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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/1 

 
 

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. Μπρασελέ επωνυμίας «Cosmopolitan» με κωδικό TAM708921373.  Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει υψηλές 
συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 
υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να 
επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 
 

 
 
2. Σκουλαρίκια με κωδικό POA4004003. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το 
Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται 
στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  
 

 
 

3. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «Great Wars» και κωδικό  C070011. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)  και φθαλικο 
διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. 
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4. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «GUNPLAY SHOOTING GAME» και κωδικό  

N0:320. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-
αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)  και φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

5. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Jia Hong Da» και κωδικό JHD567D. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής 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. 
 

  
 

6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Girl Sweet» και κωδικό N0.2200. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας 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. 
 

 
 

7. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «My Baby» και κωδικό NL7927. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας 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. 
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8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «ENJOY TUB» και κωδικό 3036.Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας 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. 
 

 
 

9. Καθαριστικό τζαμιών αυτοκινήτου επωνυμίας «GOOD YEAR» και κωδικό 
3875000810648.  Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει 
Μεθανόλη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο. Η Μεθανόλη είναι εξαιρετικά τοξική ουσία, επικίνδυνη για το κεντρικό νευρικό 
σύστημα και για τα μάτια και σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να οδηγήσει σε 
τύφλωση και θάνατο. 

 

 
 

10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beautiful Charm Girl» N. ZR-061/ ST4248. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής 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. 

 

 
 

11. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Girl Fashion Show» και κωδικό 508545. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει την τοξική 
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για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

12. Αλογάκι επωνυμίας «Wahlsten» και κωδικό 70-11115-990. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 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. 

 

 
  

13. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Doll» και κωδικό MKL541949.Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας 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. 

 

 
 
14. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «FANTASY COLOR EGGS, TOYS SURPRISE» και 

κωδικό N0.88325.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. 

 

 
 
15. Αποκριάτικη στολή επωνυμίας «GIRL FASHION The Beautiful» και κωδικό N0. 8668. 

Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και 

http://www.mlsi.gov.cy/dli


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΤΘ. 24855, 1304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 

C:\Users\Lisa\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.Outlook\FWTTF3EH\202
10107-RAPEX50-Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ1.docx 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 
16. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «VERY FUNNY GIRL» και κωδικό N0.0618.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. 
 

 
 
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. 

 
 

8.1.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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