
 

1. Καθαριστικό επωνυμίας «Douglas» με κωδικό 509829000251. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει το 

απαιτούμενο πώμα ασφαλείας στη συσκευασία.  

 

 

 

2. Πλαστικές παντόφλες επωνυμίας «R-Island» με κωδικούς Χ22103, Χ22302, 

Χ22178 και Χ22106. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 

αγορά της Ιταλίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό 

διβουτυλεστέρα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 

από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.   

 

    

 

3. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Fashion girl» με κωδικό Η812. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας  και περιέχει  την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος.  

  



 

 

4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Na! Na! Na!» με κωδικό 1829. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την 

αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 

0,1% κατά βάρος.   

 

  

 

5. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beautiful fashion doll» με κωδικό NO.H214A. Το 

προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.   

 

 

 



6. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Magivas» με κωδικό  270351. Το προϊόν είναι 

πολωνικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας  και σε αυτό 

ανιχνεύθηκε Νικέλιο, ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί 

να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / 

εβδομάδα. 

 

 

 

7. Μπρασελέ επωνυμίας «EXEED» με κωδικό 23000110. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό 

ανιχνεύθηκε Νικέλιο, ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί 

να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / 

εβδομάδα. 

 

 

 

8. Μπρασελέ επωνυμίας «Fashion jewellery». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 

της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο, ουσία η οποία είναι ισχυρός 

ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 

 



 

 

9. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Sy fashion» με κωδικό ZY-8092. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το 

Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία που 

συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 

 

 

10. Σκουλαρίκια επωνυμίας «ESSACO». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 

Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία 

επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία που συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί 

να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 

 

 

11. Πλαστικό ποτήρι επωνυμίας «Becky’s» με κωδικό VPM996178. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 



σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο 

που είναι 0,1% κατά βάρος.   

 

 

 

12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Fashion Aagel Girls HAPPY» με κωδικό 125. Το 

προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.   

 

 

 

13. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Doctor» με κωδικό 1826. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 

σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο 

που είναι 0,1% κατά βάρος.   



 

 

 

14. Σετ παιχνιδιού (τόξο) επωνυμίας «Police» με κωδικό G322-68. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει τις 

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 

και Φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

 


