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Λευκωσία, 30 Απριλίου 2018 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ενημερωτικό Σεμινάριο στις 25/5/2018 με θέμα τη 

Χημική Ασφάλεια των Πλαστικών Δαπέδων σε Σχολεία, 
Νηπιαγωγεία και Παιδικές Χαρές 

 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
διοργανώνει Ενημερωτικό Σεμινάριο στο ΕΒΕ Λάρνακας (Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 
12, Μέγαρο Σκούρου, 4ος όροφος) την Παρασκευή 25/5/2018 και ώρα 10.00 π.μ. 
 
Με βάση το Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) περιορίζεται η χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών σε 
συγκεκριμένα αντικείμενα.  Από τις 27/12/2015 τέθηκε σε ισχύ τροποποιητικός 
Κανονισμός του Παραρτήματος XVII με τον οποίο απαγορεύονται αντικείμενα από 
ελαστικό, τα οποία έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, όπως 
τα πλαστικά δάπεδα, να περιέχουν οκτώ Πολυκυκλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) οι οποίοι ταξινομούνται ως Καρκινογόνοι, Μεταλλαξιογόνοι 
και Τοξικοί στην Αναπαραγωγή, σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος. 
 
Αρκετά πλαστικά πατώματα που κυκλοφορούν στην κυπριακή και Ευρωπαϊκή αγορά 
και χρησιμοποιούνται στα δάπεδα σχολείων, νηπιαγωγείων και σε παιδικές χαρές 
περιέχουν τους εν λόγω ΠΑΥ σε ποσοστό πέραν του επιτρεπόμενου από την 
νομοθεσία ορίου. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει γίνει αποδέκτης πολλών ερωτήσεων και 
παραπόνων σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι 
αγοραστές των εν λόγω δαπέδων στο να επιβεβαιώσουν την περιεκτικότητα των 
ΠΑΥ σε αυτά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται σε  επικοινωνία με τις 
προμηθεύτριες εταιρείες και έχει προβεί σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για το θέμα 
αυτό, τόσο προς τις προμηθεύτριες εταιρείες όσο και προς τους πιθανούς 
αγοραστές. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κα. Μαρία 
Ορφανού, Επιθεωρήτρια Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο 
τηλέφωνο 22405609 / 22405676. Σημειώνεται ότι το ίδιο Σεμινάριο έχει ήδη διεξαχθεί 
στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 /ΕΞ 

mailto:freedom@ccci.org.cy

