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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/12 

 
 

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. Βερνίκι ονομασίας «MICRO GLOSS». 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. Επίσης δεν αναγράφεται ότι περιέχει την ερεθιστική ουσία 
μεθυλισοθειαζολινόνη. 

 
2. Κόλλα ονομασίας «UV-LOCA». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, πωλείται 

διαδικτυακά, 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. 

 

3.  
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4. Κόλλα ονομασίας «T9000 - ELEpure"» . Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
πωλείται διαδικτυακά, 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. 
Επίσης δεν αναγράφεται ότι περιέχει την επιβλαβή ουσία κυκλοεξάνιο. 

 
 

5. Κοσμήματα με την επωνυμία «Tacobear». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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.  

 

 
 

6. Περιδέραιο με την επωνυμία «PikaLF». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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.  

 

 
 

7. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «No 1» και με κωδικό  4230-18070. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας 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.  
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8. Χερούλια ποδηλάτου ονομασίας «Mountain Road Cycling Bike Bicycle MTB 

Handlebar Cover Grips Smooth Soft Rubber Anti-sli» και με κωδικό H0126E28468. 
Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP), Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP)  και Φθαλικό ισο-διβουτύλεστερα (DΙBP) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 
0,1% κατά βάρος. Επίσης περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες 
οι οποίες είναι έμμονοι οργανικοί ρύποι. 
 

 
 

9. Πλαστική μπάλα ονομασίας «GAZELO TOYS» και με κωδικό  Z6416-Z6416-3409. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας 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.  
 

  
 
10. Πλαστική θήκη για κάμερα ονομασίας «VALICLUD» και με κωδικό  602095/05-25. Το 

προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας  και περιέχει 
την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP). 
Επίσης περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι 
έμμονοι οργανικοί ρύποι. 
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11. Ηλεκτρονικό παιχνίδι (ποδόσφαιρο) επωνυμίας «Hover Soccer Ball LED Hover 

Soccer Ball Racketleksaker» και με κωδικό  999-2. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 
της Σουηδίας  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. 
 

 
 

12. Σωσίβιο επωνυμίας «Simring med flamingo och frukt» και με κωδικό  MF008. 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. 

 

 
 

13. Σωσίβιο επωνυμίας «SWIM RING» και με κωδικό  L455. 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. 
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14. Παιδική τσάντα ονομασίας «Transparent Jelly Package Crossbody Väska Färsk 
Ananas Shape Chain Handy Messenger Shoulder Bag» και με κωδικό 
8719949177057. 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 διβουτύλεστερα (DBP)  σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά 
βάρος. Επίσης περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες 
είναι έμμονοι οργανικοί ρύποι. 
 

 
 

 
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. 

 
 

23.2.2022 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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