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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/13 

 
 

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. Ρολόι με κωδικό 68793115/127.  Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας και 
περιέχει σε ορισμένα εξαρτήματα του (μπάρες ένωσης μπρασελέ με ρολόι) υψηλές 
συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 
υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να 
επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

   

 
 

2. Ρολόι με την επωνυμία «Kids' watch Call Me» και με κωδικό 5900495681904.  Το 
προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας και περιέχει σε ορισμένα εξαρτήματα του 
(μπάρες ένωσης μπρασελέ με ρολόι) υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος 
είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να 
προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

 

 
 

3. Ρολόι με την επωνυμία «Minions; Illuminations entertainment» και με κωδικό 
50133484932.  Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας και περιέχει σε 
ορισμένα εξαρτήματα του (μπάρες ένωσης μπρασελέ με ρολόι) υψηλές 
συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 
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υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να 
επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

 

 
 

4. Παιδικό στρώμα με την επωνυμία «Milliard-Mattress-Comfort-System» και κωδικό 
840985110635. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την 
τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Διμεθυλομεθαναμίδιο.  

 
5. Μενταγιόν με την επωνυμία «NAMASTE JWLRY». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 

της Σουηδίας 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. Μενταγιόν με την επωνυμία «Lo-ika». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 
Σουηδίας 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 «Smykkesæt til børn». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 
αγορά της Δανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός 
ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
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8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Damsel STORE» και κωδικό 615435925493.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. Σετ παιχνιδιού (άλογο) επωνυμίας «My Little Pony Figures - 12 st» και κωδικό 
615435925493. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την 
τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικού (δι-ισοεννεϋλ) εστέρα (DINP) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

   
 

10. Ακουστικά ονομασίας «ΕΤΤΕ» και κωδικό S55. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 
της Σουηδίας 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 στις συγκολλήσεις του περιέχει 
μόλυβδο. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον 
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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. 

 
 

24.3.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
 
       

http://www.mlsi.gov.cy/dli
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

