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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Δημόσια Διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης Ευαισθητοποιητικών Χημικών 
Ουσιών σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα (ΚΧΟ 27) 

 

Νέα πρόταση για εισαγωγή περιορισμού που θα απαγορεύει τη χρήση 
ευαισθητοποιητικών χημικών ουσιών σε ενδύματα, υποδήματα και άλλα αντικείμενα που 
έρχονται σε επαφή με το δέρμα και προορίζονται για το ευρύ κοινό, έχει υποβάλει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).  Ο προτεινόμενος περιορισμός 
αναμένεται ότι θα επηρεάσει τη χρήση πέραν των 1000 χημικών ουσιών και θα ενταχθεί 
στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (Καν. REACH). 

 
 Η πρόταση για εισαγωγή του περιορισμού ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης του 
κινδύνου από τη συχνή έκθεση των καταναλωτών σε ευαισθητοποιητικές χημικές ουσίες 
που περιέχονται σε υφασμάτινα και δερμάτινα αντικείμενα. Έχει διαπιστωθεί ότι η 
δερματική έκθεση σε συγκεκριμένες αλλεργιογόνες ουσίες οδηγεί σε μόνιμη 
ευαισθητοποίηση του δέρματος.  Όταν ένα άτομο αναπτύξει ευαισθησία σε μια 
αλλεργιογόνο χημική ουσία πρέπει να αποφεύγει την έκθεση σε αυτή ώστε να 
αποτρέπονται σοβαρότερες αλλεργικές αντιδράσεις.  Υπολογίζεται ότι 4-5 εκ. άτομα 
περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0,8-1% του γενικού πληθυσμού) παρουσιάζουν 
ευαισθητοποίηση σε χημικές ουσίες στις οποίες εκτίθενται. 
 
 Ο προτεινόμενος περιορισμός θα καλύψει όλες τις χημικές ουσίες που 
ταξινομούνται ως ευαισθητοποιητικές και μπορεί να χρησιμοποιούνται σε ενδύματα και 
αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα και προορίζονται για το ευρύ κοινό. 
Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων φαίνονται στον συνημμένο Πίνακα. 
 

Καλούνται οι επηρεαζόμενοι και όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα να 
μελετήσουν τον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να αποστείλουν τις απόψεις 
τους, ή οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν ή τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 
που αναμένεται να έχουν λόγω της εισαγωγής του περιορισμού, στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα του ECHA:  

https://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration 
 

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή σχολίων είναι η 19η Δεκεμβρίου 2019.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 
22405609 και 22405608.  
 
 

21 Αυγούστου 2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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Πίνακας  
 
 

Ενδύματα και σχετικά αξεσουάρ 
Αντικείμενα πλην ενδυμάτων που έρχονται 

σε επαφή με το δέρμα 

Φανέλες, Μπλούζες, Υποκάμισα Κλινοσκεπάσματα και κουβέρτες 

Παντελόνια, κοστούμια Ταπετσαρίες, ριχτάρια και καλύμματα 

Φορέματα, Φούστες Πετσέτες μπάνιου και μπουρνούζια 

Αθλητικά είδη και εξοπλισμός Επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες 

Είδη καλτσοποιείας Τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού 

Μαγιό 
Χαρτοπετσέτες, πάνες, χαρτομάντηλα και 
πετσέτες υγείας μίας χρήσης 

Γάντια (περιλαμβανομένων των latex) 
Είδη παιδικής φροντίδας όπως καρεκλάκια, 
καλάθια ύπνου, σαλιάρες κ.ά. 

Εσώρουχα και πιτζάμες Υπνόσακοι 

Καπέλα 
Νήματα και υφάσματα προοριζόμενα για 
χρήση από τους τελικούς καταναλωτές 

Κασκόλ, γραβάτες Τσάντες, σακίδια και χαρτοφύλακες 

Καρναβαλίστικες στολές Χαλιά και τάπητες 

Υφάσματα καλλυντικής χρήσης 
Αξεσουάρ μόδας (π.χ. λουράκια ρολογιών, 
περικάρπια, μενταγιόν, βραχιόλια) 
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