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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
 

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για 
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. Περιδέραιο ονομασίας «Fashion.ND» με κωδικό E21033. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει κάδμιο (ουσία η 
οποία ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  
 

 
 

2. Περιδέραιο ονομασίας «Fashion Jewelry» με κωδικό W004270764PNLU. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και 
περιέχει κάδμιο (ουσία η οποία ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  
 

 
 

3. Δακτυλίδια με άγνωστη επωνυμία. Τα προϊόντα είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκαν στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχουν κάδμιο (ουσία η οποία 
ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  

 

 
 

4. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Fashion Jewelry» και με διάφορους κωδικούς. Τα 
προϊόντα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Σλοβακίας και 
σε αυτά ανιχνεύθηκε Μόλυβδος (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το 
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περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. 

 

  
 

5. Δερμάτινα γάντια με την ονομασία «Gant Cuir - Kaubamaja» και με κωδικό 

GT1174. Το προϊόν είναι Γαλλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 

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

αλλεργικές αντιδράσεις. 

 
6. Κοντό παντελονάκι με την επωνυμία «Stockerpoint» και με Barcode 

4251161217288.  Το προϊόν είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
 

  
7. Σκουλαρίκια ονομασίας «TEDi» με διάφορους κωδικούς. Τα προϊόντα είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Γερμανίας και περιέχουν 
Νικέλιο, ουσία ευαισθητοποιητική που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 
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8.   Πλαστική κούκλα ονομασίας «Kaibibi» και με κωδικό BLD 169. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας και περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 
φθαλικό διισοβουτύλο εστέρα (DBP)  σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

9. Πλαστική κούκλα ονομασίας «è mio» και με κωδικό Νο. 2274. 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. 
 

 
 

10. Πλαστική κούκλα ι ονομασίας «Modern Pretty Girl» με κωδικό 155305. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας και περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 
φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο (DINP) και φθαλικό δι-βουτύλιο (DBP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% 
κατά βάρος. 
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11. Μπάλλα αναπήδησης ονομασίας «Hoppboll», με κωδικό 6885431442087. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και 
περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 

 
 

12. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beauty Fashionable joker» και με κωδικό Νο. 8800. 
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. 

 

 
 

13. Πλαστική κούκλα ονομασίας «MOANA» και με κωδικό Νο. K003. 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. 
 

 
 

14.  Πλαστική κούκλα ονομασίας «Doc McStuffins» και με κωδικό 978. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 
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φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

15. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beauty FASHION DOLL» και με κωδικό Νο. 003. 
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. 
 

 
 

16. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beauty Model» και με κωδικό Νο. 5533. 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. 

 

 
 

17. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beauty Sea Journey» και με κωδικό Νο. 506. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και 
περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 
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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: 
 
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. 
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