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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/35 

 
 

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 «Roeckl» και κωδικό Ν.13011-018. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής 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. Δερμάτινο γιλέκο με την επωνυμία «Scotch & Soda» και κωδικό 15687220-FWMD-
A15. 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. Δερμάτινο γιλέκο με την επωνυμία «Tom Tailor» και κωδικό 1097. 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. 
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4. Βραχιόλια με την επωνυμία «Karkötő / Bijou For You» και κωδικό 9124010027. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. Βραχιόλια με την επωνυμία «Barátság karkötő». Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. Βραχιόλια και σκουλαρίκια με την επωνυμία «TEDI». Τα προϊόντα είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Γερμανίας και σε αυτά 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. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Fülbevaló», με κωδικό NEW-1039142/E-0313-205. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και σε 
αυτό ανιχνεύθηκε Μόλυβδος (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το 
περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο 

 

 
 

8. Παιδική κούκλα επωνυμίας «FASHION DOLL» και κωδικό ΝΟ.041. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγαρίας 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. 

 

 
 

9. Πλαστικό όπλο επωνυμίας «Happy Star» και κωδικό Ν0.MPB63237. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικού 
διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. 
 

 
 

10. Περιδέραια με την επωνυμία «We are always together» και κωδικό XINXJN. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. Περιδέραια με την επωνυμία «ReDo Collection». Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. Δακτυλίδια με την επωνυμία «Bohém álom gyűrű szett» και κωδικό Α003-24-03. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση Μολύβδου και Καδμίου. . Ο Μόλυβδος είναι ουσία 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει 
νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 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. 
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