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Αρ. φακ. 9.42.6.30.3                         
 

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που 
έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια 
Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει 
στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν 
κινδύνους:  

 

1. Περιδέραιο με την επωνυμία «Nikoll» και με κωδικό  8331. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό 

ανιχνεύθηκε Μόλυβδος (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το 

περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. 

 
 

2. Δερμάτινα λουράκια με την ονομασία «Armband Leder Mocca» και με 

Barcode 2024232600003. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε 

στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί 

να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

3. Σκουλαρίκια με Barcode 2200000810083. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και 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. 

 

 

http://www.mlsi.gov.cy/dli


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΤΘ. 24855, 1304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 

Z:\TAY\ΚΔΟΘ\ENL\2018\Istoselida\Anakinosis\Chemicals\20171228_RAPEX Weeks49-51_anakoinos42.doc 

 

4. Σκέπασμα κρεβατιού με την επωνυμία «HARMONY» και με Barcode 

5203642201230. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 

της Φιλανδίας και περιέχει κάδμιο (ουσία η οποία ταξινομείται ως καρκινογόνος) 

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

 

 
 

5. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «FASHION JEWELRY» και με κωδικό 012811. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας και 

περιέχει κάδμιο (ουσία η οποία ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 
 

6.  Όργανο γυμναστικής επωνυμίας «Chrome», με κωδικό JL-IG03. Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι ταξινομούνται είτε ως καρκινογόνοι είτε 
ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή, σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
 

 
 

7. Παιχνίδι μπάνιου επωνυμίας «Beaulossy» και με κωδικό BL4000015. 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 διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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8. Παιδική κούκλα με την ονομασία «MERRY CHRISTMAS» και με κωδικό No. 

8866. 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. 
 

 
 

9. Φουσκωτή μπάλα με την ονομασία «LOPTA NA HRANIE / JÁTÉKLABDA» και 
με Barcode 8586014450106. 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. 

 

 
 

10. Παιδικό σετ παιχνιδιού επωνυμίας «Baseball» και με Barcode 7330878709051. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας 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. 
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11. Παιδικό σετ παιχνιδιού (Πιστόλι)  ονομασίας «Combat Force 7» και με κωδικό 

NO:353-23D. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Σουηδίας 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. Παιδική κούκλα ονομασίας «Dones» και με κωδικό 8655IX-2B/L1512. 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. 

 

 
 

13. Παιδική κούκλα ονομασίας «Bella» και με κωδικό No.8655EY. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 
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14. Μαλακό παιχνίδι με Barcode 5161650060082. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

.      
 

15. Παιδικό σετ παιχνιδιού (Πιστόλι)  ονομασίας «Police Equip Series» και με 
κωδικό No.08333. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

 
 

16. Κόλλα στιγμής με την επωνυμία «HUANG GUAN» και με Barcode 
8828927985185. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Σλοβακίας και περιέχει χλωροφόρμιο, ουσία η οποία είναι ύποπτη 
καρκινογένεσης, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

17.  Θήκη κινητού επωνυμίας «iZound», με κωδικό 105124. Το προϊόν εντοπίστηκε 
στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει πιθανώς ερεθιστικές ουσίες σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
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18. Παιδική κούκλα ονομασίας «Ponny 3FG» και με κωδικό 10117. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας 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. 

 

 
 

19. Παιχνίδι μπάνιου επωνυμίας « Panda» και με Barcode 9789896488147. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πορτογαλίας και 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 
εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

20. Παιδική κούκλα επωνυμίας «DIVERSITY Fashion» και με κωδικό 134465 . Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας 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. 

 

 

http://www.mlsi.gov.cy/dli


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΤΘ. 24855, 1304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 

Z:\TAY\ΚΔΟΘ\ENL\2018\Istoselida\Anakinosis\Chemicals\20171228_RAPEX Weeks49-51_anakoinos42.doc 

 
21. Παιδική κούκλα ονομασίας «Mermaid» και με κωδικό 12122. 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. 

 

 
 

22. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Tasso» και με κωδικό Art.#688. 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. 

 

 
 

23. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Ciuciubabka» και με κωδικό NO.ZH2033. 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. 

 

 
 

24. Παιδικό παιχνίδι επωνυμίας «AUSINI» και με κωδικό No. H636. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας και περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 
και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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25. Κόλλα επωνυμίας «RILL/IKO GERMANY», με κωδικό αριθμό 03648. Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία 
τολουόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

26. Κόλλα που περιέχεται σε σετ επισκευής ελαστικών ποδηλάτου επωνυμίας 
«TEKIN/Best all», με κωδικό αριθμό NO: 908222. Το προϊόν εντοπίστηκε στην 
αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία τολουόλιο σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% 
κατά βάρος. 

 

 
 

27. Spray βαφής επωνυμίας «HB BODY», με Barcode 5203473513229. Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία 
τολουόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην 
ιστοσελίδα του RAPEX: 
 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/ 
 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση 
που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά 
τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 
22405637, 22405611 και 22405609. 

 
 

2.1.2018 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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