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Αρ. φακ. 9.42.6.30.3                         
 

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. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Birreti». Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Εσθονίας και περιέχει εξασθενές 

χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

2. Τσάντα καλλυντικών με κωδικό 74062. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η 

οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

3. Φουσκωτή μπάλλα ονομασίας «Lipton beach ball». Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νιρβηγίας 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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4. Παιδικό σετ παιχνιδιού επωνυμίας «Girlz club» και με κωδικό PCH-931. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 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. 

 

 
 

5. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Tasso» και με κωδικό art.#398. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής 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. 

 

 
 

6. Παιδικό σκοινάκι επωνυμίας «ADAR» και με κωδικό 921904. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής 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. 
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7. Θήκη κινητού επωνυμίας «Varde» και με κωδικό 615826-5. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά τηςΝορβηγίας και περιέχει 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 

 

 
 

8. Παντόφλες ονομασίας «Slippers» και με κωδικό 142765. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά τηςΝορβηγίας και περιέχει 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 
 
 

 
 

9. Παντόφλες ονομασίας «Badesandaler» και με κωδικό 314226. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά τηςΝορβηγίας και περιέχει 
χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες είναι έμμονοι 
οργανικοί ρύποι. 
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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. 

 
 

10.1.2018 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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