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Νομοθετικό πλαίσιο για ΠΑΥ

 Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1907/2006/ΕΚ (REACH)

 Παράρτημα XVII (Περιορισμοί στη χρήση ορισμένων 

επικίνδυνων χημικών ουσιών σε μείγματα και 

αντικείμενα)

 Σημείο 50 παράγραφος 5: περιορισμός στην 

χρήση οκτώ συγκεκριμένων ΠΑΥ σε ελαστικά 

αντικείμενα (και παιχνίδια)

Τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Δεκεμβρίου 2015 μέσω του 

τροποποιητικού Κανονισμού με αρ. 1272/2013.

Δάπεδα τα οποία έχουν τοποθετηθεί ΠΡΙΝ από την συγκεκριμένη 

ημερομηνία ΔΕΝ εμπίπτουν στον περιορισμό
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Νομικό κείμενο περιορισμού

«5.Τα αντικείμενα δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά προς πώληση στο 

ευρύ κοινό, αν οποιοδήποτε από τα ελαστικά ή πλαστικά συστατικά τους 

που έρχεται σε άμεση, καθώς και παρατεταμένη ή σύντομη 

επαναλαμβανόμενη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική 

κοιλότητα υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης 

περιέχει οποιονδήποτε από τους καταγεγραμμένους ΠΑΥ σε ποσότητα 

μεγαλύτερη από 1 mg/kg (0,0001 % κατά βάρος του εν λόγω συστατικού).

Στα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

— αθλητικός εξοπλισμός, όπως ποδήλατα, μπαστούνια του γκολφ, ρακέτες,

— οικιακά σκεύη, καροτσάκια, περιπατητήρες,

— εργαλεία για οικιακή χρήση,

— ρούχα, παπούτσια, γάντια και αθλητικά ρούχα,

— λουράκια ρολογιών, περικάρπια, προσωπίδες, ταινίες για το κεφάλι.
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Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες – ΠΑΥ

Ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την 

Αναπαραγωγή χημικές ουσίες 

Οι συγκεκριμένοι ΠΑΥ βρίσκονται στα πλαστικά και ελαστικά μέρη 

διαφόρων ειδών καταναλωτικών αντικειμένων

α)  Βενζο(a)πυρένιο (BaP) CAS 50-32-8

β)  Βενζο(e)πυρένιο (BeP) CAS 192-97-2

γ)  Βενζο(a)ανθρακένιο (BaA) CAS 56-55-3

δ)  Χρυσένιο (CHR) CAS 218-01-9

ε)  Βενζο(b)φλουορανθένιο (BbFA) CAS 205-99-2

στ)  Βενζο(j)φθορανθένιο (BjFA) CAS 205-82-3

ζ)  Βενζο(k)φθορανθένιο (BkFA) CAS 207-08-9

η)  Διβενζο(a,h) ανθρακένιο (DBAhA) CAS 53-70-3
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Παραδείγματα ελαστικών αντικειμένων που 

πιθανό να περιέχουν ΠΑΥ

 Ετοιμάστηκε Καθοδηγητικό έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

μη-εξαντλητικούς καταλόγους / κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν 

ή όχι στον περιορισμό

 https://echa.europa.eu/documents/10162/106086/guideline_entry_50_pahs_en.docx/f12ac8e7-

51b3-5cd3-b3a4-57bfc2405d04

 Τo υλικό πλήρωσης σε γήπεδα από κονιορτοποιημένο ελαστικό 

θεωρείται στερεό μείγμα – νομοθετικό όριο 0,1 % κατά βάρος 

 Τα δάπεδα ασφαλείας σε δημόσιους και οικιακούς χώρους εμπίπτουν 

στο πλαίσιο του περιορισμού 

 Τα δάπεδα ασφαλείας σε οικιακούς χώρους θεωρούνται παιχνίδια

 Στα ελαστικά ή πλαστικά μέρη παιχνιδιών και ειδών παιδικής 

φροντίδας ισχύει χαμηλότερο όριο περιορισμού: 0,5 mg/Kg 

(0,00005% κατά βάρος του συγκεκριμένου μέρους)



Ελαστικά δάπεδα για 
παιδικές χαρές
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 Ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών 
έπειτα από κατάποση, απορρόφηση μέσω του δέρματος και σε μερικές 
περιπτώσεις, εισπνοή

 Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα προϊόντα 
τους περιέχουν τους εν λόγω ΠΑΥ πέραν του νομοθετικού ορίου.

 Σύσταση για διευκόλυνση του ελέγχου:  να προσκομίζουν στην 
προσφορά τις αναλύσεις των δαπέδων για τους συγκεκριμένους ΠΑΥ με 
καλυπτική βεβαίωση για τη συμμόρφωση του προϊόντος.

 Τα πλείστα δάπεδα προέρχονται 

από κονιορτοποίηση και συμπίεση 

πεπαλαιωμένων ελαστικών 

αυτοκινήτων.  

 Περιέχουν τους εν λόγω ΠΑΥ όχι 

σκόπιμα αλλά ως προσμίξεις, ιδίως 

σε έλαια αραίωσης και σε αιθάλη.
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Αναλύσεις ελαστικών προϊόντων για ΠΑΥ

 Δεν υπάρχει εναρμονισμένο αναλυτικό πρότυπο για τους οκτώ ΠΑΥ 

σε ελαστικά / πλαστικά αντικείμενα.

 Υπό ετοιμασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Αναμένεται η 

οριστικοποίησή του το 2019.

 Επί του παρόντος χρησιμοποιείται ευρέως και με επιτυχία το 

γερμανικό πρότυπο AfPS-GS-2014-01-PAK.

 Πιστοποιητικά αναλύσεων από Ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες θα 

πρέπει να φέρουν το λογότυπο του Φορέα από τον οποίο 

διαπιστεύθηκε το αναλυτικό εργαστήριο για το πρότυπο ΕΝ 17025

για την συγκεκριμένη εργασία.

 Ο Φορέας Διαπίστευσης αναγράφεται στην ιστοσελίδα του 

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

http://ilac.org/signatory-search/



8

 Πρότυπο ΕΝ – 1176 για παιδικές χαρές: κίνδυνοι για πτώση από ύψος

 Προνοείται, πέραν των ελαστικών δαπέδων, η χρήση τεσσάρων 

φυσικών υλικών που να συνάδουν με τις απαιτήσεις του προτύπου:

 Άμμος

 Βότσαλο

 Μικροτεμάχια

ξύλου

 Φλοιός ξύλου

 Σε προηγούμενη συνάντηση μας με τις προμηθεύτριες εταιρείες αυτές 

δήλωσαν ότι διαθέτουν και τα τέσσερα πιο πάνω φυσικά υλικά στην 

Κυπριακή αγορά σε πιο φτηνές τιμές από τα ελαστικά δάπεδα

Γιατί χρησιμοποιούνται δάπεδα ασφαλείας;



Παρούσα κατάσταση για ελαστικά δάπεδα ασφαλείας:
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 Πιθανόν να ενέχουν περαιτέρω χημικούς κινδύνους, είναι ακόμα υπό 
αξιολόγηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στις Η.Π.Α.

 Έχει αποδειχθεί ότι κυκλοφορούν αρκετά μη-συμμορφούμενα ως προς 
την περιεκτικότητα σε ΠΑΥ προϊόντα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

 Η μηχανική ασφάλεια την οποία παρέχουν δεν εξασφαλίζει και την 
χημική ασφάλεια από την μακροπρόθεσμη έκθεση σε ΠΑΥ.

 Αρκετά προέρχονται από ανακυκλωμένα ελαστικά και από τρίτες 
χώρες, υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα τους.

 Οι κίνδυνοι έκθεσης σε ΠΑΥ είναι μεγαλύτεροι στην Κύπρο αφού λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών η φθορά τους, και συνεπώς η 
απελευθέρωση ΠΑΥ, είναι μεγαλύτερη. 

 Η εγκατάσταση τους είναι περιβαλλοντικά μη-φιλική μέθοδος γιατί 
απαιτείται τσιμεντένιο υπόστρωμα πέραν των 10 εκατοστών.

Αδιευκρίνιστη ακόμη η κατάσταση
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 Αποκλείονται οι χημικοί κίνδυνοι με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

ανθρώπινη υγεία, π.χ. καρκίνος, λευχαιμίες κ.ά.

 Εξαιρούνται από την περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία.  Δεν απαιτείται 

χημική αξιολόγηση του κινδύνου, π.χ. χημικές αναλύσεις της σύστασης 

τους, δεν υπόκεινται στους σχετικούς ελέγχους του ΤΕΕ.

 Δεν καταστρέφονται μετά από 5-6 έτη, δεν υπάρχουν προβλήματα 

ασφαλούς περιβαλλοντικής απόρριψης τους. 

 Είναι περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος, πολλές φορές γίνεται 

ανακύκλωση φυσικών υλικών από άλλες περιοχές.

 Σε συμφωνία με τη νομοθεσία για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

 Οικονομικά συμφέρουσα: πιο φθηνά προϊόντα, λιγότερη γραφειοκρατία 

στον έλεγχο της χημικής συμμόρφωσης.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση φυσικών 

υλικών σε δάπεδα για παιδικές χαρές
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Γήπεδα από πλαστικό και περιεκτικότητα ΠΑΥ

 Το κονιορτοποιημένο υλικό πλήρωσης 

θεωρείται στερεό χημικό μείγμα και όχι 

αντικείμενο

 Περιορισμός σημείων 28 - 30 Παραρτήματος XVII Κανονισμού REACH: 

Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή 

χημικές ουσίες δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό

 Νομοθετικό όριο περιορισμών 28 - 30: 0,1% κατά βάρος (1000 mg/kg).  

 Μεγάλη διαφορά με το όριο ΠΑΥ σε αντικείμενα (0,0001%).  



• Αυξημένη ανησυχία από την έκθεση σε ΠΑΥ μέσω του 

κονιορτοποιημένου ελαστικού πλήρωσης σε γήπεδα συνθετικού 

γρασιδιού και παιδότοπους

• Δημόσιες αντιπαραθέσεις/συζητήσεις σε κάποια Κράτη Μέλη (π.χ.

Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) και εκτός Ευρώπης (π.χ. ΗΠΑ)

• Τον Ιούλιο του 2018 η Ολλανδία υπέβαλε φάκελο περιορισμού 

(Παράρτημα XVII του REACH)

• Ανοικτή δημόσια διαβούλευση μέχρι 19 Μαρτίου 2019

http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration

Προτεινόμενος Περιορισμός για ΠΑΥ - Εξελίξεις

Επηρεάζονται:

• 45 εκατομμύρια 

άτομα

• Ποδοσφαιριστές

• Εργάτες 

εγκατάστασης και 

συντήρησης

• Παιδιά



Πρόταση περιορισμού – Δύο επιλογές

Κόκκοι ή τρίμμα ελαστικού δεν θα διατίθεται στην αγορά για 

χρήση ως υλικό πλήρωσης γηπέδων συνθετικού γρασιδιού 

ή σε χαλαρή μορφή σε παιδότοπους και αθλητικές 

εγκαταστάσεις εάν περιέχει αθροιστικά τους οκτώ 

συγκεκριμένους ΠΑΥ πέραν: 

1η Πρόταση: 17 mg/kg κατά βάρος - 95% των μετρηθέντων δειγμάτων 

στην Ευρωπαϊκή αγορά

2η Πρόταση: 6.5 mg/kg κατά βάρος - “Αποδεκτά” επίπεδα κινδύνου για 

καρκίνο (10-5/10-6)
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Κόκκοι (granules) Τρίμμα (mulches)


