Αρ. φακ. 5.14.17.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
σε Αποκριάτικα Προϊόντα
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με την ευκαιρία των επερχόμενων εκδηλώσεων για την Αποκριά, επιθυμεί
να ενημερώσει 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 εντοπιστεί στην αγορά
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ακατάλληλες αποκριάτικες μάσκες και στολές.
Χαρακτηριστικά δείγματα τέτοιων μη συμμορφούμενων προϊόντων φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.
Τα εν λόγω προϊόντα θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους διότι περιέχουν επικίνδυνες
χημικές ουσίες όπως φθαλικούς εστέρες ή/και αζωχρωστικές ουσίες. Οι φθαλικοί
εστέρες χαρακτηρίζονται ως ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή ενώ οι
αζωχρωστικές ενώσεις χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνες ουσίες. Τα προϊόντα
που περιέχουν τις πιο πάνω χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το
μέγιστο επιτρεπτό από την νομοθεσία όριο δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικό στα προϊόντα που αγοράζει, ιδιαίτερα όταν αυτά θα χρησιμοποιηθούν από
παιδιά. Θα πρέπει ο καταναλωτής να μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες
που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων και σε περίπτωση που εντοπίζει
προϊόντα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά τους ή διαπιστώνει ότι
αυτά περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, τότε να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους
λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611
και 22405609.
Περισσότερες πληροφορίες για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα είναι καταχωρημένες
στην ιστοσελίδα του Συστήματος RAPEX στην παρακάτω διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
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Α/Α

Περιγραφή Δείγματος

Φωτογραφία

Αποκριάτικη μάσκα Κινέζικης
κατασκευής με την επωνυμία
“Offertissima” και barcode
1. 13856007523151

Πλαστικό πορτοφόλι Σερίφη
2. 3 Κινέζικης κατασκευής με
barcode 9321268057416

Αποκριάτικη περούκα
Κινέζικης κατασκευής, με την
3. 5επωνυμία «Devil», με barcode
4029811280919.

Αποκριάτικη στολή και μάσκα
εξωγήινου Κινέζικης
4. 6κατασκευής με την επωνυμία
“Smiffy’s –Serious Fun, Alien
Agent” barcode
5020570248817

Αποκριάτικα καπέλα Κινέζικης
κατασκευής με επωνυμία
«Ladybird Hat (Chapeu
5. 7
Feautrine Coccinelle)» με
κωδικούς BD/13142,
EAN 3340150005515

Αποκριάτικη μάσκα Κινέζικης
6. 8κατασκευής με την επωνυμία
“ Tucano – Howling Ghost”
με κωδικούς 0851715600104
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Αποκριάτικο σετ βαψίματος
με χρώματα και πλαστικά
δόντια Κινεζικής Κατασκευής
7. 9
με την επωνυμία
“Offertissima” και κωδικό
3856007560910

Αποκριάτικη στολή πειρατή
Κινέζικης κατασκευής με την
8. 1 επωνυμία “Butterick’s Leco”
0 barcode 7391872092433

Αποκριάτικη στολή και μάσκα
Κινέζικης κατασκευής με την
9. 1επωνυμία «Rubie‘s Nordic
1Warrior» και κωδικό
883028391479

Παιδική αποκριάτικη στολή
μάγισσας, Κινέζικης
10. 1κατασκευής με την επωνυμία
2“ATOSA” και κωδικό
422259148173

Παιδική αποκριάτικη στολή
(γιλέκο) καουμπόι Κινέζικης
11. κατασκευής με την επωνυμία
“Cowboy Set” και κωδικό
7391872293175
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