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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 

ΚΧΠΑΥ/43 
 
 

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. Μονωτικά ταινίες επωνυμίας «Gaco». Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, εντοπίστηκαν στην αγορά της Ιρλανδίας χωρίς να φέρουν την 
προβλεπόμενη επισήμανση κινδύνου στην συσκευασία τους. Τέτοια προϊόντα είναι 
ευαισθητοποιητικά για το δέρμα, ύποπτα για πρόκληση βλάβης στα όργανα και στα 
μάτια και τοξικά για την αναπαραγωγή και θα έπρεπε να φέρουν τα απαιτούμενα 
εικονογράμματα κινδύνου, δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης στην ετικέτα 
της συσκευασία τους.   

 
 

  
 
2. Συγκολλητικό υλικό επωνυμίας «Duralac» με κωδικό K01 149. Τo προϊόν είναι 

κατασκευασμένo στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και 
σε αυτό ανιχνεύθηκε αιθυλομεθυλοκετοξίμη (χημική ουσία καρκινογόνος και 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.   
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3. Αρωματικά χώρου επωνυμίας «Tipperary Crystal». Τα προϊόντα είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Ιρλανδίας  και περιέχουν την τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία butylphenyl methylpropional (BMHCA) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  

 

  
 
4. Πλαστικά μπαλόνια επωνυμίας «DZ Party» με κωδικό PL01126. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας  και περιέχει τις τοξικές για 
την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό 
διισοβουτύλεστερα (DΙBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 
5. Καθαριστικό μπάνιου επωνυμίας «SANN PROFI» με κωδικό 5904941841133. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και δεν 
φέρει την απαιτούμενη σήμανση κινδύνου στη συσκευασία. Το προϊόν είναι 
διαβρωτικό και θα έπρεπε να φέρει το απαιτούμενο πώμα ασφαλείας και το 
εικονόγραμμα κινδύνου για το διαβρωτικό καθώς και τις κατάλληλες δηλώσεις 
επικινδυνότητας και προφύλαξης στην ετικέτα.   
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6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «M&Z» με κωδικό ΗΧ810. 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. Πλαστικό σχοινάκι επωνυμίας «BOQI SPORTING» με κωδικό BQ31212. 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.   

 

 
 

8. Πλαστική παιδική βάρκα επωνυμίας «QUACKER FLOAT». 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. Πλαστικό σωσσίβιο επωνυμίας «Dudu Fish» με κωδικό B6016-548028. 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 στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609. 
 
14.12.2022  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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