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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/18 

 
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. Περιδέραιο με την επωνυμία «PikaLF». 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.  

 

 
 
2. Πλαστικά σανδάλια επωνυμίας «Migant Fashion Shoes» και με κωδικό  A922-91, 

P1040516. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Φιλανδίας  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. 

 

 
 

3. Σετ δακτυλιδιών 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.  
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4. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «Finrezio». 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.  

 

 
 

5. Σετ κοσμημάτων 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.  
 

 
 
6. Διακοσμητική αλυσίδα σώματος 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.  
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7. Διακοσμητικό μαλλιών με την ονομασία «Haarklammer in Bananenform mit blauen 
Strass-Steinen». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου και Μολύβδου. Το Κάδμιο και ο 
Μόλυβδος είναι χημικές ουσίες επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και  
συσσωρεύονται στο σώμα. 

  

 
 

8. Σετ μπρασελέ με την επωνυμία «TOUVE» και με κωδικό HQX-DIY-02. 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. Σετ κοσμημάτων με την επωνυμία «PPX». 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.  

 

  
 

10. Περιδέραιο με την επωνυμία «Tolma». 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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11. Περιδέραιο με την επωνυμία «Fashion Jewelry» και με κωδικό QSTL-9. Το προϊόν 
πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση Καδμίου και Μολύβδου. Το Κάδμιο και ο Μόλυβδος είναι χημικές ουσίες 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και  συσσωρεύονται στο σώμα. 
 

 
 

12. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «Tasnunisa» και με κωδικό O-zx-earring-001-8pc-
Gold-YG. 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. 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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14. Μπρασελέ με την επωνυμία «Devil Fashion» και με κωδικό A-0785-DF. 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.  

 

 
 

15. Μπρασελέ με την επωνυμία «Creen». 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 σκουλαρικιών με την επωνυμία «tmtonmoon». 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.  
 

 
 

17. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «Amasawa». 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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18. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «EVER FAITH» και με κωδικό 13002757-4. 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.  

 

 
 

19. Διακοσμητικά ψευδοκοσμημάτων με την επωνυμία «WOOD MEETS COLOR». 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.  

 

 
 
20. 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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21. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «Juland» και με κωδικό BEA-JUL-037. 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 σκουλαρικιών με την επωνυμία «HOWAF». 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.  

 

 
 

23. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «Dulau». 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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24. Σετ μπρασελέ με την επωνυμία «Milacolato» και με κωδικό MLU-H-B00088-S. 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. Μπρασελέ με την επωνυμία «Sumind». 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. Μπρασελέ με την επωνυμία «KeySmart». 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. Μπρασελέ με την επωνυμία «CrystalTears» και με κωδικό FPDE0477. 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. Σετ σκουλαρικιών 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.  

 

 
 

29. Σετ μπρασελέ 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.  

 

 
 

30. Σετ σκουλαρικιών με την επωνυμία «GOTONE». 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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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. 

 
 

3.5.2022 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 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/

