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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΟ/35 

 
 

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για 
τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν 
καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων 
πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
1. Παιδικά σανδάλια με την επωνυμία «IMAC», με κωδικούς  3504749055220030 και 

2904749025280011. Το προϊόν είναι Τυνησιακής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις 
 

 
 

2. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Ruth» και με κωδικό  FCF: HUX CZS 64D56 221OQ. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας και 
περιέχει κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο 

 

 
 
3. Πλαστική κούκλα ονομασίας «SPORT POWER BICYCLE» και με κωδικό Νο. 6568. 

Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 
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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4. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Cute Baby, Lovely Baby» και με κωδικό Α102803. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 
φθαλικού διισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

   

 
 

5. Πλαστική κούκλα ονομασίας «HAIRDORABLES» και με κωδικό N0.G232. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 
φθαλικού διισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

6. Κρεμαστά πλαστικά κουκλάκια ονομασίας «L&H Zabawki» με κωδικό 801032. 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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7. Πλαστική κούκλα ονομασίας «L&H Zabawki» με κωδικό 6426450268083. 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. 
 

 
 

8. Μαλακό παιχνίδι ονομασίας «L&H Zabawki» με κωδικό 6426450267482. 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.  
 

 
 

9. Πλαστική κούκλα ονομασίας «AnnieBaby» με κωδικό 6920728206628. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Εσθονίας 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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10. Πλαστική κούκλα ονομασίας «L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP» με κωδικό N0: 
TP18-1937. 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. 
 

 
 

11. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Mega Creative» με κωδικό N0.1806. 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. 

 

  
 

12. Σετ παιχνιδιού ονομασίας «Toys Funny» με κωδικό N0.777-2. 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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13. Σωσίβιο (αεροπλανάκι) με κωδικό X000UVHAM3. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου 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. Πλαστική κούκλα ονομασίας «SHINER TOYS» με κωδικό 63007. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας 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. 

 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην 
ιστοσελίδα του RAPEX: 
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http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/ 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα 
πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους 
λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 
και 22405609. 

 
 

16.10.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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