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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που 
έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια 
Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει 
στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν 
κινδύνους:  

 
1. Βάση εργαστηριακής λυχνίας Bunsen space gauzes με κωδικό CP850.  Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου 
Βασιλείου και περιέχει ίνες αμιάντου, υλικό που έχει χαρακτηρισθεί ως 
καρκινογόνο και απαγορεύεται η χρήση του. 
 

 
 

2. Λαβή βαλίτσας με την ονομασία «it Luggage» και με κωδικό 16-2290-08. Το 
προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει Πολυκυκλικούς 
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs), χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως 
Καρκινογόνες,  Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την αναπαραγωγή, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
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3. Ρολόι με την επωνυμία «Ushuaïa» και με κωδικό 747050. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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. 

 

 
 

4. Δερμάτινα παπούτσια με την ονομασία «Natura» και με κωδικό Α11039-11. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και 

περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

 

 
 

5. Δερμάτινη γυναικεία ενδυμασία με την επωνυμία «Damen-Lederhose Michaela» 
και με Barcode 2000095904489.  Το προϊόν είναι Πακιστανικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η 
οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
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6. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Cindy» και με κωδικό 42291. Το προϊόν είναι 
Πολωνικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Εσθονίας και περιέχει 
εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

7.   Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Rekawiczki skorzane damskie» και με 
κωδικό 4229. Το προϊόν είναι Πακιστανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
 

 
 

 
8. Δερμάτινο τσαντάκι και με κωδικό 84049.  Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει Νικέλιο, ουσία 
ευαισθητοποιητική που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 
είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 
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9.   Πλαστική κούκλα ονομασίας «Kewpie Doll». Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, 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. 
 

 
 

10. Πλαστικό παιχνίδι ονομασίας «Bazar Royal» και με κωδικό 4533059461776. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και 
περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 
εστέρα (DEHP) και φθαλικό διισοβουτύλο εστέρα (DIBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

11.  Παιχνίδι ονομασίας «Κat» με κωδικό 155305. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, 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. 
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12.  Πλαστικές Χορδές επωνυμίας «Ammi» με κωδικό 261059. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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 το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που 
εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους 
αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 
22405637, 22405611 και 22405609. 

 
 
 

20.11.2018 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
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