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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/19 

 
 

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. Κόφτης με την επωνυμία «Work Plus» και με κωδικό  63418. Το προϊόν εντοπίστηκε 

στην αγορά της Γερμανίας και στα πλαστικά του σημεία 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. 
 

 
 
2. Διακοσμητικό μαλλιών με την ονομασία «Modeschmuck Keltischer Haar Schmuck 2 

Spiralen im Set Kringelförmig silber». 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.  
 

 
 

3. Σετ Μπρασελέ με την ονομασία «Set mehrere Armbänder aus goldfarbenen Ketten 
mit vers. Anhänger in Blumen, Herzen, und Kugeln». 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.  

 

 

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\20220519-RAPEX15-18 Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ19.docx 

 
4. Μπρασελέ με την ονομασία «202 Armband mit Drachenkopf in silber. 2 einzelne 

Drachenköpfe mit Schließmechanismus». 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. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «MANGO» και με κωδικό  84454384966674. Το 
προϊόν είναι Ισπανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία 
ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
 

 

 
  
6. Σκουλαρίκια και μενταγιόν με την επωνυμία «Fashion Jewelry». Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλλανδίας 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.  

 

  
 
7. Παιδική μπλούζα επωνυμίας «Keiki» και με κωδικό  21H-D2905. Το προϊόν πωλείται 

διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας  και στα πλαστικά του μέρη 
περιέχει  την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
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(DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο 
που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
8. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Brianna» και με κωδικό  Β07. 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. 

 

 
 

9. Πλαστική μπάλλα επωνυμίας «TASSO» και με κωδικό  N-932-11. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας  και περιέχει  την τοξική 
για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό ισο-διβουτύλεστερα (DΙBP) 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: 
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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. 

 
 

20.5.2022 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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