
www.mlsi.gov.cy/dli

Η εφαρμογή της χημικής νομοθεσίας 

στην Κύπρο 

Αποτελέσματα εκστρατειών 2020-2021

Παναγιώτης Γυμνάου

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Κλάδος ΚΧΠΑΥ



Περιεχόμενα

• Εκστρατείες 2020-2021

• Δειγματοληψίες- Αποτελέσματα 2020 -2021

• Ακατάλληλα προϊόντα

• Γενικός απολογισμός

• Απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού

www.mlsi.gov.cy/dli 2



Εκστρατείες που συνοδεύονται από 

Δειγματοληψίες

• Παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας για φθαλικές ενώσεις

• Κόλλες για οργανικούς διαλύτες (Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο, 

Τολουόλιο) και  1,2 Διχλωροαιθάνιο

• Τσιμέντο για εξασθενές Χρώμιο

• Δερμάτινα είδη για εξασθενές Χρώμιο και DMF 

• Έλεγχος της ταξινόμησης, της συσκευασίας και της 

επισήμανσης καταναλωτικών προϊόντων σύμφωνα με το pH

• Αποσμητικά χώρου για επιβλαβείς οργανικές ενώσεις (π.χ

φθαλικές ενώσεις και 1,4-διχλωροβενζόλιο)

• Θερμικό χαρτί για παρουσία BPA

• Μπογιές και αστάρια για το περιεχόμενό τους σε VOC’S.
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Ακατάλληλα προϊόντα 2020-2021

• Παιχνίδια

2020:  12 στα 41 δείγματα ( 29,3%)

2021:  8 στα 31 δείγματα ( 25,8%)

Επίσης εντοπίσθηκε 1 δείγμα θερμικού 

χαρτιού με ΒΡΑ σε 13 δείγματα.
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Ακατάλληλα προϊόντα 2010-2020
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Ακατάλληλα παιχνίδια 2010-2020
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Απολογισμός

Επιθεωρήσεις

(Προγραμματίζονται περίπου 300 κάθε χρόνο)

2016: 283
2017: 282
2018: 309
2019: 298
2020: 247

Δείγματα που συλλέχθηκαν για χημική ανάλυση

2016: 170
2017: 169
2018: 182
2019: 133  
2020 : 119
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Απολογισμός

Ειδοποιήσεις RAPEX
Για το 2020: 12 (φθαλικές ενώσεις)

Από το 2010: 210 (180 φθαλικές ενώσεις, 17 κόλλες, 12 
για νικέλιο,1 PAHs)

Ποινικές υποθέσεις
29 συνολικά (από το 2010)
119.300 τα επιβληθέντα πρόστιμα  (από το 2010)  

Διοικητικά πρόστιμα

Επιβολή 3 Διοικητικών πρόστιμων συνολικού ποσού 750 
ευρώ για διάθεση ακατάλληλων παιχνιδιών στην αγορά
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Βελτίωση μεθόδων δειγματοληψίας

Φορητός 

Φασματογραφικός

αναλυτής 

RAMAN της εταιρείας 

METROHM
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Φασματοσκοπία Raman

• Η φασματοσκοπία Raman στηρίζει τη λειτουργία της στην 

ανελαστική σκέδαση (ή Σκέδαση Raman) 

μονοχρωματικού φωτός (785 nm) καθως η απώλεια 

ενέργειας λόγω της ανελαστικής σκέδασης και η ενέργεια 

των σκεδασμένων φωτονίων είναι χαρακτηριστικά των 

επιπέδων ενέργειας των μορίων. 

• Η μεταβολή του μήκους κύματος παρέχει τις χημικές και 

δομικές πληροφορίες των μορίων.
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• Ενδεικτικά Φάσματα RAMAN 

ορισμένων φθαλικών εστέρων



Φωτογραφίες
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