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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/04 

 
 

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. Ελαστικό σφυρί με την επωνυμία «Fixit Tools» και κωδικό TK1358. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
 

 
 

2. Καθαριστικό τουαλέτας επωνυμίας «MOBILE LIVING - MADE EASY» και με κωδικό 
B09122016.  Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι επικίνδυνο 
καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα 
εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
που απαιτούνται. 
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3. Υγρό κατά των αλάτων επωνυμίας «Mayeri» και με κωδικό B09122016.  Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει την 
προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα εικονογράμματα κινδύνου, καθώς 
και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης που απαιτούνται. 

 

 
 

4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Baby Doll» και κωδικό 1287770174561. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας  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. Παντελόνι επωνυμίας «Keiki» και κωδικό 21H-D2908. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας  και περιέχει, στα πλαστικά του 
μέρη, 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. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Barwa» και κωδικό YJB658A. Το προϊόν είναι Κινέζικης 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας  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. 

 

 
 

7. Φουσκωτή μπάλα επωνυμίας «Inflatable25cm Balloon Water Game Beach Sport 
Ball». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας  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. 
 

 
 

8. Πλαστικές κούκλες επωνυμίας «MiniDocka För Flickor och Pojkar» και κωδικό 
91330703344000944A. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Σουηδίας  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. 
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9. Φουσκωτό παιχνίδι επωνυμίας «Inflatable dolphin». 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. Φουσκωτό παιχνίδι επωνυμίας «Inflatable unicorn» και κωδικό 55675152-
112915451.. 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.  
 

 
 

11. Σετ παιχνιδιού επωνυμίας «Beilexing» και κωδικό 34681. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας  και στα πλαστικά του σημεία 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP).και Φθαλικό βουτύλεστερα (ΒBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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12. Φουσκωτό παιχνίδι (ζάρια) ονομασίας «Slumpmässiga uppblåsbara tärningar» και 
κωδικό B210711046109. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Σουηδίας  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. Σετ παιχνιδιού (φορτηγό) ονομασίας «Wheel King new 4x4» και κωδικό 755-3Β. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας  και στα 
πλαστικά του μέρη 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 

 
 

14. Φουσκωτό παιχνίδι (παπάκια) ονομασίας «DUCK» και κωδικό 1376-2. Το προϊόν 
είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας  και περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 
φθαλικό δι-ισοβουτυλεστέρα (DIΒP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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15. Φουσκωτό παιχνίδι επωνυμίας «FEOLYGX» και κωδικό LP00457432285201. Το 
προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας  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. Σετ παιχνιδιού (αεροπλάνο) ονομασίας «Top Power King» και κωδικό 1101. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας  και στα 
πλαστικά του μέρη 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 

 

 
 

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. 

 
17.1.2022 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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