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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 

ΚΧΠΑΥ/4 
 
 

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. Θήκη κινητού επωνυμίας «Sportsarmbånd». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 

Νορβηγίας και περιέχει στο πλαστικό υλικό του, την τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Επίσης περιέχει υπερβολική ποσότητα 
χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο 
περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή. 
 

 
 

2. Σκοινάκι γυμναστικής επωνυμίας «Hoppetau med teller». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 
αγορά της Νορβηγίας και περιέχει στο πλαστικό υλικό του, την τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Επίσης περιέχει 
υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες 
παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την 
ανθρώπινη ζωή. 

 
 
3. Καθαριστικό επωνυμίας «SANN PROFI» με κωδικό 5904941841270. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας  και είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει την 
προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα εικονογράμματα κινδύνου, καθώς 
και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 
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4. Οικοδομικό υλικό επωνυμίας «Novicoat Tiefgrund» με κωδικό 3915614. Το προϊόν 

είναι Γερμανικής παρασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας  και και είναι 
επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα 
εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 

 

 
 
5. Πλαστικό παιχνίδι (σιδερώστρα) επωνυμίας «APEL PLASTIK» με κωδικό 

8010380368814. 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 διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

6. Παιδική κούκλα επωνυμίας «FASHION» με κωδικό PF014. 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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7. Σετ κοσμημάτων επωνυμίας «TEDi» με κωδικό 40538001761000000200. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και σε αυτό 
ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, 
διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 

 
 

8. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Øredobber stylet på for- og bakside for damer» με κωδικό 
2000601471207. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και σε αυτό 
ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, 
διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 

 
 

9. Παιδική κούκλα επωνυμίας «LAZY TOWN» με κωδικό WJ002. 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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10. Σανδάλια επωνυμίας «Plastsandal PVC, barn» με κωδικό 2000625430631. Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας  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 υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων 
παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι 
τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή. 

 

 
 
 

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. 
 
1.2.2023  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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