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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/46 

 
 

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. Τσιμέντο με την επωνυμία «BCC» και κωδικό CEM I 42,5 N. Το προϊόν 

παρασκευάζεται στην Λευκορωσία, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία 
ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

2. Εργαλείο επωνυμίας «FXA» και κωδικό FXA200089. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει υψηλές 
συγκεντρώσεις Μόλυβδου στα μεταλλικά του μέρη. Ο Μόλυβδος είναι ουσία 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει 
νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

 

 
 

3. Δερμάτινη φούστα επωνυμίας «Balmuir Muir» και κωδικό Κ12893. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και στα μεταλλικά της 
μέρη 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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4. Κάθισμα ποδηλάτου επωνυμίας «React/Core» και κωδικούς 6430077373631 και 
6430077373655. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γαλλίας  και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-
αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) και φθαλικό δι-
ισοβουτϋλεστέρα (DIΒP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος 

 

 
 

5. Κόσμημα ποδιού επωνυμίας «Cristal Paillettes Cheville Ensemble pour Femmes 
Plage Pied Bijoux Vintage» και κωδικό A 01-03-15 BJ 731. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις 
Μόλυβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, 
συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει 
τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

 

 
 

6. Κόσμημα ποδιού επωνυμίας «Vintage Shell perles étoiles de mer tortue de mer 
pendentif bracelets de cheville pour les femmes». Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις 
Μόλυβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, 
συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει 
τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 
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7. Μπρασελέ επωνυμίας «Bracelet Aimant en acier inoxydable Healthy Magnet Bracelet 
pour hommes Bijoux Énergie Magnétothérap». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις Μόλυβδου. 
Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο 
σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή 
αγέννητα παιδιά. 

 

 
 

8. Δακτυλίδι επωνυμίας «1PC thérapie magnétique anneau minceur en acier au titane 
pour les soins de santé / de perte de poid». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. Δακτυλίδι επωνυμίας «pièce thérapie magnétique poignet main pouce soutien 
anneaux ouverts soulagement de la douleur». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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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10. Δακτυλίδι επωνυμίας «Triangle élégant flèche en argent 925, collier en or pendentif 

collier rétro pour hommes». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, πωλείται 
διαδυκτιακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. Μπρασελέ επωνυμίας «Bio Magnetic Double force de magnétothérapie Bracelet 
Arthrite Soulagement de la douleur». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. Μπρασελέ επωνυμίας «Creative Vintage Punk Strass Courbé Stretch Manchette 
Bracelets & Bracelets Rétro Serpent bracelet f». Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, πωλείται διαδυκτιακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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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13. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Fashion Girl Beautiful Girl» και κωδικό DJ389. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας  και 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP) και  Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος 
 

 
 

14. Μπρατσάκια θαλάσσης επωνυμίας «Arm circle» και κωδικό CT:960. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας  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. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «BaBy’s WORLD» και κωδικό 0721. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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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16. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «My Baby» και κωδικό C00289. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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. 

 

 
 

17. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «ABABABY» και κωδικό 1968Α και SH196A. Το προϊόν 
είναι Κινέζικης 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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18. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «plastic doll». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 
Τσεχίας  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.  
 

 
 

19. Επιφάνεια κοπής με κωδικό B 3045. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας  και στο πλαστικό του μέρος 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. 
 

 
 

20. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Guang da» και κωδικό 607. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας  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. 

 

 
 

21. Κούκλα επωνυμίας «Soft pig» και κωδικό m7. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και στο πλαστικό σημείο προσκόλλησης 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP) 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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22. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Love Fashion ...Beautiful Baby» και κωδικό 2021. Το 
προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και 
περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP) και  Φθαλικό διοκτυλεστέρα (DNOP)  σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος 
 

 
 

23. Πλαστική κούκλα χωρίς επωνυμία. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά του Βελγίου  
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.  

 

 
 

24. Σετ παιχνιδιού (τόξο) χωρίς επωνυμία.  Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας  και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό 
διβουτύλεστερα (DBP) και Φθαλικό δι- ισοβουτύλεστερα (DΙBP)  σε ποσοστό 
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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. 

 
 

28.12.2021 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
 

Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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