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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/44 

 
 

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. Ρολόι  επωνυμίας «SHAARMS». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, πωλείται 

διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Μόλυβδος 
και Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, μπορεί να 
προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. Το 
Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις. 
 

 
  

2. Περιδέραιο επωνυμίας «5MM Argent Plaqué Or En Acier Inoxydable Byzantine Lien 
Chaîne Collier pour Hommes». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Γαλλίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός 
ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
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3. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Pretty Girls» και κωδικό N:236367. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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. 
 

 
 

4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «HAPPY PARTNER! Love Fashion, Beautiful Baby» και 
κωδικό 2021. Το προϊόν είναι Κινέζικης 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. 

 

  
 

5. Πλαστικά σκοινιά ονομασίας «Blomsterlandet» και με κωδικό  258615. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την τοξική 
για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
περιέχει υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι 
οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς 
και την ανθρώπινη ζωή. 
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6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Le Royal» και κωδικό 1207. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
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. 

 

 
 

7. Πλαστικά παιχνίδια μπάνιου επωνυμίας «Water playing set Baby Love Toy» και 
barcode 7531364568965. Το προϊόν είναι Κινέζικης 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. Πλαστική τσάντα επωνυμίας «Rusta» και κωδικό 626014060101. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης 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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9. Πλαστική θήκη κινητού επωνυμίας «Vattentät mobilväska för smartphone» και κωδικό 
ASWB-MC02-Black. Το προϊόν είναι Κινέζικης 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. 

 

 
 

10. Πλαστική συσκευασία πετσέτας επωνυμίας «Kylhandduk» και κωδικό BL-WJC02-
Blue. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας  
και η συσκευασία του 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 επωνυμίας «Fancy Nancy» και κωδικό NGKL0051. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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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12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Paula» και κωδικό A838039. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας  και περιέχει τις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό δι-
ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

13. Πλαστικό παιχνίδι επωνυμίας «Simba», και Barcode 4006592471033. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό 
δις-ν-οκτυλεστέρα (DNOP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 
 
 

14. Πλαστική θήκη κινητού επωνυμίας «Vattentät Mobilväska med armband» και κωδικό 
64809. Το προϊόν είναι Κινέζικης 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. 

 

 
 

15. Ακουστικά επωνυμίας «Genesis» και κωδικό 14214. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας  και στο 
πλαστικό του μέρος περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-
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αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

16. Μαλακό παιχνίδι άγνωστης επωνυμίας. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας  και στα πλαστικά του σημεία 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: 
 
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. 

 
 

8.12.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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