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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 

ΚΧΠΑΥ/38 
 
 

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 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. Λιπαντικό με την ονομασία «Boeshield T9» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν 

πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι επικίνδυνο καθώς 
δεν έχει το απαιτούμενο πώμα ασφάλειας και την προβλεπόμενη επισήμανση στη 
συσκευασία.  
  

 
2. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Magical MERMAID» με κωδικό 2007. Το προϊόν 

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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3. Πλαστική κούκλα με κωδικό 503961. Το προϊόν 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.   

 

 
 

4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «PRETTY GIRLS» με κωδικό 1866. 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.   

 

 
 
5. Σχολικό τετράδιο επωνυμίας «UNI PAP» με κωδικό 5202361326118. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας 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. Πλαστικό κάθισμα (puff) επωνυμίας «PEPCO» με κωδικό SKU 326076. 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. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «HAPPY PARTNER» με κωδικό 2086. 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.   
 

 
 

8. Πλαστικό παιδικό σωσίβιο επωνυμίας «SEA 700» με κωδικό S85333560C002. 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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9. Πλαστικές παντόφλες επωνυμίας «PEPCO» με κωδικό SKU 320218. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας 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. 
Περιέχει, επίσης, υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, 
ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή. 
 

 
 

10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Lovely DOLL» με κωδικό TNBL8919-22. 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 επωνυμίας «HAPPY PARTNER» με κωδικό 1886. 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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12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «My First Fashion Perfect» με κωδικό 958. 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.   

 

 
 

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. 
 
18.10.2022  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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