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Α. Αντικείµενο Παραπόνου   

1. Ο Διευθυντής ιδιωτικής εταιρείας υπέβαλε παράπονο το Γραφείο µας 
αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων του Τµήµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας προς τερµατισµό της κυκλοφορίας και διάθεσης 
στην αγορά χαρτιών αποδείξεων (θερµικό χαρτί) µε υψηλή περιεκτικότητα 
της βιοµηχανικής χηµικής ουσίας Δισφαινόλη Α (Bisphenol A-BPA).   

2. Η παραπονούµενη εταιρεία διαθέτει στην αγορά θερµικό χαρτί που εισάγει 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εµπεριέχει την χηµική ουσία BPA, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε και από σχετικό έλεγχο που διενήργησε το Τµήµα 
Επιθεώρησης Εργασίας στις 29 Ιουνίου 2019.   

3. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Διευθυντή της υπό αναφορά εταιρείας, άλλες 
εταιρείες οι οποίες επίσης δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα, 
εξακολουθούν να εισάγουν και να διαθέτουν στην αγορά θερµικό χαρτί ή/ 
και τελικό προϊόν (ρολά αποδείξεων)  αµφιβόλου ποιότητας χωρίς 
οποιαδήποτε σήµανση, το οποίο είναι ψηλής περιεκτικότητας σε 
Δισφαινόλη Α (Bisphenol A-BPA) και σε αντίθεση µε την σχετική νοµοθεσία.   

4. Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, πρόσθεσε ο Διευθυντής της 
παραπονούµενης εταιρείας, δεν προβαίνει  σε τακτικούς ελέγχους ή/και δεν 
διενεργεί καθόλου ελέγχους στην αγορά, ως η υποχρέωση του για αποφυγή 
της εισαγωγής, διάθεσης και χρήσης στην αγορά θερµικού χαρτιού µε 
περιεκτικότητα σε  Δισφαινόλη Α (Bisphenol A-BPA) πέραν των 
επιτρεπόµενων ορίων.   

5. Συνακόλουθα, πέραν του κινδύνου για τη δηµόσια υγεία λόγω κατά τη 
χρήση και επαφή µε θερµικό χαρτί µε περιεκτικότητα σε Δισφαινόλη Α 
(Bisphenol A-BPA) πέραν της καθορισµένης, τίθεται και ζήτηµα αθέµιτου 
ανταγωνισµού από τις εταιρείες που εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά 
θερµικό χαρτί ή/και τελικό προϊόν που δεν πληροί τις προδιαγραφές, το 
οποίο προµηθεύονται σε χαµηλότερη τιµή από τρίτες χώρες, δηλαδή από 
χώρες εκτός της ΕΕ.   

6. Σηµειώνεται δε,  ότι το Υπουργικό Συµβούλιο, µε βάση του περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως Φόρων (Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της Υποχρέωσης 
Αποδοχής Μέσων Πληρωµής µε Κάρτα) Διάταγµα του 2021 (Κ.Δ.Π. 
259/2021, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 18 Ιουνίου 2021), διεύρυνε τους τοµείς 
του λιανικού εµπορίου, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης που θα 
υποχρεούνται, µε περιθώριο συµµόρφωσης τους τρεις µήνες από τη 
δηµοσίευση του διατάγµατος, να διαθέτουν τερµατικό αποδοχής καρτών 
πληρωµών και οι καταναλωτές θα µπορούν να πληρώνουν µε τραπεζική 
κάρτα αντί µε µετρητά για τις υπηρεσίες ή αγαθά που θα τους παρέχονται.    
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7. Το συγκεκριµένο µέτρο σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, 
αποσκοπεί «στην πάταξη της φοροδιαφυγής, τη διαφύλαξη των δηµοσίων 
εσόδων, την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη όπως επίσης και τη 
διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών»,1   

8. Εν συναρτήσει µε τα ανωτέρω, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένεκα της 
πανδηµίας του ιού COVID-19, έχει διευρυνθεί η χρήση τραπεζικών καρτών 
στις συναλλαγές αντί µετρητών, καθότι το µέτρο των ανέπαφων 
συναλλαγών θεωρήθηκε ότι περιορίζει την περαιτέρω διασπορά του ιού. Ως 
φυσικό συνεπακόλουθο του εν λόγω µέτρου, ήταν και η αύξηση της χρήσης 
χαρτιών αποδείξεων από τους τερµατικούς αποδοχής καρτών πληρωµών.     

9. Ενόψει της σοβαρότητας των ισχυρισµών του παραπονούµενου σε σχέση 
µε τους κινδύνους που ελλοχεύει η εν λόγω ουσία για την δηµόσια υγεία µε 
την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αποφάσισα να προχωρήσω σε 
αυτεπάγγελτη διερεύνηση του θέµατος και στην υποβολή της παρούσας 
Έκθεσης.   

 

Β. Ανακοινώσεις Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας   

➢ Ανακοίνωση ηµεροµηνίας 30 Δεκεµβρίου 2016   

Σε σχετική ανακοίνωση του ηµεροµηνίας 30 Δεκεµβρίου 2016, το Τµήµα 
Επιθεώρησης Εργασίας πληροφόρησε τους επηρεαζόµενους ότι  «…έχει 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέος 
περιορισµός στη χρήση χηµικής ουσίας που αφορά το περιεχόµενο του 
θερµικού χαρτιού στη χηµική ουσία Δισφαινόλη Α (Bisphenol A-BPA).    

Ο νέος περιορισµός έχει ενταχθεί στο Παράρτηµα ΧVII του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού µε αρ. 1907/2006 (Κανονισµός REACH) και καθορίζει ότι η χηµική 
ουσία Δισφαινόλη Α δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά σε θερµικό χαρτί σε 
συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη από 0,02 % κατά βάρος, µετά τις 2 Ιανουαρίου 
2020.    

Με το νέο περιορισµό αναδεικνύεται ουσιαστικά ο κίνδυνος για τους 
εργαζοµένους (κυρίως τους ταµίες) αλλά και τους καταναλωτές που εκτίθενται 
σε Δισφαινόλη Α (BPA) κατά την χρήση  αποδείξεων πληρωµής από θερµικό 
χαρτί. Ειδικότερα έχει προκύψει από τις σχετικές εκτιµήσεις κινδύνου,  ότι ο 
πληθυσµός που είναι κυρίως εκτεθειµένος σε κίνδυνο είναι τα αγέννητα παιδιά 
των εγκύων εργαζοµένων και οι καταναλωτές οι οποίοι λόγω της χρήσης 
θερµικού χαρτιού είναι εκτεθειµένοι στη Δισφαινόλη Α.    

 

                                                           
1 Γραφείο Τύπου Υπουργείου Οικονοµικών, Υποχρέωση αποδοχής πληρωµής µε κάρτα από τις 

επιχειρήσεις, 16 Ιουνίου 2021 < https://bit.ly/3x7sfBq >   

https://bit.ly/3x7sfBq
https://bit.ly/3x7sfBq
https://bit.ly/3x7sfBq
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Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το θερµικό χαρτί αποτελείται από βασικό χαρτί µε 
µία τουλάχιστον επικάλυψη που µπορεί να περιέχει BPA. Η επικάλυψη αλλάζει 
χρώµα όταν εκτίθεται στη θερµότητα και έτσι εµφανίζονται οι χαρακτήρες.»   

➢ Ανακοίνωση ηµεροµηνίας 2 Ιανουαρίου 2020   

Με νέα ανακοίνωση του ηµεροµηνίας 2 Ιανουαρίου 2020, το Τµήµα ανέφερε ότι 
«Η Δισφαινόλη Α έχει ταξινοµηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ουσία η οποία έχει 
τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα του ανθρώπου. Έχει επίσης 
προστεθεί στον κατάλογο των Υποψήφιων Ουσιών Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας 
(Substances of Very High Concern) εξαιτίας των ιδιοτήτων ενδοκρινικής 
διαταραχής που τη χαρακτηρίζουν που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
του ανθρώπου και δυσµενείς επιδράσεις στο περιβάλλον.   

Από τις 2 Ιανουαρίου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ νέος περιορισµός που αφορά την 
χρήση της χηµικής ουσίας Δισφαινόλη Α (BPA, αρ. ΕΚ 201-245-8). Ειδικότερα, έχει 
τεθεί σε εφαρµογή το σηµείο 66 του Παραρτήµατος XVII του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού REACH βάσει του οποίου καθορίζεται ότι η Δισφαινόλη Α δεν πρέπει 
να διατίθεται για χρήση σε θερµοευαίσθητο χαρτί (χαρτί φαξ, αποδείξεων, 
εισιτηρίων, ετικετών, κ.λπ.), δηλαδή σε χαρτί καλυµµένο µε ειδική στρώση που 
αλλάζει χρώµα εφόσον θερµανθεί, σε συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη από 
0,02% κατά βάρος. Η εφαρµογή του περιορισµού αυτού αναµένεται να έχει 
πολλαπλά οφέλη για τους εργαζοµένους, όπως είναι οι καταστηµατάρχες, οι 
ταµίες και οι πωλητές εισιτηρίων, που ασχολούνται µε προϊόντα που περιέχουν 
θερµικό χαρτί στην καθηµερινή τους εργασία.    

Ο συγκεκριµένος περιορισµός προωθήθηκε µετά από αξιολόγηση των 
κινδύνων για τους εργαζόµενους και ειδικότερα τις εργαζόµενες έγκυες 
γυναίκες αλλά και τους κινδύνους για τους καταναλωτές. Έχει αποδειχθεί ότι 
λόγω της έκθεσης των εµβρύων στην ουσία αυτή κατά τη διάρκεια της κύησης, 
υπάρχουν επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστηµα, στους µαστικούς αδένες, 
στον εγκέφαλο, στη µελλοντική συµπεριφορά και επιδράσεις στον 
µεταβολισµό, µε πρόκληση παχυσαρκίας».   
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Γ. Απάντηση Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας2   

1. Το θερµοευαίσθητο χαρτί συνήθως διατίθεται στην αγορά σε ρολά 
συσκευασµένα σε πλαστικές συσκευασίες των δέκα τεµαχίων ή σε χάρτινα 
κιβώτια, όπου αναγράφονται οι κωδικοί του προϊόντος (barcode).   

2. Ο Κλάδος Χηµικής Προστασίας και Ασφάλειας Υπηρεσιών του Τµήµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας έχει την ευθύνη για τον χειρισµό όλων των θεµάτων 
εφαρµογής της νοµοθεσίας σε σχέση µε τις χηµικές ουσίες. Στελεχώνεται, δε, 
από µια Ανώτερη Λειτουργό, µία Λειτουργό και δύο Επιθεωρητές Εργασίας.   

3. Όταν τέθηκε σε εφαρµογή ο υπό αναφορά περιορισµός, το Τµήµα 
Επιθεώρησης Εργασίας εντόπισε 17 εισαγωγείς και εµπόρους θερµικών 
χαρτιών και τους ενηµέρωσε σχετικά µε τις νοµοθετικές πρόνοιες. Περαιτέρω, 
το Τµήµα προβαίνει σε αξιολόγηση της σοβαρότητας του θέµατος και στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του προγραµµατίζει ετήσια δειγµατοληψία ή σε 
έλεγχο µετά την υποβολή σχετικής καταγγελίας.   

4. Το εύρος των δειγµατοληψιών αφορούν όλα συνολικά τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν και το σύνολο των εταιρειών που τα εµπορεύονται. Για τον 
έλεγχο, δε, των πιστοποιητικών κατά την εισαγωγή τέτοιου είδους 
προϊόντων, το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας προωθεί το συντονισµό µε το 
Τµήµα Τελωνείων.   

5. Το 2020 το Τµήµα προχώρησε σε δειγµατοληψία έξι ειδών θερµοευαίσθητου 
χαρτιού που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά για έλεγχο της 
περιεκτικότητας του σε Δισφαινόλη Α (ΒΡΑ) και κατόπιν συνεννόησης µε το 
Γενικό Χηµείο, αποστάληκαν για αναλύσεις σε εργαστήριο του εξωτερικού.  
Όπως καταδείχθηκε, ένα εκ των δειγµάτων περιείχε την ουσία Δισφαινόλη 
Α (ΒΡΑ) και τα υπόλοιπα πέντε την υποκατάστατη ουσία Δισφαινόλη S (ΒΡS) 
για την οποία δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισµός ως προς τη χρήση 
της.   

6. Για την ιχνηλάτηση του προαναφερθέντος ακατάλληλου δείγµατος, είχαν 
προηγηθεί δύο επιθεωρήσεις σε εταιρείες που είχαν δηλωθεί ως πιθανοί 
προµηθευτές χωρίς όµως να εντοπιστεί ο εισαγωγέας ή άλλα παρόµοια 
προϊόντα, αφού το δείγµα είχε ληφθεί από µεταγενέστερο χρήστη. Επειδή, δε, 
το δείγµα φέρεται να έχει παραχθεί στην Ελλάδα, το Τµήµα ενηµέρωσε 
σχετικά τις ελληνικές αρµόδιες Αρχές.   

7. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των συζητήσεων για επέκταση του νοµοθετικού 
περιορισµού για κάλυψη όλης της οµάδας των Δισφαινολών, τα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων κοινοποιήθηκαν στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων (ECHA), το συντονιστικό 
όργανο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέµατα χηµικών ουσιών. Ταυτόχρονα,  

                                                           
2 Επιστολή Διευθυντή Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε αρ. φακ. 9.42.6.30.8, ηµεροµηνίας 31 

Μαρτίου 2021  
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η Κυπριακή Δηµοκρατία ζήτησε όπως ενταχθεί στον περιορισµό και η 
απαίτηση αναγραφής σε κάθε τεµάχιο θερµοευαίσθητου χαρτιού των 
απαιτούµενων στοιχείων για την ορθή ιχνηλάτησή του.   

8. Στη δε περίπτωση που εντοπιστεί ακατάλληλο δείγµα στην αγορά, στον περί 
Χηµικών Ουσιών Νόµο (Ν. 119(Ι)/2020) προβλέπεται η επιβολή διοικητικού 
προστίµου ή η ποινική δίωξη του παραβάτη, ενώ κατόπιν δικαστικού 
διατάγµατος και αφού αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι µη συµµορφούµενο, 
επιτρέπεται η δήµευση των ακατάλληλων προϊόντων.   

    

Δ. Νοµοθεσία   

➢ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006   

1. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) 
και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων 
καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής εναλλακτικών 
µεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων ουσιών3 και προς τούτο θα πρέπει οι 
ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία να αντιµετωπίζονται µε 
µεγάλη προσοχή.4   

2. Βασική αρχή του Κανονισµού, ο οποίος στηρίζεται στην αρχή της 
προφύλαξης, είναι ότι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι µεταγενέστεροι 
χρήστες έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που 
παρασκευάζουν, διαθέτουν στην αγορά, ή χρησιµοποιούν δεν βλάπτουν 
την υγεία του ανθρώπου ούτε το περιβάλλον.5    

3. Όπως δε σηµειώνεται στην Αιτιολογική Σκέψη (70) του Κανονισµού, «…οι 
δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από 
ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία θα πρέπει να 
προλαµβάνονται διά της εφαρµογής των κατάλληλων µέτρων διαχείρισης 
κινδύνου για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι κίνδυνοι από τις χρήσεις µιας 
ουσίας ελέγχονται επαρκώς και µε σκοπό οι ουσίες αυτές να 
υποκαθίστανται σταδιακά από κατάλληλη ασφαλέστερη ουσία. Μέτρα 
διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να εφαρµόζονται για να εξασφαλίζεται ότι, 
κατά την παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση, η έκθεση στις ουσίες 
αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των απορρίψεων, των εκποµπών   

                                                           
3 Άρθρο 1  
4 Αιτιολογική σκέψη 69  
5 Άρθρο 3  
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και των απωλειών, σε όλον τον κύκλο ζωής είναι κάτω του επιπέδου ορίων 
πέραν του οποίου µπορεί να εµφανισθούν δυσµενή αποτελέσµατα…».   

4. Στο Παράρτηµα XVII του Κανονισµού, παρατίθενται οι περιορισµοί στην 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών, µειγµάτων και αντικειµένων.   

  

➢ Κανονισµός (ΕΕ) 2016/2235   

  

1. Τον Δεκέµβριο του 2016, τέθηκε σε ισχύ (µε αναστολή εκτέλεσης 36 µηνών)  
ο Κανονισµός (EE) 2016/2235 για την τροποποίηση του παραρτήµατος 
XVII του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) 
όσον αφορά τη Δισφαινόλη Α.   

2. Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού έλαβε 
υπόψη της τις θέσεις των Επιτροπών Εκτίµησης Κινδύνου και 
Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών 
Προϊόντων, «…κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει απαράδεκτος 
κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων που χειρίζονται θερµικό χαρτί 
που περιέχει BPA σε συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη από 0,02 % κατά 
βάρος … η Επιτροπή κρίνει ότι ο προτεινόµενος περιορισµός θα 
αντιµετωπίσει τους κινδύνους που έχουν προσδιοριστεί χωρίς να επιβάλει 
σηµαντικές επιβαρύνσεις στη βιοµηχανία, στην αλυσίδα εφοδιασµού ή 
τους καταναλωτές. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο 
περιορισµός που προτείνεται από τη Γαλλία αποτελεί κατάλληλο µέτρο σε 
ενωσιακό επίπεδο για την αντιµετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν 
για την υγεία των εργαζοµένων που χειρίζονται θερµικό χαρτί το οποίο 
περιέχει BPA. Με τη ρύθµιση της διάθεσης στην αγορά, ο προτεινόµενος 
περιορισµός θα προσφέρει επίσης µεγαλύτερη προστασία στους 
καταναλωτές…».6  

3. Σηµειώνεται ότι η εκτίµηση κινδύνου της BPA στην οποία είχε προβεί η 
Γαλλία και βάση της οποίας είχε προτείνει την επιβολή περιορισµού, «… είχε 
βασιστεί στις επιπτώσεις σε πολλά τελικά σηµεία της υγείας του 
ανθρώπου (το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστηµα, ο εγκέφαλος και η 
συµπεριφορά, ο µαστικός αδένας, ο µεταβολισµός και η παχυσαρκία). Οι 
επιπτώσεις στον µαστικό αδένα θεωρήθηκαν το πιο κρίσιµο τελικό 
σηµείο, που υπερέχει έναντι των υπολοίπων…».7  
 

4. Περαιτέρω, τόσο η Επιτροπή Εκτίµησης Κινδύνου όσο και η Επιτροπή 
Κοινωνικοοικονοµικής Ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών 
Προϊόντων,   επιβεβαίωσαν   ότι   η   επιβολή   περιορισµού   συνιστά    το  

                                                  

                                                           
6 Αιτιολογική Σκεψη µε αρ. (11) του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/2235  
7 Αιτιολογική Σκεψη µε αρ. (3) του Κανονισµού  
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καταλληλότερο µετρό για την αντιµετώπιση του κινδύνου που διατρέχουν 
οι εργαζόµενοι (ταµίες) από την έκθεση στην ουσία ΒΡΑ.8   

 

5. Στη βάση των πιο πάνω, στο Παράρτηµα XVII του Κανονισµού 
(ΕΚ)1907/2006 προστέθηκε η ουσία Δισφαινόλη Α (Αριθ. CAS 80-05-7, 
Αριθ. EC 201-245-8), µε την επισήµανση ότι «Δεν πρέπει να διατίθεται στην 
αγορά σε θερµικό χαρτί σε συγκέντρωση ίση ή µεγαλύτερη από 0,02 % 
κατά βάρος, µετά τις 2 Ιανουαρίου 2020».9   
 
 

➢ Ο περί Χηµικών Ουσιών Νόµος [Ν.119(Ι).2020]   

1. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, καθώς και οι µετέπειτα 
τροποποιήσεις του, περιλαµβανοµένης και της τροποποίησης µε τον 
Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2235, ενσωµατώθηκαν στην κυπριακή έννοµη τάξη 
µε σχετική τροποποίηση του περί Χηµικών Ουσιών Νοµού 
[Ν.119(Ι).2020].10    

  

2. Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή του Νόµου, περιλαµβανοµένων και των 
προνοιών του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 είναι, βάσει του Νόµου, 
ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.11   

  

3. Ο Υπουργός δύναται, βάσει του άρθρου 13 του Νόµου, να ορίζει 
Λειτουργούς του Υπουργείου ως Επιθεωρητές, για σκοπούς εποπτείας, 
επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρµογής των προνοιών του Νοµου, 
περιλαµβανοµένων και των προνοιών του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006, ως επίσης και να ορίζει ένα εκ των Επιθεωρητών ως 
Αρχιεπιθεωρητή.12   

  

4. Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι Επιθεωρητές 
εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται από 
το άρθρο 14 του Νόµου.13    

  

5. Στην περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, µεταξύ 
άλλων, ότι υπήρξε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Κανονισµού 
REACH αναφορικά µε οποιαδήποτε χηµική ουσία, µείγµα, ενδιάµεσο 
προϊόν, αντικείµενο που περιέχει επικίνδυνη χηµική ουσία και/ ή µείγµα, 
ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει 
αυτά για να διαπιστωθεί, µε δοκιµή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια 
παράβαση.14   

  

6. Σε περίπτωση κατάσχεσης, ο Επιθεωρητής οφείλει να πληροφορεί µέσω 
Ειδοποίησης Κατάσχεσης επί εγκεκριµένου εντύπου, το πρόσωπο, από το 
οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί, ότι αυτά έχουν κατασχεθεί και/ ή 
κατακρατηθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, παραθέτοντας τα µέτρα, στα  

                                                           
8 Αιτιολογικές Σκεψεις (6) και (8) του Κανονισµού  
9 Σηµείο 66 του Παραρτήµατος XVII του Κανονισµού  
10 Παράγραφος (α) του Προοιµίου και αρθρο 2 του περί Χηµικών Ουσιών Νόµου του 2020 

[Ν.119(I)/2020]  
11 Άρθρο 3 του Νοµου  
12 Εδαφια (1) και (2) του αρθρου 13 του Νόµου  
13 Εδάφιο (5) του άρθρου 13  
14 Εδάφιο (1) του αρθρου 15  
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οποία προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι ολόκληρη η 
ποσότητα ή η ποιότητα αυτών δεν θα διαφοροποιηθεί.15   

  

7. Εάν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση χηµικής ουσίας, µείγµατος, ενδιάµεσου 
προϊόντος, αντικειµένου που περιέχει επικίνδυνη χηµική ουσία και/ ή 
µείγµα, προς οποιαδήποτε διάταξη του Κανονισµού REACH, ο 
Επιθεωρητής επιδίδει Ειδοποίηση Συµµόρφωσης «…στον παραγωγό 
αντικειµένου, στον καταχωρίζοντα, στον παρασκευαστή, στο 
µεταγενέστερο χρήστη, στο διανοµέα, στον προµηθευτή χηµικής ουσίας 
ή µείγµατος, στον προµηθευτή αντικειµένου, στον αποδέκτη χηµικής 
ουσίας ή µείγµατος και/ ή στον αποδέκτη ενός αντικειµένου, ανάλογα µε 
την περίπτωση, µε την οποία του επισηµαίνει την παράβαση και τον καλεί 
να συµµορφωθεί µε τις εν λόγω διατάξεις, µέσα σε χρονικό διάστηµα που 
καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα µε τη φύση της παράβασης…»16 
και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, «…δύναται να λάβει οποιαδήποτε 
µέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, 
περιλαµβανοµένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης…».

17   

  

8. Περαιτέρω, ο Επιθεωρητής δύναται να αιτηθεί την έκδοση δικαστικού 
διατάγµατος για τη δήµευση οποιασδήποτε χηµικής ουσίας, µείγµατος, 
ενδιάµεσου προϊόντος, αντικειµένου που περιέχει επικίνδυνη χηµική ουσία 
και/ ή µείγµα, ανάλογα µε την περίπτωση, για το λόγο ότι δεν 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Κανονισµού REACH.18   

  

9. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί σε οδηγία του 
Επιθεωρητή ή παραβαίνει ειδοποίηση συµµόρφωσης ή ειδοποίηση 
αναστολής ή απόσυρσης, διαπράττει αδίκηµα.19   

  

  

➢ Οι περί Χηµικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισµού REACH)  

     Κανονισµοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 383/2020)   

  

10. Βάσει του Κανονισµού 3(1) των περί Χηµικών Ουσιών (Παραβάσεις του 
Κανονισµού REACH) Κανονισµών του 2020 (Κ.Δ.Π. 383/2020), 
«Παραγωγός αντικειµένου, µεταγενέστερος χρήστης και/ ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο παρασκευάζει, διανέµει και/ ή διαθέτει στη αγορά 
χηµική ουσία, µείγµα, αντικείµενο και/ή ενδιάµεσο προϊόν, το οποίο δεν 
συµµορφώνεται µε τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του 
Κανονισµού REACH, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ (€80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές».   

  

  

 

 

 

                                                           
15 Άρθρο 16  
16 Άρθρο 17  
17 Άρθρο 17  
18 Άρθρο 19  
19 Άρθρο 20 
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  Ε. Συµπεράσµατα   

1. Όπως επιβεβαιώνεται από τα πιο πάνω, η διάθεση στην αγορά θερµικού 
χαριτού µε περιεκτικότητα σε Δισφαινόλη Α πέραν της επιτρεπόµενης, 
ελλοχεύει κινδύνους, αφενός για τους εργαζόµενους και δη για τις 
εργαζόµενες έγκυες γυναίκες και τα έµβρυα που κυοφορούν, αφετέρου, δε, 
για τους καταναλωτές στην κατοχή των οποίων περιέρχονται τα υπό 
αναφορά χαρτιά αποδείξεων.   

2. Ως εκ τούτου, βάσει του προαναφερθέντος Κανονισµού, τα εκάστοτε Κράτη 
θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για διαχείριση του εν λόγω 
κινδύνου διά της πρόληψης των όποιων επιπτώσεων στην ανθρώπινη 
υγεία από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες.    

3. Με τη µεταφορά του εν λόγω Κανονιστικού πλαισίου στο ηµεδαπό δίκαιο, 
αρµόδια Αρχή για την λήψη των εν λόγω µέτρων έχει οριστεί ο Υπουργός 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικότερα το Τµήµα 
Επιθεώρησης Εργασίας.   

4. Το δε ισχύον νοµικό πλαίσιο, ως αναφέρεται πιο πάνω, παρέχει στην 
αρµόδια Αρχή τα αναγκαία νοµικά εφόδια για να προβαίνει στις αναγκαίες 
ενέργειες προς διασφάλιση της εφαρµογής του Κανονισµού.    

5. Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, µε σχετικές ανακοινώσεις του έχει 
ενηµερώσει για τους κινδύνους από τη διάθεση στην αγορά θερµικού 
χαρτιού µε περιεκτικότητα σε Δισφαινόλη Α πέραν της επιτρεπόµενης και 
προβαίνει, όπως ενηµέρωσε το Γραφείο µας, σε δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους στην αγορά ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελιών που τίθενται 
υπόψη του.   

6. Με την υποχρέωση αποδοχής καρτών από την πλειονότητα των 
επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών, όπως αυτοί καθορίζονται στο 
σχετικό Διάταγµα, καθίσταται προφανές ότι θα διευρυνθεί και η χρήση 
χαρτιού αποδείξεων.    

7. Συνακόλουθα, εάν το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας  παραµείνει σε µη 
τακτικούς δειγµατοληπτικούς  ελέγχους ή ελέγχους µόνο  κατόπιν 
καταγγελιών, πολύ πιθανόν να µην καταφέρει να εκπληρώσει τον σκοπό 
του, ήτοι την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων που 
ένεκα της φύσης της εργασίας τους, έρχονται συνεχώς σε επαφή µε χαρτιά 
αποδείξεων. Καθ’ όµοιο τρόπο δεν θα είναι εφικτή η πρόληψη των όποιων 
επιπτώσεων στην υγεία των καταναλωτών, αφού θα δύνανται να 
πληρώνουν µε κάρτα σε µεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων και παρόχων 
υπηρεσιών.   

Στ. Διαπιστώσεις -  Εισηγήσεις   
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1. Αποτελεί υποχρέωση του Κράτους να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες και να λαµβάνει όλα τα δέοντα και ανάλογα µέτρα , ανά την 
περίπτωση, για τη διασφάλιση και προάσπιση της δηµόσιας υγείας.    

2. Όταν δε τα πρόσωπα των οποίων η υγεία τους τίθεται σε κίνδυνο είναι 
εργαζόµενοι/ες και δη άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ήτοι 
εργαζόµενες που κυοφορούν, η λήψη µέτρων από το Κράτος προς την 
προάσπιση της υγείας τους καθίσταται περισσότερο επιτακτική.   

3. Αυξηµένη δε ευθύνη υπάρχει  στην περίπτωση που ο κίνδυνος δεν 
περιορίζεται µόνο στις έγκυες γυναίκες αλλά, βάσει των όσων έχουν 
αναφερθεί  επεκτείνεται και στα αγέννητα παιδιά τους.   

4. Προς τούτο και για σκοπούς περιορισµού των αρνητικών αντίκτυπων στην 
υγεία, τόσο των εργαζοµένων όσο και των καταναλωτών που έρχονται σε 
επαφή µε χαρτιά αποδείξεων που περιέχουν Δισφαινόλη Α (ΒΡΑ) πέραν του 
επιτρεπόµενου ορίου, εισηγούµαι τα ακόλουθα:   

• Δεδοµένου ότι, όπως έχει διαφανεί, το Τµήµα Επιθεώρησης Ε ρ γ α 
σ ί α ς περιορίζεται σε απροσδιόριστης χρονικά δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους στην αγορά, είναι προφανές ότι µε τον τρόπο αυτό είναι 
αδύνατο να εντοπιστούν όλες οι ποσότητες θερµοευαίσθητου 
χαρτιού που εµπεριέχει Δισφαινόλη Α πέραν της προβλεπόµενης, γι 
αυτό και οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν ανά καθορισµένα 
χρονικά διαστήµατα ώστε να καταστεί εφικτός ο έγκαιρος εντοπισµός 
του υπό αναφορά χαρτιού.    

  

• Παρότι αναγνωρίζεται ότι ενδεχοµένως το Τµήµα να µην διαθέτει 
την αναγκαία προς τούτο επάρκεια προσωπικού, εντούτοις 
επιπρόσθετα µέτρα προς ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του, 
θα πρέπει να τροχοδροµηθούν µετά και το προαναφερόµενο 
διάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου το οποίο αναπόφευκτα θα 
επιφέρει αύξηση της χρήσης θερµοευαίσθητου χαρτιού.   

  

• Τελος το Τµήµα θα µπορούσε  να παράσχει κίνητρα προς τους 
ιδιοκτήτες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου, επιχειρήσεων και 
εξυπηρέτησης ώστε να παράσχουν επαρκή προστασία στους 
εργαζόµενους και στους καταναλωτές, µη εκθέτοντας τους σε 
προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Προς τούτο, θα 
µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο σηµατοδότησης των 
καταστηµάτων/επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν ασφαλές χαρτί 
αποδείξεων πχ. µε την τοποθέτηση σχετικού αυτοκόλλητου στην 
είσοδο των καταστηµάτων/ επιχειρήσεων.   

Για τους πιο πάνω λόγους και προς υλοποίηση των εισηγήσεων, η Έκθεση 
υποβάλλεται στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας καθώς επίσης κοινοποιείται 
στην Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικων Ασφαλίσεων ως Αρµόδια 
Αρχή .   
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Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη  Επίτροπος 
Διοικήσεως   και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων    
 

 


