
  
 

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 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. Σφυρί επωνυμίας «Fixit Tools» και με κωδικό  TK1352. Το προϊόν είναι Κινέζικης 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλλανδίας  και στα πλαστικά του μέρη 
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. 
 

 
 
2. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «MEYCO Hobby (R)» και με κωδικό  61407. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 
Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
Το Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις. 

 

 
 

3. Περιδέραιο με την επωνυμία «Gothic Choker» και με κωδικό  05322. 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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4. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «WIDMANN» και με κωδικό  0785. 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.  
 

 
 

5. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Boucle d'oreilles» και με κωδικό  333522. 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.  

 

  
 

6. Τιάρα με την επωνυμία «Boudoir noir». Το προϊόν 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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7. Καρφίτσα με την επωνυμία «Punk Rave». Το προϊόν 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.  
 

 
 

8. Χριστουγεννιάτικο σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «MJARTORIA» και με κωδικό  
LEO19040412. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

9. Πλαστικό σκυλάκι επωνυμίας «ZABAWKA» και με κωδικό  31823. 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. Σετ δακτυλιδιών με την επωνυμία «LOLIAS» και με κωδικό  LOR-LMT35-PK-R-
16PCS. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  
 

 
  

 
11. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «CASSIECA» και με κωδικό  YJOU-01QW-

116A84PAR. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

12. Σετ παιδικών σκουλαρικιών με την επωνυμία «Ouinne» και με κωδικό  X0013M1PY5. 
Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  
 

 
 

13. Παιδικό πιστόλι επωνυμίας «LAARNT» και κωδικό 668. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και περιέχει τις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) φθαλικό 
διισοβουτύλιο (DIBP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.  
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14. Παιδική κούκλα ονομασίας «JokiTime» και με κωδικό 95329. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και περιέχει τις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό δι-
ισοεννεϋλεστέρα (DINP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP)  σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.  
 

 
15. Σετ παιδικής μεταμφίεσης με την επωνυμία «Beelittle». Το προϊόν πωλείται 

διαδικτυακά, 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.  
 

 
 

16. Σετ παιδικής μεταμφίεσης με την επωνυμία «TANSHOP» και με κωδικό Ν5. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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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17. Σετ μπρασελέ με την επωνυμία «CrystalTears» και με κωδικό FPDE02804. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

18. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «KQueenStar». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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.  

 

 
 

19. Περιδέραιο με την επωνυμία «Chandler» και με κωδικό NE20199031401. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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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20. Περιδέραιο με την επωνυμία «Sethexy» και με κωδικό QSTL-9. Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

21. Περιδέραιο με την επωνυμία «JAWSEU» και με κωδικό JBZ00585. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

22. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «Clearine» και με κωδικό 12001778-4. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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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23. Μπρασελέ με την επωνυμία «COAI» και με κωδικό N174-1u. Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

24. Περιδέραιο με την επωνυμία «Aheli». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

25. Περιδέραιο με την επωνυμία «Ushiny». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  
 

 
 

26. Περιδέραιο με την επωνυμία «LACKINGONE». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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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27. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Happyyami». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 

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.  

 

 
 

28. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Provisto» και με κωδικό OR-017. Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

29. Περιδέραιο με την επωνυμία «Meirenpeizi - Zhijia Jewelry bifriend». Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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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30. Περιδέραιο με την επωνυμία «LACKINGONE» και με κωδικό NA-84. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

31. Καρφίτσες με την επωνυμία «Tacobear». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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.  

 

 
 

32. Περιδέραιο με την επωνυμία «FOONEE» και με κωδικό 6469586166847. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, 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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33. Περιδέραιο με την επωνυμία «DGP» και με κωδικό DGP26. Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

34. Σετ μπρασελέ με την επωνυμία «Aojoun 89 Pcs Geschenke für Mädchen - Schmuck 
Selber Machen Set, Charm Armband Making DIY Kit Bastel». Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

35. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «XHBTS». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 
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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36. Περιδέραιο με την επωνυμία «Liseng» και με κωδικό 010191. Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

37. Μπρασελέ με την επωνυμία «Hicarer». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

38. Διακοσμητικά για μπρασελέ με την επωνυμία «Flymind». Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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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39. Διακοσμητικά για μπρασελέ με την επωνυμία «Set mit Verbinderelementen 
Rosenblüte». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

40. Διακοσμητικά για περιδέραιο με την επωνυμία «The Crafty Owl». Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά, 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.  

 

 
 

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. 

 
 

13.4.2022 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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