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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/39 

 
 

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. Δερμάτινο λουράκι σκύλου με την επωνυμία «More for by Hunter» και κωδικούς 

1229345 και 4047777151203. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά,,  εντοπίστηκε στην 
αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) 
είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

  
 
2. Παιδικά παπούτσια με την επωνυμία «Soft Soles» και κωδικό 653710-10 13. Το 

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

 
3. Μπρασελέ ρολογιού επωνυμίας «Herrenuhr» και κωδικό 2000006995612. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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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4. Μπουφάν ποδηλατιστή επωνυμίας «Rukka» και κωδικό MNL-J, 101105. Το προϊόν 
είναι Πακιστανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 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. 

 

 
 

5. Σκουλαρίκια επωνυμίας «San Saru» και κωδικό Aalok 8 mm.  Το προϊόν είναι 
Ταυλανδέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας και περιέχει 
υψηλές συγκεντρώσεις Μόλυβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την 
ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα 
και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 
 

 
 
6. Κοσμήματα σώματος με την άγνωστη επωνυμία και διάφορους κωδικούς. Τα 

προϊόντα είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Φιλανδίας και 
περιέχουν 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. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «HIT-CHIN» και κωδικό 6869D. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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 που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 
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8. Πλαστικοί γάντζοι μπάνιου επωνυμίας «GANCHO DE VENTOSA» και κωδικό 
089502. Το προϊόν είναι Κινέζικης 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 που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

9. Χαλάκι μπάνιου επωνυμίας «PVC terítő» και κωδικό 5999506050303. Το προϊόν 
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 που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

10. Φουσκωτό πισίνας επωνυμίας «SWIM RING» και κωδικό 2-360-23.1. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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. 

 

http://www.mlsi.gov.cy/dli


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΤΘ. 24855, 1304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 

 
C:\Users\Administrator\Desktop\20211008-RAPEX37-39-Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ39.docx 

 
 

 
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. 

 
 

8.10.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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