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                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα  
 

 Στο πλαίσιο εκστρατείας για έλεγχο της συμμόρφωσης των πλαστικών δαπέδων 
ασφαλείας που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά με τη νομοθεσία για επικίνδυνες χημικές 
ουσίες εντοπίστηκαν προϊόντα με περιεχόμενο που ξεπερνά το νομοθετικά επιτρεπόμενο 
όριο.  Τα δείγματα συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τον Νοέμβριο του 
2018 και αναλύθηκαν για το περιεχόμενο τους σε οκτώ Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ). 

 
Από τα αποτελέσματα της εκστρατείας διαφάνηκε ότι τα πέντε από τα επτά 

συνολικά δείγματα που λήφθηκαν από έξι διαφορετικές εταιρείες, δεν ήταν σύμφωνα με τις 
πρόνοιες περιορισμού που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.  Οι 
εταιρείες ειδοποιήθηκαν γραπτώς για να σταματήσει άμεσα η διάθεση των συγκεκριμένων 
δαπέδων στην Κυπριακή αγορά. 
 
 Ειδικότερα και σύμφωνα με το σημείο 50(5) του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού REACH, τα δάπεδα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε παιδότοπους, 
παιδικές χαρές, σχολεία και άλλους χώρους στους οποίους υπάρχει άμεση και 
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα δεν πρέπει να περιέχουν οκτώ συγκεκριμένους ΠΑΥ σε 
ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος (1 mg/Kg). 

 
Οι οκτώ ΠΑΥ ταξινομούνται ως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές 

για την αναπαραγωγή και υπάρχουν κίνδυνοι για το κοινό από την έκθεση σε πλαστικό 
προϊόν που τους περιέχει και το οποίο προέρχεται κυρίως από ανακύκλωση 
πεπαλαιωμένων ελαστικών.  Σημειώνεται επίσης ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούνται 
τώρα οι κίνδυνοι από την παρουσία ΠΑΥ στα κονιορτοποιημένα ανακυκλωμένα ελαστικά 
που χρησιμοποιούνται σε ποδοσφαιρικά γήπεδα και σε γήπεδα αθλοπαιδιών.   
 
 Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα καθώς και ενημερωτικό υλικό που αφορά τη 
χημική ασφάλεια των πλαστικών δαπέδων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας εδώ. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς 
στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.  
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