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ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των βιοκτόνων ΄΄Total Care αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα χεριών και σώματος΄΄ και ΄΄Total Care antiseptic disinfectant΄΄»  
Παραγωγοί:  
1. TotalCare Holdings Ltd, Κύπρος (Total Care αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών και σώματος) 
2. TotalPack Trading Ltd, Κύπρος (Total Care antiseptic disinfectant) 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του 
Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄) 

2. Τα άρθρα 17 και 55 (1) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 περί βιοκτόνων 
3. Το άρθρο 4 της υπ΄ αρ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367 Β’/16-05-2016) ΄΄Καθορισμός συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση βιοκτόνων΄΄. 

4. Τις υπ΄ αρ. 49-2020 και 51-2020 Εκθέσεις Δοκιμών/Αναλύσεων της Δ/νσης Εργαστηρίων ΕΟΦ 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των βιοκτόνων ΄΄Total Care αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα 
χεριών και σώματος΄΄ και ΄΄Total Care antiseptic disinfectant΄΄ , διότι τα προϊόντα δεν είναι εγκεκριμένα από 
τον ΕΟΦ. 

Επιπλέον, για το προϊόν ΄΄Total Care αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα χεριών και σώματος΄΄, τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, δεν συμφωνούν με την επισήμανση του προϊόντος ως προς 
την περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη, ισοσπροπυλική αλκοόλη και συνολικά στις αλκοόλες. 

Η εταιρεία S.D FOOD I.K.E, καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που διακινεί τα συγκεκριμένα προϊόντα, οφείλουν 
να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες τους και να τα αποσύρουν από την αγορά μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα.   

           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ 

                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
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