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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε Προϊόντα που Χρησιμοποιούνται την 
Καλοκαιρινή Περίοδο - ΚΧΠΑΥ/25 

 
Την καλοκαιρινή περίοδο, χρησιμοποιούνται από μικρούς και μεγάλους πολλά και 
διαφορετικά προϊόντα που μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία 
χημικές ουσίες.  
 
Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό με την 
εισπνοή, την κατάποση και την απορρόφηση μέσω του δέρματος. Επομένως, η 
επαναλαμβανόμενη έκθεση του οργανισμού, αλλά ιδιαίτερα των παιδιών στις επικίνδυνες 
χημικές ουσίες ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Για την προστασία των 
καταναλωτών ισχύουν, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, νομοθετικοί περιορισμοί που καθορίζουν 
τα ανώτατα όρια στην περιεκτικότητα διαφόρων προϊόντων σε επικίνδυνες χημικές 
ουσίες. 
 
Όλα τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής αγοράς, στα οποία εντοπίζονται επικίνδυνες χημικές 
ουσίες πέραν των νομοθετικών ορίων, δημοσιεύονται στον εβδομαδιαίο κατάλογο του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων 
πλην Τροφίμων (RAPEX). Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην 
Κυπριακή και στην Ευρωπαϊκή αγορά γνωστοποιούνται με εβδομαδιαίες Ανακοινώσεις 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Χημικές ουσίες όπως είναι οι Φθαλικοί Εστέρες (ουσίες τοξικές για την 
αναπαραγωγή), Εξασθενές Χρώμιο ή Φουμαρικό Διμεθύλιο (DMF) (ουσίες 
ευαισθητοποιητικές που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις), Κάδμιο 
και Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗs) (καρκινογόνες ουσίες), είναι 
κάποιες από τις χημικές ουσίες που έχουν ανιχνευθεί σε διάφορα είδη προϊόντων 
όπως είναι τα ακόλουθα: 
 

• Φουσκωτά παιχνίδια, φουσκωτές μπάλες, πλαστικές πισίνες, σωσίβια, 
μπρατσάκια, τροχοί, στρώματα θάλασσας, μάσκες θάλασσας και διάφορα άλλα 
πλαστικά παιχνίδια για την παραλία και τη θάλασσα. 

• Είδη ρουχισμού, υποδήματα και παντόφλες.  
• Μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα όπως αλυσίδες και βραχιόλια, δακτυλίδια, 

σκουλαρίκια και κολιέ. 
 

Πιο κάτω φαίνονται ενδεικτικά ορισμένα μη συμμορφούμενα προϊόντα, τα οποία έχουν 
εντοπιστεί στην Κοινοτική Αγορά και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα RAPEX πρόσφατα: 

 
 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/


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\eleftheria1\Desktop\20220711_ΚΧΠΑΥ25_hazardous_substances_in_summer.docx 

       
 
               
 

 
 

 
 
 
      

         
 
 
           
 

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\eleftheria1\Desktop\20220711_ΚΧΠΑΥ25_hazardous_substances_in_summer.docx 

     
 
 
 

      
 
 

        
 
 

Προτρέπονται οι καταναλωτές, αλλά ιδιαίτερα οι γονείς, να επιλέγουν με προσοχή τα 
προϊόντα που αγοράζουν για τα παιδιά τους, αφού κάποια από αυτά και ειδικότερα όσα 
προέρχονται από τρίτες χώρες, μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνες 
για τα παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται και στις πληροφορίες που 
αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων και αφορούν θέματα ασφάλειάς τους ή 
την περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην 
Κοινοτική Αγορά είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.  
 
Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να επισκέπτονται συχνά τις πιο πάνω ιστοσελίδες 
και να ενημερώνονται για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην 
Ευρωπαϊκή αγορά. Σημειώνεται ότι προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/
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πρόνοιες της νομοθεσίας δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά και γίνονται οι 
αναγκαίες ενέργειες για την απόσυρσή τους.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611 22405637 και 
22405609. 
 
 
13.7.2022  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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