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1. Εισαγωγή

• Σπρλά γηλόκαζηε δέθηεο ζπγθξνπόκελσλ ή θαη 
αιιειναλαηξνύκελσλ πιεξνθνξηώλ  γηα ηε ζρέζε 
κεηαμύ ηεο παξνπζίαο θάπνησλ  ηνμηθώλ νπζηώλ ζηα 
ηξόθηκα θ.α.  θαηαλαισηηθά αγαζά θαη  ηεο πγείαο καο.

• Eπίζεο, πιεξνθνξνύκαζηε όηη  ζε έλα ηξόθηκν 
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα λέα ηερλνινγία γηα ηελ 
παξαγσγή, παξαζθεπή ή ζπζθεπαζία ηνπ ε νπνία καο 
δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ.

• Mε ηε ξνή ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ, ν θαηαλαισηήο 
αηζζάλεηαη ζύγρπζε γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο 
δηαηξνθηθέο θ.α. επηινγέο/ ζπλήζεηεο ηνπ θαη όηη νη 
επηινγέο ηνπ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο.

• Kη απηό, γηαηί νη θίλδπλνη είλαη αζαθείο θαη δελ κπνξεί ν 
ίδηνο λα ηνπο δηαθξίλεη.



• Η αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ή  ησλ πιηθώλ κε ηα νπνία
έξρνληαη ζε επαθή ή άιισλ αγαζώλ ζηα νπνία εξρόκαζηε 
εκείο ή ηα παηδηά καο ζε επαθή,   αληηκεησπίδεη ζπλερώο λέεο 
πξνθιήζεηο θαη αλαδπόκελνπο θηλδύλνπο ιόγσ

• ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ/ λέσλ νπζηώλ, ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο & ηνπ αλνηθηνύ εκπνξίνπ.

• Έηζη κε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηθώλ 
εθαξκνγώλ, ρηιηάδεο λέεο ρεκηθέο νπζίεο παξαζθεπάδνληαη 
θάζε ρξόλν, νη νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνηθηιία 
εθαξκνγώλ θαη λέσλ πιηθώλ από ηε βηνκεραλία, γηα 
πνηθηιία πξντόλησλ, όπσο πιηθά ζε επαθή κε ηξόθηκα, 
θαιιπληηθά, πθάζκαηα, παηρλίδηα θ.α. 

• Οη πην πάλσ ρεκηθέο νπζίεο θαηαιήγνπλ ζην πεξηβάιινλ 
όηαλ όια ηα πην πάλσ πξντόληα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηειηθά 
απνξξηθζνύλ ζην πεξηβάιινλ θαη έηζη κνιύλνπλ ηελ 
ηξνθηθή αιπζίδα!
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Τα βέιε δείρλνπλ ηνπο ηξόπνπο (κνλνπάηηα) κε ηνπο νπνίνπο επηβαξύλνληαη ηα ηξόθηκα κε ρεκηθέο νπζίεο (θπζηθέο 

ή αλζξσπνγελήο) πνπ ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο ηξνθήο, ηνπ λεξνύ πνπ παίξλεη θαη ηνπ αέξα 

πνπ αλαπλέεη.
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• Παξαδείγκαηα νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε πεξηνξηζκνύο ή απαγνξεύζεηο 

ηώξα, γηαηί γίλακε «πην ζνθνί» γηα απηέο είλαη θαη  κηα 

ηάμεο νπζηώλ γλσζηώλ σο ελδνθξηληθώλ δηαηαξαθηώλ. 

Τέηνηεο είλαη νη θζαιηθνί εζηέξεο, ε δηζθαηλόιε Α, ην 

DDT , δηνμίλεο,PCBs θ.α.

• Oη θζαιηθνί εζηέξεο θαη ε δηζθαηλόιε Α

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηάθνξεο 

εθαξκνγέο π.ρ. Σε πιαζηηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο 

ηξνθίκσλ, θαιιπληηθώλ , πιαζηηθά παηγλίδηα, θ.α. 

• Τη είλαη θαη πσο δξνπλ νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο;

2. Ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο

Φζαιηθνί εζηέξεο- δηζθαηλόιε Α



Δλδνθξηληθόο δηαηαξάθηεο-
endocrine disrupter/tor

• Δίλαη κηα εμσγελήο νπζία ή κίγκα νπζηώλ πνπ 
αιιάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ελδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο, 
κε ζπλέπεηα λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία 
ελόο νξγαληζκνύ ή ησλ απνγόλσλ ηνπ. 

• Μηκνύληαη ηηο νξκόλεο ησλ αλζξώπσλ θ.α. εκβίσλ 
όλησλ ηδηαίηεξα ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα θαη ηηο νξκόλεο 
αλαπαξαγσγήο. 

• Τν ελδνθξηληθό ζύζηεκα είλαη έλα πνιύπινθν δίθηπν 
αδέλσλ, νξκνλώλ θαη ππνδνρέσλ. Παξέρεη ηελ βαζηθή 
επηθνηλσλία θαη έιεγρν κεηαμύ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 
θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζώκαηνο όπσο ε 
αλαπαξαγσγή, ε αλνζία, ν κεηαβνιηζκόο θαη ε 
ζπκπεξηθνξά. 

http://ec.europa.eu/environment/endocrine/definitions/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/endocrine/definitions/index_en.htm




Ση  κπνξεί λα επεξεάδνπλ νη ελδνθξηληθνί 

δηαηαξάθηεο?

• ηελ άγξηα δσή, έδεημαλ όηη πξνθαινύλ αλσκαιίεο θαη εμαζζελεκέλε 
αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ζε νξηζκέλα είδε , κε ζπλδεόκελεο 
αιιαγέο ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηνλ 
ζθειεηό. π.ρ. κέρξη  αξξελνπνίεζε ησλ ζειπθώλ ζαιάζζησλ 
καιαθίσλ.

• ηνπο αλζξώπνπο, νη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο έρνπλ πξνηαζεί σο 
ππεύζπλνη γηα εκθαλείο αιινηώζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ 
άλζξσπν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ:

– κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, ζε νξηζκέλεο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο,

– απμεκέλεο ζπρλόηεηεο ηνπ αξηζκνύ αξξέλσλ παηδηώλ πνπ 
γελληνύληαη κε δπζκνξθίεο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, 

– απμεκέλεο ζπρλόηεηεο νξηζκέλσλ ηύπσλ θαξθίλνπ πνπ είλαη 
γλσζηό όηη είλαη επαίζζεηνη ζηελ παξνπζία νξκνλώλ,

– Πην ακθηιεγόκελα, έρνπλ ζπλδεζεί κε δηαηαξαρή ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο.

– ζηεηξόηεηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, απνβνιέο θ.α.



Σηξαηεγηθή  ΔΔ γηα ελδνθξ. Γηαηαξάθηεο ( ΔΓ)

• Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνύιην θαη ην Δπξσπατθό 
Κνηλνβνύιην, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1999, ζρεηηθά κε θνηλνηηθή 
ζηξαηεγηθή γηα ηνπο ελδνθξηληθνύο δηαηαξάθηεο. [COM (1999) 706
ηειηθό ].

• Βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο Πξνθύιαμεο

• Σν θαηλόκελν ησλ ελδνθξηληθώλ δηαηαξαθηώλ δελ είλαη λέν. Ωζηόζν, 
πξνζθάησο ιόγσ ΜΜΔ άξρηζε λα απαζρνιεί ζνβαξά ην θνηλό. 
Απαηηνύληαη  κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ 
απαγόξεπζε νξηζκέλσλ ύπνπησλ νπζηώλ. Παξόιν πνπ ελαπνκέλεη 
λα εθηειεζηεί ζεκαληηθόο όγθνο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 
Βξαρππξόζεζκα κέηξα 

• Καηάξηηζε θαηαιόγνπ πξνηεξαηόηεηαο νπζηώλ πξνο αμηνιόγεζε 
Πξόθεηηαη γηα θαηάινγν νπζηώλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ θαηά 
πξνηεξαηόηεηα («θαηάινγνο πξνηεξαηόηεηαο ΔΓ»)

• Έγηλαλ δηάθνξεο δξάζεηο 2001…2010 όπνπ αμηνινγήζεθαλ /γνύληαη  
πνιιέο νπζίεο, απαγνξεύνληαη ή πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπο

• Σν 2007, έγηλε ε ηξίηε αλαζεώξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο SEC (2007)1635

http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=COMfinal&an_doc=1999&nu_doc=706
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/documents/sec_2007_1635_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm


• Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH), establishing a European Chemicals Agency

• Ο  Καλνληζκόο απηόο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη:

• Yςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαζώο θαη  λα ζεζκνζεηεί ηελ  θπθινθνξία ησλ νπζηώλ, 

ππό θαζαξή κνξθή, ζε παξαζθεπάζκαηα θαη  αληηθείκελα. 

• κε ζηόρν ηελ επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο!

• πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κε ακεξόιεπην ηξόπν, είηε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ηεο ΔΔ είηε δηεζλώο ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο δεζκεύζεηο ηεο Κνηλόηεηαο. 

• Ύπνπηνη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηνλ REACH σο 

νπζίεο ηζνδύλακεο αλεζπρίαο κε ”Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic 

( CMR) agents”, νη νπνίεο ππόθεηληαη ζηηο πην απζηεξέο απαηηήζεηο 

αδηνδόηεζεο ή πιήξνπο απαγόξεπζεο!



3. Φζαιηθνί εζηέξεο

Φζαιηθνί εζηέξεο ζε πιηθά ζε επαθή κε ηξόθηκα θαη παηδηθά παηγλίδηα

• Οη θζαιηθνί εζηέξεο είλαη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είηε σο 
πιαζηηθνπνηεηέο είηε σο κέζν ηερληθήο ππνζηήξημεο από ηε βηνκεραλία 
πιαζηηθώλ (PVC) γηα θαηαζθεπή πιηθώλ ζε επαθή κε ηξόθηκα, 
παηδηθώλ παηγληδηώλ, αληηθεηκέλσλ παηδηθήο θξνληίδαο, δνρείσλ γηα 
θαιιπληηθά, αζθώλ γηα θύιαμε αίκαηνο θ.α.

• Οξηζκέλνη θζαιηθνί εζηέξεο (ζπγθεθξηκέλα 6: DEHP, DBP, BBP, DINP, 
DIDP, DNOP) έρνπλ απνδεηρζεί όηη εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο ζηελ πγεία
ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ δηόηη είλαη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο.

• Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε: 

-Οδεγία (2005/84/ΔΚ) πνπ ππάγεηαη ζηνλ Καλνληζκό REACH θαη 
απαγνξεύεη, ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε ησλ πην πάλσ νπζηώλ ζε 
παηδηθά παηγλίδηα ή αληηθείκελα θξνληίδαο παηδηώλ.

• -Οδεγία (2007/19/ΔΚ) πνπ ηξνπ. ηελ 2002/72/ΔΚ πνπ ζέηεη απζηεξνύο 
πεξηνξηζκνύο ζηε ρξήζε (5 από ηνπο πην πάλσ) ζε πιαζηηθά πιηθά ζ΄ 
επαθή κε ηξόθηκα.

• ηελ Κύπξν δηελεξγνύληαη έιεγρνη θαη  εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα 
πην πάλσ.



Πλήρης ονομασία Βρατσγραφία
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Φζαιηθνί εζηέξεο



 Στο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) από το 1992 ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο Τγεηνλ. Τπεξεζίεο ελζγχεται:

 Ποικιλία  υλικϊν για επαφι με τρόφιμα, πλαςτικά, κεραμικά, 
μεταλλικά, αντικολλθτικά, όπωσ: μαγειρικά ςκεφθ, φλιτηάνια, πιάτα, 
κονςζρβεσ, ςακοφλια, μεμβράνεσ, κιλαςτρα κ. α. επιτόπια και 
ειςαγόμενα. 

 Ελζγχονται για τθν αςφάλεια τουσ για τθν μετανάςτευςθ ουςιϊν από το 
υλικό προσ το τρόφιμο, ζτςι ελζγχονται και οι φκαλικοί εςτζρεσ και θ 
διςφαινόλθ Α.

3.1  Φζαιηθνί εζηέξεο- Έιεγρνο 

ζε πιηθά ζε επαθή κε ηξόθηκα



Έλεγχοσ υλικϊν ςε επαφι με τρόφιμα γηα θζαιηθνύο

εζηέξεο 2006-2009

Διέρζεθαλ :

 19 πιαζηηθά παξεκβύζκαηα κεηαιιηθώλ θαπαθηώλ  γπάιηλσλ 
κπνπθαιηώλ γηα θζαιηθνύο εζηέξεο (Reg. (EC) No 372/2007& Dir. 
2002/72/EC).

-3 πιαζηηθά παξεκβύζκαηα
περιείχαν 0,38% DIDP(SML 2,5mg/kg) 20.9% θαη 21.3% DEHP θαη ήηαλ 
εθηόο νξίσλ θαη απνξξίθζεθαλ (SML 1,5mg/kg) αλαθνίλσζε RASFF 
από ηεο Υγ. Τπεξ.

 62 εμφιαλωμζνα παιδικά νερά ςε πλαςτικά δοχεία  από πολυαιθυλζνιο ( 
HDPE, PET) διαφόρων παρτίδων 4 εμπορ. Επωνυμιών

- ςε αυτά προςδιορίςτθκαν : VOCs ( ναφκαλίνιο, ξυλζνιο, τολουόλιο, 
βενηόλιο) βενηοφαινόνθ ( 21-70 μg/L) και DEHP ( 8-187 μg/L),

- πολλά είχαν κακι οςμι και γεφςθ

Μερικά απορρίφκθκαν βάςει Καν. 178/2002 αρκρ.14 λόγω ψθλοφ DEHP! 
(for187 μg/L, 1,5L water consumption/day, 10kg b.w. baby, has daily intake=0.028 mg/kg 
b.w./day> TDI(WHO)=0,025 mg/kg b.w./day).



3.2  Έιεγρνο Φζαιηθώλ εζηέξσλ ζε πιαζηηθά 

παηδηθά παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο

• Σν πξόγξακκα δηελεξγήζεθε από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ 
Κξάηνπο ζε ζπλεξγαζία κε  ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο.

• Σα παηδηθά παηρλίδηα θαη είδε παηδηθήο θξνληίδαο 
θαηαζθεπάδνληαη από δηάθνξα πιηθά π.ρ.  πιαζηηθά θαη 
ειαζηνκεξή.

• ε απηά ηα πιηθά, θπξίσο από Πνιπβηλπινρισξίδην ( PVC), 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο πιαζηηθνπνηεηέο  θζαιηθνί εζηέξεο 
( DBP, BBP, DEHP, DEHP, DNOP, DINP θαη DIDP).



Απνηειέζκαηα Φζαιηθώλ εζηέξσλ 

Δμεηάζηεθαλ 28 δείγκαηα όπσο: 

• θνύθιεο, δσάθηα, κπάιεο, ηζαληνύιεο, θαζεηίλεο ,ζαιηαξίζηξεο θαη 
καζεηηθά νδνληνθπΐαο.

• Τα απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη :

• 16 πξντόληα από ηα 28 (57%) θξίζεθαλ επηθίλδπλα! Καη ιήθζεθαλ ηα 
θαηάιιεια κέηξα απόζπξζεο, απν ην Τκ. Δπηζ.Δξγ.  θαη αλαθνηλώζεσλ ζην 
RAPEX ηεο Δ.Δ.

• Οη ηηκέο  ζε θζαιηθνύο ησλ  δεηγκάησλ απηώλ θπκαίλνληαλ κέρξη θαη 300 
θνξέο εθηόο νξίνπ γηα :

- ην DEHP από 0.2- 31,6% θαηά κάδα πιηθνύ, 

-ην DINP από 0.4 - 48%,  

-ηνλ DBP 0,2-6,4 %, 

H λνκνζεζία ζέηεη σο όξην 0.1 % θαηά κάδα πιηθνύ. 

Τα πεξηζζόηεξα δείγκαηα είραλ σο πιηθό θαηαζθεπήο πνιπβηλπινρισξίδην 
(PVC) ή ζπκπνιπκεξή ηνπ θαη πξνέξρνληαλ από Τξίηεο Φώξεο (Κίλα , 
Τατβάλ θ.α.). 



2. Γηζθαηλόιε Α

• Η δηζθαηλόιε Α ( ΒPA) είλαη έλα κνλνκεξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ

• θαηαζθεπή πνιπκεξώλ πιαζηηθώλ δνρείσλ γηα 

ηξόθηκα, κπνπθαιώλ λεξνύ, κπηκπεξώλ θ.α. από 

πνιπθαξβνληθό εζηέξα (PC) θαη

• ζηηο επνμπ-ξεηίλεο πνπ θαιύπηνπλ ηελ εζσηεξηθή 

επηθάλεηα κεηαιιηθώλ θνλζεξβώλ.

• Δίλαη ελδνθξηληθόο δηαηαξάθηεο→

• Η Δ.Δ. εμέδσζε Οδεγία 2002/72/ΔΚ πνπ ζέηεη 

πεξηνξηζκνύο ζηελ ρξήζε θαη ζηα όξηα 

κεηαλάζηεπζεο νπζηώλ ζηα ηξόθηκα, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΒPA

• Σην ΓΥΚ ειέγρνληαη από ην 2003, δεηγκαηνιεςίεο 

απν Υγ. Υπεξεζίεο Υπ. Υγείαο.



2. Γηζθαηλόιε Α (BPA ζπλέρεηα)

• Από ην 2003, ειέρζεζαλ  γηα BPA 111 δείγκαηα 

κπηκπεξώλ δηαθόξσλ κάξθσλ, πιαζηηθώλ 

κπνπθαιηώλ θαη πεξηεθηώλ λεξνύ από PC θαη 

κεηαιιηθέο θνλζέξβεο κε εζσηεξηθό επίρξηζκα επνμπ-

ξεηίλεο. 

• Tα απνηειέζκαηα γηα ηα κπηκπεξά (53 δείγκαηα ) είλαη 

πνιύ ηθαλνπνηεηηθά είραλ όια κε αληρλεύζηκεο 

ζπγθεληξώζεηο κεηαλάζηεπζεο BPA < 15 κg/L(SML=0, 6 

mg/kg, Οδεγία 2002/72/EC).

• Γηα όια ηα άιια δείγκαηα ηα απνηειέζκαηα ήηαλ< 15 -30 

κg/L ή κg/kg, πνιύ ηθαλνπνηεηηθά !



• Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ Γηζθαηλόιε Α ε Δπξσπατθή 

Αξρή Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ ( ΔFSA) εμέδσζε δύν 

γλσκνδνηήζεηο ην 2006 θαη ην 2008, γλσκνδνηήζεηο θαη 

ην FDA ησλ ΗΠΑ.

• όκσο ελόςεη ηεο πξόζθαηεο απαγόξεπζεο από ηνλ 

Καλαδά ησλ κπηκπεξώλ από PC, ελόςεη λέσλ 

δεδνκέλσλ ή ΔFSA μαλακειεηά ην όιν ζέκα. 

• Press Releases & News Stories EFSA.

• News Story 2 February 2010.

• Bisphenol A update: EFSA calls meeting and invites 

contributions from Member States( 26/3/2010).



Σπκπεξάζκαηα
• Γηζθαηλόιε Α

• Από όηη παξαηεξνύκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ δηζθαηλόιε Α ζηελ Κύπξν 
είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθά (  κε αληρλεύζηκεο ζπγθεληξώζεηο κεηαλάζηεπζεο) 
γηα ηα εμεηαζζέληα δείγκαηα Υιηθώλ ζε επαθή κε ηξόθηκα(ΥΣΔΤ). 

• H αλεζπρία όκσο έγθεηηαη θαη γηα ηηο πνιύ κηθξέο δόζεηο< Οξίνπ Αλίρλεπζεο 
→ βηνζπζζώξεπζε ζηνλ άλζξσπν/ παηδηά... 

• Φζαιηθνί εζηέξεο

• Όζν αθνξά ηνπο θζαιηθνύο εζηέξεο ηα ΥΣΔΤ είλαη  ζρεδόλ ηθαλνπνηεηηθά.

• Όκσο όζν αθνξά ηα παηδηθά παηγλίδηα ηδηαίηεξα από ηξίηεο ρώξεο ηα 
απνηειέζκαηα είλαη πνιύ αλεζπρεηηθά!

1 ζηα 2 δείγκαηα εθηόο νξίσλ θαη ζε πνιύ κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο→ κέρξη 
θαη 300 θνξέο κεγαιύηεξεο ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο θαζηζηώληαο ηελ 
ρξήζε ηνπο από ηα παηδηά εμαηξεηηθά επηθίλδπλε!

H αλεζπρία επηπιένλ έγθεηηαη θαη ζηε  βηνζπζζώξεπζε ζηνλ άλζξσπν/ 
παηδηά/ έκβξπα   κέζσ ηξνθήο, λεξνύ...  κόιπλζεο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο & 
νηθνζπζηήκαηνο από ηελ απόξξηςε ηέηνησλ πιηθώλ ζην πεξηβάιινλ! 

• Αλάγθε ζπλερνύο επαγξύπλεζεο θαη εληαηηθνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ! 



Δπίινγνο

• Οη πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
πιηθώλ ζε επαθή κε απηά, ησλ παηδηθώλ παηγληδηώλ, άιισλ
θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη πνιιέο! 

• Λόγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ/ λέσλ νπζηώλ, ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο & ηνπ αλνηθηνύ εκπνξίνπ θαη ηεο κε ύπαξμεο 
ζπλόξσλ ζηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο.

• Mε απηή  ηελ δηάιεμε  πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε κηα πην
ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ησλ θζαιηθώλ εζηέξσλ θαη ηεο 
δηζθαηλόιεο Α . 

• Βεβαίσο δελ παξαβιέπεηαη αιιά επηζεκαίλεηαη  ε ζπιινγηθή  
επζύλε ηνπ  θξάηνπο θαη ησλ παξαγσγώλ/ βηνκεράλσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ δηαθόξσλ πξντόλησλ, κέζσ ησλ ειέγρσλ  θαη 
απηνειέγρσλ πνπ δηελεξγνύλ αληίζηνηρα.

ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!


