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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.  Μαντήλι επωνυμίας «Stockmann 1862» και με κωδικό 1904. Το προϊόν είναι Ινδικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει αζωχρωστικές οι 
οποίες απελευθερώνουν την καρκινογόνο ουσία βενζιδίνη σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.   
 

 
 

2. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Happy Day» και με κωδικό 8822. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής 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. 

 

 
 

3. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beautiful» και με κωδικό 8152. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής 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. 
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4. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Annabelle» και με κωδικό 1618. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας 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. Αποκριάτικη μάσκα ονομασίας «Funny Fashion» και με κωδικό 61578. Το προϊόν 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβουργου 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. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Funny Fashion» και με κωδικό SY0902-21. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβουργου 
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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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. 

 
 

30.04.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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