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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. Προϊόντα καθαρισμού τουαλέτας επωνυμίας «ΟΚΚΟ» και με κωδικό 

4779041770352. Το προϊόν είναι Λιθουανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Λετονίας και είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη 
επισήμανση στην συσκευασία με τα εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις 
δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 

 

 
 

2. Προϊόντα καθαρισμού γυαλιών επωνυμίας «Net clair». Το προϊόν είναι Γερμανικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι επικίνδυνο καθώς δεν 
έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα εικονογράμματα 
κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 

 

   
 

3. Δερμάτινα παπούτσια με την επωνυμία «Halonen» και με κωδικό HM1706-Z1. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλλανδίας 
και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις. 
 

 

http://www.mlsi.gov.cy/dli


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΤΘ. 24855, 1304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 

C:\Users\mpaleomilitou\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\8YR275C3\20190524 _RAPEX Weeks 18-
20.docx 

 
4.  Πλαστική κούκλα ονομασίας «Beauty» και με κωδικό 8106. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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. 
 

  
 

5. Σετ παιχνιδιών μπάνιου (παπάκια) ονομασίας «Rubber duck with ducklings» και 
με κωδικό YF001. 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. 
 

 
 

6. Σετ παιχνιδιών (μονόκεροι) ονομασίας «Hua Ya» και με κωδικό NGH9306351. 
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. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Cry Babies - Nala» και με κωδικό 18/10657/-36-46. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας 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. 

 

 
 

8. Πλαστική κούκλα ονομασίας «EnchanTimals» (είναι προϊόν απομίμησης) και με 
κωδικό 8168. 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. 

 

   
 
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. 

 
 

24.05.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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