
1. Σπρέι μπογιάς επωνυμίας «ΜΤΝ» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν εντοπίστηκε 

στην αγορά της Γαλλίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε οξίμη βουτανόνη (ουσία η οποία 

είναι ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο). 

 

 

2. Σετ παιχνιδιού (ζωάκια) επωνυμίας «Farm Set» με κωδικό LD612. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας 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. 

 

 

3. Πλαστική κούκλα χωρίς επωνυμία με κωδικό 32634. Το προϊόν είναι κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας 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. 

 



4. Πλαστική μπάλα επωνυμίας «Toys 4 All» με κωδικό 7092375. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διισοβουτύλεστερα (DΙBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

5. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Fashion Girl Sweet baby» με κωδικό 311. 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. Παιδικές παντόφλες επωνυμίας «DooDogs Kinder-Badeschlappen» με κωδικό 

025-2102579. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 

Γερμανίας 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. 

 



7. Μολυβοθήκη επωνυμίας «Mermaid» με κωδικό 22-03952-04. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 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.  

 

 

 


