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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. Κόλλα superglue επωνυμίας «SVP» και κωδικό 4779019620221. Το προϊόν είναι 

παρασκευασμένο στις ΗΠΑ, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει 
Χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. Το χλωροφόρμιο προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, μπορεί να βλάψει 
την υγεία σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
 

 
 
2. Αντισηπτικό υγρό επωνυμίας «MIR 24» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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 τύφλωση και 
θάνατο. Επίσης δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στη συσκευασία.  
 

 
 
3. Αντισηπτικό υγρό επωνυμίας «YDBY» με κωδικό 6970261772111. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι επικίνδυνο 
καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στη συσκευασία.  
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4. Σετ παιχνιδιού (καλλυντικά) επωνυμίας «Hot focus» και κωδικό  193UC. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), 
φθαλικό διισοβουτυλεστέρα (DIBP) και φθαλικο διβουτυλεστέρα (DBP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

5. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «GunKing Shooting game» και κωδικό  
N0.RG14018-5. 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 διβουτυλεστέρα (DBP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

6.  

 
 
7. Πλαστικές κούκλες επωνυμίας «Sparkle girls» και με κωδικoύς N0.520, ΝΟ. V112, 

ΝΟ. V113 και ΝΟ. V114. Τα προϊόντα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην 
αγορά της Ουγγαρίας 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. 
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8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «GAZELO Toys» και κωδικό 5900949411071. 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. 

 

 
 

9. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Twinkling Beauty/Fashion series Twinkling 
Beauty/Fashion series» και κωδικό N0.009. 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. 
 

 
 

10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Perfeclan» και κωδικό 163493472946. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας (διαδυκτιακή 
πώληση) 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 «Zengyu». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας (διαδυκτιακή πώληση) 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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12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «New Baby Surprise Doll» και κωδικό N. 568-6. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας 
(διαδυκτιακή πώληση) 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. Αποκριάτικη στολή επωνυμίας «Smiffy´s Boys Adventure», με κωδικούς 38661και 
44399. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλλανδίας 
και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικο διβουτυλίου (DBP) 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. 

 
 

4.1.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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