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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
 

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. Βαλίτσα επωνυμίας «Cavalier» και με κωδικό 659. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδία και η λαβή 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.  Θήκη κινητού επωνυμίας «Waterproof Case» και με κωδικό Β74031. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι οργανικοί 
ρύποι. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Ακουστικά άγνωστης επωνυμίας και με διάφορους κωδικούς. Τα προϊόντα είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Σουηδίας και περιέχουν 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 
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4.  Σωλήνας κήπου επωνυμίας «Green>it» και με κωδικό 9025811. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 

 

 
 

5.  Χαλί γυμναστικής επωνυμίας «Deuser» και με κωδικό 121041R. Το προϊόν είναι 
Γερμανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου και 
περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 

 

 
 

6.  Κάλυμμα για σέλα ποδηλάτων χωρίς επωνυμία και με κωδικό 248. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 

 

 
 

7. Μπαταρία για κινητά (Power bank) χωρίς επωνυμία και με κωδικό PB0041. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και 
περιέχει χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 
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8. Περιδέραιο επωνυμίας «Jewelry Fashion» και με κωδικό 54314. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει κάδμιο 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  

 

  
 

9. Δερμάτινο παντελόνι με την επωνυμία «Max». Το προϊόν είναι Πακιστανικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

  
10. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Poetic Küpe» και με κωδικό 70210. Το προϊόν 

είναι Τουρκικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας 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. 
 

 
 

11. Περιδέραιο με την επωνυμία «FASHIONIST DROP KOLYE» και με κωδικό 
70152. Το προϊόν είναι Τουρκικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Σλοβακίας 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. 
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12. Περιδέραιο με την επωνυμία «Magnificence Kolye» και με κωδικό 70218. Το 
προϊόν είναι Τουρκικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας 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. 

 

 
 

13.  Πλαστική κούκλα ονομασίας «Mermaid» και με κωδικό ΧΗ 28C. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την 
τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό διισοβουτύλο εστέρα (DBP)  σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 
είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

  
 

14.   Μπάλλα ποδοσφαίρου με κωδικό 9048306. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 
της Σουηδίας 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. 
 

 
 

15. Σετ παιχνιδιών μπάνιου (κύκνοι) ονομασίας «Pretty» και με κωδικό NO.DY807.. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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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16. Παιδικό ένδυμα για κούκλες ονομασίας «Cutey Pie» και με κωδικό 50JJC1005. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του 
Λουεμβούργου και περιέχει αζωχρωστικές οι οποίες απελευθερώνουν την 
καρκινογόνο ουσία 2,4-τολουολοδιαμίνη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.   

 
 

17. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beautifull Ana» και με κωδικό YT08779. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας 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. 

 
 

18. Πλαστική κούκλα ονομασίας «ABABABY, SMILE» και με κωδικούς KJ883, 
HKJ368D, YKJ368B. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Ουγγαρίας 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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19. Καροτσάκι κούκλας ονομασίας «Baby Small Cart» και με κωδικό LG1041. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

   
 
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. 

 
 

12.03.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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