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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Περιορισμός στην παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
(PAHs) σε πλαστικά δάπεδα 

 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το 
καταναλωτικό κοινό, ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και ειδικότερα 
το σημείο 50(5) του Παραρτήματος XVII, τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται σε 
αθλητικά γήπεδα και σε παιδικές χαρές δεν πρέπει να περιέχουν πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAHs) σε ποσοστό 
πέραν του 0,0001% κατά βάρος.  Ο πιο πάνω περιορισμός αφορά τα συνθετικά 
δάπεδα που χρησιμοποιούνται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς 
χώρους και καλύπτει οκτώ ΡΑΗs οι οποίοι ταξινομούνται είτε ως καρκινογόνοι είτε ως 
μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή. 
 

Από μελέτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι τα πλαστικά δάπεδα που 
χρησιμοποιούνται σε χώρους αθλοπαιδιών και σε πάρκα που κατασκευάζονται από 
ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων περιέχουν τους εν λόγω ΡΑΗs σε ποσοστό πέραν 
του επιτρεπόμενου.  Η ύπαρξη των υπό αναφορά PAHs απαγορεύεται επίσης και σε 
άλλα καταναλωτικά αγαθά καθώς και σε παιδικά παιχνίδια με βάση το Παράρτημα XVII 
του Κανονισμού REACH.  
 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency-ECHA) να διεξαγάγει 
αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει για την ανθρώπινη υγεία από τη δερματική 
έκθεση, την κατάποση και την εισπνοή των ουσιών αυτών που περιέχονται στα υπό 
αναφορά δάπεδα.  Εάν από την αξιολόγηση προκύψει ότι οι κίνδυνοι δεν 
αντιμετωπίζονται επαρκώς τότε ο ECHA θα ετοιμάσει φάκελο για εισαγωγή πρόσθετων 
περιορισμών (απαγόρευση) για τα PAHs. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που περιλαμβάνει ο 

Κανονισμός REACH υπάρχουν στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ECHA: 
 
http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-
restricted-under-reach 
 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες 
πληροφορίες με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405609 
και 22405608.  
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