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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/17 

 
 

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. Αντισηπτικό υγρό με την επωνυμία «HUGGLO» και κωδικό 3296656. Το προϊόν είναι 

Τουρκικής παρασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας 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 σε τύφλωση και 
θάνατο. Επίσης δεν έχει το απαιτούμενο πώμα ασφαλείας και την προβλεπόμενη 
επισήμανση στην συσκευασία.  
 
 

 
 

 
2. Μπρασελέ με την επωνυμία «Bracelet Harry Potter doré hiboux triangle RDLM». Το 

προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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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3. Μπρασελέ με την επωνυμία «Bracelet large en argent tibétain avec bracelets 
turquoise mode bracelet turquoise bijoux bracelet B». Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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.  

 
 
4. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «Fashion Jewelry» και κωδικό "AA0332/ 

61152107". Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γαλλίας 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.  

 

 
 
 

5. Σετ κοσμημάτων με την ονομασία «set gold plated rhinestone - crystal african beads». 
Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση 
Καδμίου και Μολύβδου. Το Κάδμιο και ο Μολυβδος είναι χημικές  ουσίες επιβλαβής 
για την ανθρώπινη υγεία.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Μπρασελέ με την ονομασία «Fashion Jewelry». Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση 
Καδμίου και Μολύβδου. Το Κάδμιο και ο Μόλυβδος είναι χημικές ουσίες επιβλαβείς 
για την ανθρώπινη υγεία.  

 

 
 

 

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\eleftheria1\Desktop\20210421-RAPEX11-Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ17.docx 

7. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Moxie Girl» και κωδικό N. 1210.Το προϊόν είναι 
Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό 
διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 
8. Μπρασελέ με την επωνυμία «Bracelet manchette extensible incurvé orné de strass 

créatifs et bracelets joncs rétro serpent». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. Μπρασελέ με την επωνυμία «Bijoux Fantaisie Homme Or Argent Flèche Tête 

Pendentif Longue Chaîne Collier». Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «Classiques Luxe Plaqué or Collier Boucles 

d'oreilles Bracelet Bague Ensemble de strass Personnalité» και κωδικό A01-09-05 
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NJ031. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 
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.  

 

 
 
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. 

 
 

22.4.2021 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/
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

