
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\Anna\Desktop\New folder\10.12.2019 Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες - Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας.docx 

  
 

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΟ/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, 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. Κόσμηματα σώματος με την επωνυμία «Mille Colori» και με διάφορους κωδικούς 

αριθμούς. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας 
και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και 
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.  
 

 

 
 

2. Γάντια αλιείας με την επωνυμία «Behr angelsport» και με κωδικό 86-379 02. Το 
προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας  και σε αυτό ανιχνεύθηκε Μόλυβδος 
(ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

3. Παιδικά σανδάλια με την επωνυμία «Girl’s sandal with glitter» και με κωδικό  899. Το 
προϊόν είναι Βιετνμέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 
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περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις 
 

 
 

4. Δερμάτινο φουλάρι με την επωνυμία «Polo» και με κωδικό  247227. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις 
 

 
 
5. Πλαστικά παπάκια με κωδικό 305-6956381-5549919. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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. 

   

 
 

6. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Fashion» και με κωδικό ΜΚ486735. 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 που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 
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7. Μαλακό παιχνίδι με κωδικό 90814. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχουν 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 κούκλα ονομασίας «FANCY NANCY» με κωδικό N0.8226. 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. 

 

  
 

9. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Teddies» με κωδικό N0.ZR-528. 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. 
 

 
 

10. Πλαστική κούκλα με πάπια ονομασίας «My Sweet Baby Doll» με κωδικό 
4814723004117. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην Λευκορωσία, 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 που είναι 0,1% κατά βάρος 
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11. Μαλακό παιχνίδι ονομασίας «Furbis». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχουν 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. 

 
 

10.12.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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