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ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8  του Ν.1316/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008
2. Τις  διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Υ1/1880/2001 (ΦΕΚ 1018 Β΄) 
3. Τις  εβδομαδιαίες  Κοινοποιήσεις  (REPORTS)  μέσω  του  Συστήματος  έγκαιρης  προειδοποίησης  RAPEX για  μη  

ασφαλή προϊόντα (αρ. πρωτ. ΕΟΦ 44057/17-6-2011) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του αποσμητικού χώρου με τα εξής χαρακτηριστικά :

Αρωματικά μπαστούνια θυμιάματος "Satya Sai Baba Nag Champa Agarbatti"

Μάρκα:   SHRINIVAS SUGANDHALAYA

Κωδικός:   8901802001016

Περιγραφή:    Το προϊόν πωλείται σε ένα μπλε ορθογώνιο κουτί από χαρτόνι, σε δύο πλευρές του οποίου 
έχουν τοποθετηθεί μια λευκή ετικέτα με κόκκινα γράμματα, μια που δείχνει το εμπορικό σήμα και μια που 
αναφέρει τον κατασκευαστή του προϊόντος.

Χώρα προέλευσης:   Ινδία

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο χημικών, καθώς τα μπαστούνια θυμιάματος απελευθερώνουν 37 μg /  m³ βενζόλιο 
κατά τη διάρκεια και μετά την καύση.   Επιπλέον, το προϊόν απελευθερώνει επίσης 52 μg / m³ τολουόλιο κατά 
την καύση και 44 μg /  m³ τολουόλιο μετά την καύση.  Καθώς το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιείται σε 
κλειστούς χώρους και όχι να διαλύεται με τον εξαερισμό, οι τιμές για το βενζόλιο και τολουόλιο, πρέπει να 
θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία.
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Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.  Οι εταιρείες που 
πραγματοποιούν τη διακίνηση των προϊόντων στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους 
αποδέκτες  των  προϊόντων  για  την  εφαρμογή  της   σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα.  Συγχρόνως,  πρέπει  να 
ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 

                Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 
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