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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/33 

 
 

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. Κόλλα επωνυμίας «Inter Globus» και κωδικό 5906197589654. 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. 
 

 
 

2. Δερμάτινο λουράκι σκύλου με την επωνυμία «sugar dog» και κωδικό 4053222767257. 
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. Δερμάτινα παπούτσια με την επωνυμία «Crane» και κωδικό 4088500563245. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης 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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4. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «Fashion 18K Gold plated Gem Crystal pendant 
Necklace Wedding Party Jewelry Set» και κωδικό 55c99b83789fda45efce1855. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης 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. Μπρασελέ επωνυμίας «Bio Magnetic Double Strength Magnetic Therapy Bracelet 
Arthritis Pain Relief Energy» και κωδικό D01-18-2.  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. 

 

 
 
6. Δακτυλίδι με την επωνυμία «4 Couleurs Thérapie magnétique Titane Conception de 

bague en acier pour soulager la douleur Arthrite» και κωδικό C03-11-3. 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.  
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7. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «The Fashion Girl Series» και κωδικό C00283. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. Δακτυλίδι με την επωνυμία «Fashion Western Cowboy Creative Jewelry Sets Ring 
Earrings Pendant Necklace Two-tone White Sapphire». Το προϊόν είναι Κινέζικης 
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. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «GAZELO Toys» και κωδικό G045246-532-4-1507. 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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10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Sweet Girl» και κωδικό No.9258. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

  
 

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. 

 
 

15.9.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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