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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες  
Φθαλικές Oυσίες σε Παιχνίδια και Αντικείμενα Παιδικής Φροντίδας 

Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/14 
 

 
Σε εκστρατεία ελέγχου που έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών 

Νομοθεσίας έχουν εντοπισθεί στην Κυπριακή αγορά παιχνίδια με υψηλά, πέραν των ορίων, 
ποσοστά Φθαλικών Εστέρων. Η εκστρατεία διεξήχθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά τη διάρκεια της 
διενεργήθηκαν δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας για διακρίβωση 
της περιεκτικότητας τους σε Φθαλικούς Εστέρες. 

 
Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα παιγνίδια που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα εντοπίστηκαν 
Φθαλικοί Εστέρες, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που καθορίζονται από τη 
νομοθεσία. Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του 
Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια 
και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να 
διατίθενται στην αγορά. 

 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη 

ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την 
Κυπριακή αγορά. 
 

Το κοινό προτρέπεται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας στην πιο κάτω διεύθυνση, στην οποία φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και 
αντικειμένων παιδικής φροντίδας καθώς επίσης και άλλες σχετικές Ανακοινώσεις και 
πληροφορίες. 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 
22405637 και 22405609). 
 
14.3.2022 
                                               

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Αρ. φακ. 9.42.6.30.3    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Μη  συμμορφούμενα 
προϊόντα 

  

 
Εικόνα 

Κούκλα επωνυμίας 
Li Sweet Girl 

Barcode 
5295000631698 

 

 
Κούκλα επωνυμίας 

baby naked 
 
 

 
Κούκλα επωνυμίας 

funny toys  
Barcode 

6900016245515 

 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
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Κούκλα επωνυμίας 
cute baby doll 

Barcode 
6900018831280 

 
Κούκλα επωνυμίας 

happy partneri- 
popular 
Barcode 

6900018079736 
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