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Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 

ΚΧΠΑΥ/37 
 
 

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 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. Δερμάτινα παπούτσια με την ονομασία «CROCODILINO» με κωδικό 6402 99.93. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας και περιέχει 
υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το Χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και 
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

  
 

2. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Lovely» με κωδικό LY-1916. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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 επωνυμίας «Light Mermaid» με κωδικό (KL002) 160. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Βελγίου και περιέχει υπερβολική 
ποσότητα οργανικού Κασσίτερου (ΤΒΤ). Οι ουσίες αυτές παραμένουν στο περιβάλλον 
και η παρατεταμένη έκθεση σε αυτές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα. 
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4. Κοσμήματα σώματος επωνυμίας «Language of Jewels» με κωδικό  LP7301. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας  και σε αυτό 
ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 
 

 
 
5. Σιλικόνη επωνυμίας «MANNOL» με κωδικό 991207. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και είναι επικίνδυνο καθώς 
περιέχει Τρις (2-μεθοξυαιθοξυ) βινυλσιλάνιο, ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 
υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να 
επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά.  
 

 
 

6. Πλαστικό τραπεζομάντηλο χωρίς επωνυμία. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας 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. 
 
10.10.2022  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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