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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/9 

 
 

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. Τσιμεντοκονίαμα  με την επωνυμία «BAUER» και κωδικό 5204962020112.  Το προϊόν 

παρασκευάστηκε και  εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας και περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
 

   
 

2. Απολυμαντικό χεριών επωνυμίας «Pilot» και κωδικό 4752215002831.  Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας 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. 

 

 
 

3. Σετ παιχνιδιού μπάνιου (παπάκια) επωνυμίας «Yellow Duck» και 8576778036333. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει 
τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)  
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και φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 
4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Fish Doll» και κωδικό W158A.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. 

 

 
 
5. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beauty Endless Hair Kingdom» και κωδικό 2001Β.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. 

 

 
 

6. Γυναικείος στηθόδεσμος με την επωνυμία «ZADO» και κωδικό Nr. 020.20009111231.  
Το προϊόν είναι Τουρκικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία 
ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
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7. Σετ παιχνιδιού (κούκλα) επωνυμίας «Baby doll play» και B1063663. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας και το περίβλημα του 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP), Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) και φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP)  σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
 

 
 
8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Angels Beauty» και κωδικό N0.A1820.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. 

  

 
 

9. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Kaibibi Fashion Model» και κωδικό N0: BLD008.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. 

 
 

10.  Ανδρικό πορτοφόλι με την επωνυμία «Carisma» . Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 
της Δανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία 
ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
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11.  Ανδρική μπλούζα με την επωνυμία «Drape Camel». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 
αγορά της Δανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι 
ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

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. 

 
 

11.2.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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