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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/30 

 
 

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. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Petromax» και κωδικό 4 250435 701294. Το 

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

 
2. Παιδική πυτζάμα με την επωνυμία «Disney» και κωδικό 5706323291303. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας (αγοράσθηκε 
διαδικτυακά) 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. Δακτυλίδι με την επωνυμία «Bague en argent 925 pierres précieuses naturelles saphir 
blanc mariage pierre de naissance fiançaill». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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. Κόλλα επωνυμίας «Anles» και κωδικό 4601567000593. Το προϊόν εντοπίστηκε στην 
αγορά της Λιθουανίας  και περιέχει την επικίνδυνη ουσία Τολουόλιο σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 

 
 
5. Δακτυλίδι με την επωνυμία «Ring LR 072 -10». Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην 

Σιγκαπούρη, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας 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. Περιδέραιο με την επωνυμία «The Chain 60 cm». Το προϊόν είναι κατασκευασμένο 
στην Σιγκαπούρη, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας 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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7. Μπρασελέ χωρίς επωνυμία. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην Σιγκαπούρη, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας 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. 

 

΄ 
 

8. Μπρασελέ ρολογιού επωνυμίας «IDEEN WELT» και κωδικό 4305615763880.. 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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9. Μπάλες επωνυμίας «Sport Toys» και κωδικό NO: 8749. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας  και περιέχει την τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δι-ισοβουτύλεστέρα (DIBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

10. Περιδέραιο με την επωνυμία «Collier Bouclier Captain America». Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

11. Μπρασελέ επωνυμίας «Bijou Faux perle perlée Bracelet de montre».  Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. 
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12. Περιδέραιο με την επωνυμία «Noble Femmes de luxe formelle fête goutte d'eau zircon 
cubique collier boucles d'oreilles bracelet b». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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.  

 

 
 

13. Μπρασελέ με την επωνυμία «Bracelet manchette en argent doré viking deux têtes 
dragon bracelets Scandinave costume historique h». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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.  

 

  
 
14. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «Lot de bijoux avec pendentifs d'oreilles et fleurs 

de mariage élégantes». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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 

 

 
 

15. Περιδέραιο με την επωνυμία «Collier vintage collier paon sculpté colliers gros collier 
ras du cou rétro argent déclaration bijou». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και 
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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.  

 

 
 

16. Παιδικά παπούτσια θαλάσσης επωνυμίας «MAUI» και κωδικό 4 030907 650745. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 
περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι ταξινομούνται είτε 
ως καρκινογόνοι είτε ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή, σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

17. Καθαριστικά επωνυμίας «Bokër» . Τα προϊόντα εντοπίστηκαν στην αγορά της 
Λιθουανίας  και είναι επικίνδυνα καθώς δεν έχουν το απαιτούμενο πώμα ασφαλείας 
και την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία.  
 

 

 
 

18. Μπρασελέ επωνυμίας «ZEEMAN» και κωδικό 17930. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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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19. Σκουλαρίκια επωνυμίας «TEDi» με διάφορους κωδικούς. 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. 

 

 
 

20. Κόσμημα σώματος επωνυμίας «Monster Piercing». Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας 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. 

 

 
 

21. Κόσμημα σώματος επωνυμίας «Koosh Tickler». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 
της Νορβηγίας 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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22. Κόσμημα σώματος επωνυμίας «Big Blue Stone». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 
της Νορβηγίας 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. 

 

 
 

23. Περιδέραιο επωνυμίας «Fashion Jewellery». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 
Νορβηγίας 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. 

 

 
 

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. 

 
 

30.8.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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