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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/40 

 
 

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. Φωσφορίζον γιλέκο επωνυμίας «Acces» με κωδικό 601246 και 601247. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 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. 
 

 
 

2. Μπρελόκ κλειδιών με την επωνυμία «Schlüsselbeutel, Echt Leder» και κωδικό 
4260065632479. Το προϊόν είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία 
ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
 

 
 

3. Σετ επιδιόρθωσης ελαστικών  επωνυμίας «GEKO» και κωδικό GNT12. Το προϊόν 
είναι Πολωνικής παρασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει 
την καρκινογόνο ουσία Βενζόλιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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4. Βραχιόλια με κωδικό 1630. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε 

αυτό ανιχνεύθηκε Μόλυβδος (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το 
περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο. 
 

 
 
5. Περιδέραιο επωνυμίας «Mångudinna Halsband i tenn» και κωδικό GNT12. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Μόλυβδος (ουσία η 
οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
 

 
 
6. Περιδέραιο επωνυμίας «Halsband Trollslända» και κωδικό 593168-0892. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. Περιδέραιο με κωδικό 2026. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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.  
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8. Περιδέραιο επωνυμίας «We are always together» και κωδικό ΞΙΝΞΊΝΗ. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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.  
 

 
 

9. Περιδέραιο με κωδικό ΗΒ00027. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 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.  

 

 
 

10. Βραχιόλι με κωδικό 612409-9085. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Ουγγαρίας 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.  

 

 
 
11. Βραχιόλι επωνυμίας «Armband med ringar» με κωδικό  U5a42f63e09c2b 

158af0d751. 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.  
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12. Μπρασελέ επωνυμίας «Armband med blå sten». 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.  

 

 
 
13. Περιδέραιο επωνυμίας «2018 Vintage Ethnic Style Jewelry Retro Choker» και κωδικό 

UM451347210CN. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Ουγγαρίας 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.  

 

 
 

14. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «Needle gun with target» και κωδικό  
MKL121226/335-5. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Ουγγαρίας και στις βεντούζες του περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)  και φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
 

 
 
15. Πλαστική μπάλα επωνυμίας «Pilka» και κωδικό Wzor TC30492. 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. 
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16. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Sweet Girl» και κωδικό N0.9208. 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. 

 

 
 

17. Ηλεκτρικό εργαλείο περιποίησης για την μύτη επωνυμίας «Wellys for Men» και κωδικό 
041526. Το προϊόν είναι Γαλλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γεςρμανίας και στο πλαστικό μέρος του ανιχνεύθηκαν Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
τη νομοθεσία όριο. Οι ΠΑΥ είναι πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να 
προκαλέσουν καρκίνο, είναι επίσης μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 
αναπαραγωγή. 

 
 

18. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beauty Fashion» και κωδικό Νο 8012. 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. 
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19. Φουσκωτό παιχνίδι επωνυμίας «PILKA FITNESS» και κωδικό 18025. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την τοξική 
για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

20. Σωσίβιο θαλάσσης επωνυμίας «SWIM RING» και κωδικό 8590000000312. 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. 

 

 
 
21. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Mebex TM, by Fashion Pretty Girl» και κωδικό 338. 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. 
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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. 

 
 

15.12.2020 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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