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Περιεχόμενο παρουσίασης

➢ Γενική εισαγωγή

➢ Κίνδυνοι και Προστασία από χημικές ουσίες

➢ Σήμανση – Συσκευασία χημικών προϊόντων

➢ Περιορισμοί στη χρήση χημικών ουσιών σε προϊόντα

➢ Κίνδυνοι Εξωτερικού Χώρου / Περιβάλλοντος

➢ Αναδυόμενοι κίνδυνοι

➢ Εκστρατείες Κλάδου Χημικής Προστασίας και Ασφάλειας 

Υπηρεσιών
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Μέρος Α

Μάθετε να διαβάζετε τις ετικέτες και να επιλέγετε με ασφάλεια
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Μέρος Β

• Πιθανές επικίνδυνες ουσίες στον εσωτερικό χώρο του 

νηπιαγωγείου

• Διασφάλιση καθαρού αέρα
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Πιθανές επικίνδυνες χημικές ουσίες στον 

εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου / 

περιβάλλον
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Μέρος Γ
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Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες – ΠΑΥ

• Αποτελούνται από τρείς ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους με κοινά άτομα άνθρακα

• Έχουν υψηλή αντοχή στην αποδόμηση, είναι πολύ τοξικοί και συσσωρεύονται στο περιβάλλον

• Οι συγκεκριμένοι ΠΑΥ βρίσκονται στα πλαστικά μέρη διαφόρων ειδών καταναλωτικών 

αντικειμένων, ως υπόλειμμα από την πρώτη ύλη (κονιορτοποιημένα ελαστικά).  Δεν 

προστίθενται σκόπιμα

• Οι οκτώ πιο κάτω ΠΑΥ περιορίζονται νομοθετικά (σημείο 50) σε πλαστικά αντικείμενα που 

έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα

Χημική ονομασία Aριθμός ΕΚ Χημική ονομασία Aριθμός ΕΚ

Βενζο(a)πυρένιο (BaP) 200-028-5 Βενζο(b)φλουορανθένιο (BbFA) 205-911-9

Βενζο(e)πυρένιο (BeP) 200-892-7 Βενζο(j)φθορανθένιο (BjFA) 205-910-3

Βενζο(a)ανθρακένιο (BaA) 200-280-6 Βενζο(k)φθορανθένιο (BkFA) 205-916-6

Χρυσένιο (CHR) 205-923-4 Διβενζο(a,h) ανθρακένιο (DBAhA) 200-181-8

• Ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και

Τοξικές για την Αναπαραγωγή χημικές ουσίες 



Πλαστικά δάπεδα για παιδικές χαρές
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➢ Πιθανόν να ενέχουν περαιτέρω χημικούς κινδύνους, είναι ακόμα υπό αξιολόγηση σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και στις Η.Π.Α.

➢ Έχει αποδειχθεί ότι κυκλοφορούν αρκετά μη-συμμορφούμενα ως προς την περιεκτικότητα 
σε ΠΑΥ προϊόντα στην Ευρωπαϊκή αγορά

➢ Η μηχανική ασφάλεια την οποία παρέχουν δεν εξασφαλίζει και την χημική ασφάλεια από 
την μακροπρόθεσμη έκθεση σε ΠΑΥ

➢ Τα πλείστα δάπεδα προέρχονται από κονιορτοποίηση και 

συμπίεση πεπαλαιωμένων ελαστικών αυτοκινήτων

➢ Περιέχουν τους εν λόγω ΠΑΥ όχι σκόπιμα αλλά ως 

προσμίξεις, ιδίως σε έλαια αραίωσης και σε αιθάλη

➢ Ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των 

καταναλωτών έπειτα από κατάποση, απορρόφηση μέσω 

του δέρματος και σε μερικές περιπτώσεις, εισπνοή



Νέος περιορισμός για Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 

Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) - Σε ισχύ από 10.8.2022 

Κόκκοι ή νιφάδες ελαστικού δεν θα διατίθενται στην αγορά για χρήση ως υλικό 

πλήρωσης σε γήπεδα συνθετικού γρασιδιού ή σε χαλαρή μορφή σε παιδικές χαρές ή 

αθλητικές εγκαταστάσεις εάν περιέχουν αθροιστικά τους οκτώ συγκεκριμένους ΠΑΥ 

πέραν των 20 ppm (0,002% κατά βάρος)

8

Επηρεάζονται:

• 45 εκατομμύρια άτομα

• Ποδοσφαιριστές

• Εργάτες εγκατάστασης 

και συντήρησης

• Παιδιά

Νιφάδες (mulches) Κόκκοι (granules)
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Τέσσερα διαφορετικά όρια για ΠΑΥ σε πλαστικά

➢ Χύδην υλικό πλήρωσης από κονιορτοποιημένο ελαστικό σε γήπεδα και παιδικές χαρές –

20 ppm (0,002 % κατά βάρος).  Σε ισχύ από 10.8.2022.

➢ Χύδην υλικό πλήρωσης από κονιορτοποιημένο ελαστικό σε άλλους χώρους είναι χημικό μείγμα 

– 1000 ppm (0,1 % κατά βάρος)

➢ Τα δάπεδα ασφαλείας σε δημόσιους χώρους εμπίπτουν στο πλαίσιο του περιορισμού, 

θεωρούνται αντικείμενα (1 ppm ή 0,0001 % κατά βάρος)

➢ Τα δάπεδα ασφαλείας σε οικιακούς χώρους θεωρούνται παιχνίδια

➢ Στα πλαστικά μέρη παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας ισχύει χαμηλότερο όριο 

περιορισμού: 0,5 ppm (0,00005 % κατά βάρος του συγκεκριμένου μέρους του παιχνιδιού)
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➢ Φυσικά υλικά σε δάπεδα ασφαλείας: Άμμος, Βότσαλο, Πριονίδη, Φλοιός Ξύλου

➢Αποκλείονται οι χημικοί κίνδυνοι με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, 

π.χ. καρκίνος, λευχαιμίες κ.ά.

➢ Εξαιρούνται από την περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία.  Δεν απαιτείται χημική αξιολόγηση 

του κινδύνου, π.χ. χημικές αναλύσεις της σύστασης τους, δεν υπόκεινται στους σχετικούς 

ελέγχους του ΤΕΕ

➢ Δεν καταστρέφονται μετά από 5-6 έτη, δεν υπάρχουν προβλήματα ασφαλούς 

περιβαλλοντικής απόρριψης τους

➢ Είναι περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος, πολλές φορές γίνεται ανακύκλωση φυσικών υλικών 

από άλλες περιοχές

➢ Οικονομικά συμφέρουσα: πιο φθηνά προϊόντα, λιγότερη γραφειοκρατία στον έλεγχο της 

χημικής συμμόρφωσης

Πλεονεκτήματα από τη χρήση φυσικών 

υλικών σε δάπεδα για παιδικές χαρές
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Μόλυβδος σε Φυσίγγια για Κυνήγι και σε Εξοπλισμό Ψαρέματος

• Νευροτοξική ουσία χωρίς ασφαλές όριο έκθεσης.  Επιδράσεις στην ανάπτυξη του κεντρικού 

νευρικού συστήματος των παιδιών

• Περιορίζεται ήδη από το REACH η χρήση του σε καταναλωτικά μείγματα και αντικείμενα

• Διασπείρονται ετησίως περίπου 21.000 – 27.000 τόνοι μολύβδου στο περιβάλλον στην ΕΕ

• Προστασία της ανθρώπινης υγείας, μέσω της μείωσης στην απόρριψη Μολύβδου στο 

περιβάλλον και στην κατανάλωση θηραμάτων μολυσμένων από Μόλυβδο

• 2-3 εκατ. πτηνά ετησίως πεθαίνουν από δηλητηρίαση 

Μολύβδου στην ΕΕ

• Υιοθετήθηκε ο περιορισμός για υγρότοπους

(wetlands), υπό συζήτηση ο περιορισμός για την 

απαγόρευση χρήσης σε φυσίγγια σε ξηρά (drylands)

και σε εξοπλισμό ψαρέματος.  Θα τεθεί προς ψήφιση 

τέλος του 2023 

https://echa.europa.eu/el/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights
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D4 και D5 σε καλλυντικά προϊόντα έκπλυσης

• Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των Σιλοξανίων D4 ή D5 σε μείγματα, σε

συγκεντρώσεις > 0,1 % κατά βάρος, σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας τα οποία ξεβγάζονται

σε συνηθισμένες συνθήκες χρήσης (π.χ σαμπουάν και κρέμες μαλλιών, αφρόλουτρα, προϊόντα

αφαίρεσης μακιγιάζ, οδοντόκρεμες κ.ά)

• Σιλοξάνια είναι μια ομάδα οργανικών χημικών ουσιών που πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμησή

τους ως Άκρως Ανθεκτικές (very Persistent) και Άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες (very

Bioaccumulative), με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

• Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απελευθέρωση και έκλυση τους στο νερό με αποτέλεσμα τη

συσσώρευσή τους σε υδατικά ιζήματα και ακολούθως τη βιοσυσσώρευσή τους μέσω της

τροφικής αλυσίδας

Οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο (D4)

Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο (D5)
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Ειδικές πρόνοιες για Παραφινέλαια

Μαύρη αδιαφανής συσκευασία 1 λίτρου με πώμα ασφαλείας, 

ανάγλυφο τρίγωνο, υγρό χωρίς χρώμα ή άρωμα και τις ειδικές 

δηλώσεις επικινδυνότητας:

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης 

και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

• Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να 

παραμένουν μακριά από παιδιά

• Μία μόνο σταγόνα ελαίου για λυχνίες, ή ακόμη και το 

πιπίλισμα του φυτιλιού των λυχνιών, μπορεί να προκαλέσει 

πνευμονική βλάβη απειλητική για τη ζωή

Κίνδυνοι από χρήση χημικών σε εξωτερικούς χώρους 

Σπρέι αποκριάς για την παραγωγή αφρών και νιφάδων, 

σερπαντίνων και απομιμήσεων ιστών αράχνης, δημιουργία 

μεταλλικής λαμπυρίζουσας σκόνης κ.λπ.) φέρουν στην ετικέτα τους 

τη δήλωση «Μόνο για επαγγελματική χρήση» και δεν πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά για πώληση στους καταναλωτές και 

ιδιαίτερα στα παιδιά που δεν είναι σωστά ενημερωμένα για την 

επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών 



www.mlsi.gov.cy/dli
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Χρήση αμιάντου 

Αμίαντος είναι η συλλογική ονομασία ορισμένων ορυκτών ινώδους μορφής. Από χημική άποψη 

είναι ένυδρα πυριτικά άλατα του μαγνησίου

Τρείς κυριότεροι τύποι αμιάντου: 

▪ χρυσότιλος (λευκός)

▪ κροκιδόλιθος (μπλέ)

▪ αμοσίτης (καφέ)

▪ Προκαλεί αμιάντωση, καρκίνους και μεσοθηλίωμα

▪ 20 - 40 χρόνια για να αναπτυχθεί η νόσος

▪ 2030 αναμένεται ο μέγιστος αριθμός νόσων από αμίαντο 

Λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του είναι ελαστικός, ανθεκτικός στα οξέα, τις υψηλές θερμοκρασίες 

και την τριβή. Αναμιγνυόταν με διάφορες συγκολλητικές ουσίες, όπως το τσιμέντο και 

χρησιμοποιείτο σαν οικοδομικό υλικό 

Από την 1.1.2005 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά αμιάντου και προϊόντων/αντικειμένων που

περιέχουν αμίαντο – Σημείο 6 Παραρτήματος XVII Κανονισμού REACH



www.mlsi.gov.cy/dli
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Χρήσεις αμιάντου

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ΄80 και ΄70, χρησιμοποιήθηκε σχεδόν παντού: 

▪ στις ηλεκτρικές σιδερώστρες, τα ηλεκτρικά σίδερα & στα πιστολάκια για τα μαλλιά 

▪ στέγες κυρίως σε Δημόσια κτίρια, σχολεία, στρατόπεδα

▪ στα φρένα & τους δίσκους των αυτοκινήτων

▪ στις σόμπες & τους φούρνους

▪ οικοδομικά υλικά όπως πλακάκια, κεραμίδια, πλάκες 

▪ σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο

▪ μονωτικά προϊόντα που ψεκάζονται σε οροφές, τοίχους

• Εργασίες αφαίρεσης/απόρριψης μόνο από 

ειδικευμένα συνεργεία

• Μόνο η φθορά των αμιαντόφυλλων είναι 

επικίνδυνη.  Γενικά πρέπει να αντικαθίστανται 

• Είναι μαλακά, δεν πρέπει να περπατούμε πάνω



www.mlsi.gov.cy/dli
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Ευρωπαϊκές προσπάθειες για αποτελεσματική διαχείριση 

των χημικών ουσιών

Αναδυόμενοι κίνδυνοι

➢ Συνεργιστικές δράσεις χημικών ουσιών

➢ Ενδοκρινικοί διαταράκτες

➢ Νανοσωματίδια/νανοϋλικά
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➢Μιμούνται τη δράση των φυσικών ορμονών

➢Ανταγωνίζονται τα αποτελέσματα της δράσης των ενδογενών ορμονών

➢Αναστέλλουν τη φυσιολογική σύνθεση των ορμονών

➢Διαταράσσουν τη σύνθεση και τον μεταβολισμό

➢Επιδρούν και καταστρέφουν τους ορμονικούς υποδοχείς

➢Αλλοιώνουν την ευαισθησία του κυττάρου-στόχου

Ορμονικοί διαταράκτες

Θυροειδής

“Every man sitting in this room today is half the man his grandfather was, αnd the 

question is, are our children going to be half the men we are?”

Κογκρέσο ΗΠΑ,1993 - Lou Guillette στη συζήτηση για τη δράση των ενδοκρινικών 

διαταρακτών και την υποβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου σπέρματος



Επιδράσεις στην υγεία
(Μελέτες σε πειραματόζωα)

➢ Πρόωρη εφηβεία - Αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης

➢ Αύξηση καρκίνου όρχεως μέχρι και 20%

➢ Μείωση του αριθμού και της ποιότητας του σπέρματος

➢ Ψηλή και αυξανόμενη συχνότητα κρυψορχίας

➢ Αύξηση 20% στη συχνότητα εμφάνισης πολυκυστικών ωοθηκών

➢ Ψηλή και αυξανόμενη συχνότητα αποβολών

➢ Ορμονοεξαρτώμενοι καρκίνοι

➢ Παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος (μέχρι και 100% στειρότητα)

➢ Μεταβολές στη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς (μέχρι και 85% μειωμένη λειτουργία και 
20% αύξηση σε εμφάνιση καρκίνου)

https://echa.europa.eu/el/hot-topics/endocrine-disruptors

https://echa.europa.eu/el/hot-topics/endocrine-disruptors


• Επί του παρόντος, οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών αξιολογούνται ανά χημική ουσία 

ξεχωριστά. Ποιες οι συνέπειες για την υγεία μας ή το περιβάλλον όταν οι επιδράσεις των 

επιμέρους ουσιών συνδυάζονται;

• Εκτιθέμεθα σε αυξανόμενες ποσότητες τεχνητών και φυσικών χημικών ουσιών από διάφορες 

πηγές, όπως τα τρόφιμα, το νερό, τα φάρμακα, ο αέρας, τα καλλυντικά προϊόντα, τα είδη 

ένδυσης και άλλα καταναλωτικά χημικά προϊόντα/αντικείμενα

• Συνδυαστικές επιδράσεις των χημικών ουσιών μπορούν να προκύψουν σε τρεις καταστάσεις:

– Ένα προϊόν που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι μείγμα διαφορετικών χημικών ουσιών, με αποτέλεσμα την 

ταυτόχρονη έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στο σύνολο των εν λόγω ουσιών

– Μπορεί να εκτιθέμεθα σε μία μοναδική χημική ουσία που προέρχεται από διαφορετικές πηγές. Αυτό μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος με την πάροδο του χρόνου

– Οι χημικές ουσίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και οι οποίες ελευθερώνονται σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές και από διαφορετικούς τόπους μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση του ανθρώπου ή του 

περιβάλλοντος σε αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρότερες 

επιδράσεις σε σχέση με την έκθεση στις επιμέρους χημικές ουσίες

19

Συνεργιστική δράση χημικών ουσιών

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/el/combined-effects-of-chemicals

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/el/combined-effects-of-chemicals


Συνεργιστική δράση χημικών ουσιών (2)
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• Η ανησυχία ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση μελέτης στη Δανία το 2009 για τις αρνητικές 

επιπτώσεις σε παιδιά 2 ετών από την έκθεση σε αριθμό χημικών ουσιών από διάφορες πηγές 

• Τα αποτελέσματα εκστρατείας για έλεγχο των αρωματικών χώρου που έγιναν από το ΤΕΕ στην 

Κύπρο έδειξαν την παρουσία 3 ή 4 χημικών ουσιών για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί αλλά 

σε συγκεντρώσεις μικρότερες του νομοθετικού ορίου του 0,1% κ.μ. (ελέγχηκαν για συνολικά 12 

χημικές ουσίες (βενζόλιο, τολουόλιο, 1-4 διχλωροβενζόλιο, ναφθαλένιο κ.ά)

• Σε εξέλιξη ευρωπαϊκές προσπάθειες για υπολογισμό της συνεργιστικής επίδρασης που 

αναμένεται να έχει κάθε χημική ουσία – Mixture Assessment Factor - MAF



Νανοϋλικά: Σωματίδια με μέγεθος μεταξύ 1 και 100 

νανομέτρων (nm)
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➢Χρησιμοποιούνται ήδη σε: 

➢Καλλυντικά (υποχρεωτική κοινοποίηση και επισήμανση) 

➢Φάρμακα (κάποια έχουν ήδη εγκριθεί). Καινοτόμες θεραπευτικές αντικαρκινικές αγωγές

➢Τρόφιμα (υποχρεωτική επισήμανση από το 12/2014)

➢Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

➢Χημικά μείγματα

➢ Μοναδικές χημικές, φυσικές, ηλεκτρικές 

και μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες είναι 

πιο έντονες σε σύγκριση με το ίδιο 

υλικό χωρίς νανομορφές (χύδην μορφή)

➢ Ερωτήματα για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην 

υγεία και το περιβάλλον, ιδίως των επιπτώσεων 

από την τροποποίηση της επιφάνειας τους



Έλεγχοι: 

➢ Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια

➢ Αζωχρωστικές σε υφάσματα

➢ Νικέλιο, Μόλυβδος και Κάδμιο σε μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το 

δέρμα

➢ Βενζόλιο, Τολουόλιο, Χλωροφόρμιο και 1,2 Διχλωροαιθάνιο σε γόμες άμεσης δράσης 

➢ Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση παραφινελαίων

➢ Διχλωρομεθάνιο σε αφαιρετικά βαφών

➢ Εύφλεκτα σπρέϋς

➢ Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) σε πλαστικά που έρχονται σε άμεση 

επαφή με το δέρμα

➢ Οργανικοί διαλύτες σε μαρκαδόρους

➢ Ταξινόμηση και επισήμανση μειγμάτων νικοτίνης (e-liquids)

➢ Επικίνδυνες ουσίες σε αρωματικά χώρου

➢ Φουμαρικό Διμεθύλιο (DMF), αζωχρωστικές και εξασθενές χρώμιο σε δερμάτινα προϊόντα

➢ Δισφαινόλη-Α σε θερμοευαίσθητο το χαρτί

➢ Συσκευασίες και πώματα ασφάλειας διαβρωτικών καθαριστικών π.χ. Χλωρίνες

Στοχευμένες εκστρατείες
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2010-2018 

Αποτελέσματα στοχευμένων εκστρατειών



Ακατάλληλα προϊόντα 2010-2020
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Ακατάλληλα παιχνίδια 2010-2020
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Επιβολή νομοθεσίας

Ειδοποιήσεις RAPEX
Για το 2020: 12 (φθαλικές ενώσεις σε παιχνίδια)

Από το 2010: 210 
180 φθαλικές ενώσεις σε παιχνίδια/είδη παιδικής φροντίδας

17 κόλλες για βενζόλιο/χλωροφόρμιο/τολουόλιο

12 για νικέλιο σε ψευδοκοσμήματα και μεταλλικά αντικείμενα

1 για ΠΑΥ σε πλαστικό αντικείμενο

Ποινικές υποθέσεις
29 συνολικά (από το 2010)
119.300 ευρώ τα επιβληθέντα ποινικά πρόστιμα (από το 2010)  

Διοικητικά πρόστιμα

Επιβολή 3 Διοικητικών πρόστιμων συνολικού ποσού 750 ευρώ για διάθεση 
ακατάλληλων παιχνιδιών στην αγορά

www.mlsi.gov.cy/dli 26



Μελλοντικές δράσεις

www.mlsi.gov.cy/dli 27

➢ Συνέχιση των εκστρατειών και ειδικότερα αυτών που συντονίζονται από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

➢ Προσδιορισμός «ειδικών κινδύνων» σε Εθνικό επίπεδο

➢ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων εκστρατειών που βασίζονται σε νέα 

δεδομένα/νέους νομοθετικούς περιορισμούς

➢ Προτεραιότητα σε κινδύνους που αφορούν ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά

➢ Προώθηση της υποκατάστασης της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών με 

λιγότερο επικίνδυνες / ακίνδυνες και της χρήσης φυσικών υλικών

➢ Ενίσχυση δράσεων για μείωση της χρήσης του πλαστικού



ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

➢ Δεν βάζουμε ποτέ τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα στο στόμα ή το δέρμα ή την μύτη μας

➢ Η ανάμειξη χημικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα αποτελέσματα!

➢ Ένας σπινθήρας ή μια φλόγα ακόμα και σε άδεια δοχεία, μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη!

➢ Το καλό νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των χημικών!

➢ Κάθε δοχείο με άγνωστο περιεχόμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο!

➢ Να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες στην ετικέτα και να εντοπίζουν τον αριθμό UFΙ

Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να βλάψουν 

την υγεία σου και το περιβάλλον!

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/

Να γνωρίζουν ότι:

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/

