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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.   Παιδική κούκλα ονομασίας «Ladybug» με κωδικό No.556. 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. 

 

                
 

2.   Παιδική κούκλα επωνυμίας «Mega Creative» με κωδικό NO.BBL77193 . 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.    Παιδική κούκλα επωνυμίας «BIGTOYS» με κωδικό BLAL1015 / 989-5A. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και 
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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. Παιδική κούκλα ονομασίας «Sweet Girl» με κωδικό  668-1. 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. 

                

 
 

5.   Παιδική κούκλα ονομασίας «Sweet Girl» με κωδικό  668-2. 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. 
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6. Παιδική κούκλα ονομασίας «Guangda / Toys Group» με κωδικό  NO.101. 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. 
 

 
 

7. Παιδική κούκλα ονομασίας «Toys Group» με κωδικό  NO.PL002. 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. 
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8. Περιδέραιο ονομασίας «Mind Me Angel», με Barcode 5098858068001. Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας 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. 

 

         
     

9. Αποφρακτικό σωληνώσεων με την επωνυμία «VIGOR». Το προϊόν εντοπίστηκε 
στην αγορά της Ιρλανδίας και είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει το απαιτούμενο 
πώμα ασφαλείας και την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία.  

 

 
 

10. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Mark Adam New York» και κωδικό 454. Το 

προϊόν έχει κατασκευαστεί στην Κίνα, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 

περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

 

 
 

11. Γυναικεία παπούτσια με την επωνυμία « NAF NAF» και Barcode 3606846301072. 

Το προϊόν είναι Πορτογαλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 

και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις. 
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12. Παιδικά παπούτσια με την επωνυμία «SUREDELLE» και με κωδικό C3131. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και 

περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις. 
 

 
 

13. Παιδικό παιχνίδι επωνυμίας «Claire's», με Barcode  5053264387832. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής  κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει ίνες 

αμιάντου, υλικό που έχει χαρακτηρισθεί ως καρκινογόνο και απαγορεύεται η 

χρήση του 

 

 
 

14. Παιδικό παιχνίδι ονομασίας «Shatchi», με Barcode 5056141013589. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα 

(DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 

όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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15. Παιδικό παιχνίδι ονομασίας «Ha Ha Xiong», με κωδικό Ref. 01008 και Barcode 
8008280010087. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Εσθονίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό 
διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

16. Παιδική κούκλα ονομασίας «Lide style», με κωδικό 8800. 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. 
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17. Παιδική κούκλα ονομασίας «Sen Li», με κωδικό 328. 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. 
 

 
 

18. Βούρτσα βαφής επωνυμίας «Crea-Play», με κωδικό 2910170705. Το προϊόν είναι 
Ολλανδικής κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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. 
 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

4.7.2018 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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