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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις κάψουλες υγρών 

απορρυπαντικών πλυντηρίων 
 
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών συμμετέχει στην 

παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις κάψουλες υγρών απορρυπαντικών 

πλυντηρίων που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από 16 έως 23 

Μαρτίου 2015.   

 

Η εκστρατεία  

Η εκστρατεία έχει ως στόχο να  ενημερώσει τους καταναλωτές, ιδίως τους γονείς, 

για τους κινδύνους που ενέχει το προϊόν αυτό, του οποίου η ζήτηση έχει 

παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι κάψουλες πλυντηρίων 

είναι ελκυστικές στα παιδιά και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, όταν δεν 

χρησιμοποιούνται σωστά και όταν δεν αποθηκεύονται με ασφάλεια. Απευθύνεται 

επίσης στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ακολουθήσουν τις βέλτιστες 

πρακτικές αναφορικά με την ασφάλεια, καθώς και να βοηθήσουν στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλή χρήση των κάψουλων πλυντηρίου. 

 

Στην παγκόσμια αυτή εκστρατεία συμμετέχουν 22 αρχές εποπτείας της αγοράς από 

τις 5 ηπείρους: Αυστραλία, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, 

Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Μεξικό, Περού, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ως επικεφαλής της εκστρατείας.  

 

Πέραν των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

πρόσφατα τον Κανονισμό 1297/2014 που απαιτεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για 

τις κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίων και θα τεθεί σε εφαρμογή από 

την 1η Ιουνίου 2015. 

 

Το προϊόν και οι κίνδυνοι 

Οι κάψουλες περιέχουν συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για μία μόνο χρήση. Το 

περιεχόμενο, που προστατεύεται από μία μεμβράνη, απελευθερώνεται μόλις έρθει 

σε επαφή με την υγρασία κατά τη διάρκεια του πλυσίματος. Ωστόσο, οι κάψουλες 

λόγω μεγέθους, σχήματος και χρωμάτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τα μικρά 

παιδιά, τα οποία μπαίνουν στον πειρασμό να τις βάζουν στο στόμα ή να παίζουν 
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μαζί τους. Μια κάψουλα μπορεί να σκάσει στο χέρι ενός παιδιού, ειδικά όταν αυτό 

είναι βρεγμένο ή υγρό. Μπορεί επίσης να διαλυθεί γρήγορα με την υγρασία και να 

σπάσει μέσα στο στόμα ενός παιδιού σε μόλις δέκα δευτερόλεπτα, γεγονός που 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του.  

 

Οι κύριες συνέπειες της έκθεσης στις κάψουλες είναι οι ακόλουθες: 

• Σε περίπτωση κατάποσης:  

Εμετός, βήχας, αναπνευστικές διαταραχές, ναυτία, υπνηλία και εξάνθημα. 

 

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:  

Επιπεφυκίτιδα, πόνος στα μάτια, ερεθισμός των ματιών. 

 

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 

Εξάνθημα, ερεθισμός δέρματος, χημικό έγκαυμα. 

 

Αριθμός ατυχημάτων 

Ετήσια, αναφέρονται παγκόσμια περίπου 16.000 περιπτώσεις ανθρώπων (κυρίως 

παιδιών), που εκτίθενται στις  χημικές ουσίες που περιέχονται στις κάψουλες 

πλυντηρίων. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει περιπτώσεις που αναφέρθηκαν 

πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, στις ακόλουθες 

χώρες: ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Τσεχία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, 

Γαλλία, Ισπανία, Εσθονία,  Λετονία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Κορέα, Βέλγιο, Ιρλανδία 

και Αυστραλία. 

 

Προειδοποιήσεις ασφαλείας σε γονείς και φροντιστές  

 

� Ασφαλής αποθήκευση  

• Αποθηκεύετε τις κάψουλες ψηλά, σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα 

παιδιά. 

• Αν αποθηκευτούν σε χαμηλά / εύκολα προσβάσιμα ντουλάπια, θα πρέπει 

να ασφαλίζονται με κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά. 

• Διατηρείτε τις κάψουλες στη συσκευασία τους και βεβαιωθείτε ότι αυτή 

παραμένει κλειστή μεταξύ των χρήσεων. 

 

� Ασφαλής χρήση 

• Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις / οδηγίες που αναγράφονται 

στις συσκευασίες. 

• Μην χρησιμοποιείτε τις κάψουλες όταν βρίσκονται κοντά παιδιά. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν τις κάψουλες στο πλυντήριο.  

• Ποτέ δεν πρέπει να τρυπάτε ή να σπάζετε τις κάψουλες. 

• Μην αφήνετε τις κάψουλες έξω από τη συσκευασία τους. 

• Κλείνετε σωστά το καπάκι της συσκευασίας μετά από κάθε χρήση. 

 

� Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος 

• Εάν το παιδί έχει βάλει την κάψουλα στο στόμα, ξεπλύνετε το στόμα και 

το πρόσωπο του παιδιού με άφθονο νερό.  

• Μην προκαλείτε εμετό. 
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• Εάν υπάρχει υγρό της κάψουλας κοντά στα μάτια ή στα χέρια, ξεπλύνετε 

προσεκτικά με άφθονο νερό. 

• Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή επισκεφθείτε το τμήμα ατυχημάτων και 

επειγόντων περιστατικών. 

 

Περισσότερες πληροφορίες  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία, μπορείτε να βρείτε στην πιο 

κάτω ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/150316_en.htm 

 

Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 

Προστασίας Καταναλωτών στα πιο κάτω τηλέφωνα:  

• Γραμμή Καταναλωτή 1429  

• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309  

• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150  

• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160  

• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613  

 


