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ΜΕΛΕΣΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΕΡΩΝ Ε ΠΛΑΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζγιναν ζλεγχοι ςε ειςαγόμενα μαλακά πλαςτικά παιχνίδια που δειγματίςτθκαν από τθν
αγορά για τθν παρουςία των ζξθ απαγορευμζνων φκαλικϊν εςτζρων BBP, DBP, DEHP,
DNOP, DINP και DIDP ςε επίπεδα ςυγκζντρωςθσ υψθλότερα από τα επιτρεπόμενα
ςφμφωνα με τον κανονιςμό REACH. Οι αναλφςεισ πραγματοποιικθκαν με τθν τεχνικι τθσ
διάλυςθσ/καταβφκιςθσ ακολουκοφμενθ από προςδιοριςμό με HPLC-DAD και GC-MS και
ζδειξαν ότι τα εξεταςκζντα δείγματα ςτθ ςυντριπτικι του πλειοψθφία ςυμμορφϊνονται
προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ μελζτθ ζδειξε ότι πολλοί καταςκευαςτζσ παιχνιδιϊν εκτόσ
Ε.Ε. ζχουν ςτραφεί ςε εναλλακτικοφσ πλαςτικοποιθτζσ όπωσ οι DEHTP, DINCH και ATBC.
ABSTRACT
A series of samples of imported soft plastic toys from the market were examined for the
presence of the six banned phthalate esters BBP, DBP, DEHP, DNOP, DINP and DIDP at
concentration levels exceeding the limits set in REACH Regulation. The analyses were done
using a dissolution/precipitation technique followed by analysis by HPLC-DAD and GC-MS
and the results showed that the vast majority of the tested samples comply with the current
legislation. The study showed that many toy manufacturers outside the EU have turned to
alternative plasticizers such as DEHTP, DINCH and ATBC

1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι φκαλικοί εςτζρεσ είναι ελαιϊδεισ ουςίεσ με τον γενικό ςυντακτικό τφπο

Ππου το R είναι αλκφλιο, ςυνικωσ με 4, 8,9 ι 10 άτομα άνκρακα, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ του
BBP που ζχει τθ δομι
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Οι ουςίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ςτθ χθμικι βιομθχανία και ιδιαίτερα ςτθ
βιομθχανία των πλαςτικϊν ωσ πρόςκετα . Ριο ςυγκεκριμζνα, οι φκαλικοί εςτζρεσ
χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ πλαςτικοποιθτζσ των πλαςτικϊν. Οι πλαςτικοποιθτζσ είναι
υγρά, ςυνικωσ μικρισ πτθτικότθτασ, που ενςωματϊνονται ςτθ μάηα των πολυμερϊν με
αποτζλεςμα να παρατθρείται α) μεγαλφτερθ ευχζρεια επεξεργαςίασ β) μεγαλφτερθ
ευκαμψία και αφξθςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ (Καμποφρθσ, 1980). Οι φκαλικοί εςτζρεσ
χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ πλαςτικοποιθτζσ του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) αλλά και
άλλων πλαςτικϊν όπωσ κυτταρινικϊν πολυμερϊν, ακρυλικϊν, πολυουρεκανϊν, και του
πολυ(οξεικοφ βινυλεςτζρα) (Stanley et al., 2003). Άλλεσ εφαρμογζσ τουσ είναι ςε
πλαςτιηόλεσ, επιχρίςματα, κόλλεσ, ελαςτομερι , μελάνια εκτφπωςθσ κ.α. . H δράςθ των
φκαλικϊν εςτζρων ωσ πλαςτικοποιθτϊν οφείλεται ςτθν παρεμβολι των μορίων τουσ
μεταξφ των μοριακϊν αλυςίδων του πολυμεροφσ , απομακρφνοντασ τισ μεταξφ τουσ και
διευκολφνοντασ τθν κινθτικότθτα τουσ. Επειδι όμωσ τα μόρια των φκαλικϊν δεν
ςυνδζονται με χθμικό δεςμό με τισ αλυςίδεσ του πολυμεροφσ μποροφν να μετακινοφνται
με ευχζρεια ςτο εςωτερικό του και να μεταναςτεφουν ςτθν επιφάνεια του και από εκεί ςτο
περιβάλλον του. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί παράγοντα αυξανόμενθσ ανθςυχίασ, λόγω τθσ
τοξικότθτασ των φκαλικϊν εςτζρων. Θ ευρφτατθ χριςθ τουσ και ςε προϊόντα, όπωσ τα
παιχνίδια, τα οποία απευκφνονται ςε ευαίςκθτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, όπωσ είναι τα
παιδιά, ζχει οδθγιςει ςτθν ειςαγωγι νομοκετικϊν περιοριςμϊν ςτθ χριςθ τουσ.

2. ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Ιδθ από το 1997, υπάρχουν ενδείξεισ από πειράματα ςε πειραματόηωα ότι οριςμζνοι
φκαλικοί εςτζρεσ αποτελοφν «ενδοκρινείσ διαταράκτεσ», ουςίεσ δθλαδι με δυςμενείσ
επιδράςεισ ςτο ορμονικό ςφςτθμα του ανκρϊπου και των ηϊων και ςτθν ανάπτυξθ του
εμβρφου (Blair et al, 2000). Στθν ελλθνικι νομοκεςία ζχει, ιδθ από το 1999, απαγορευτεί θ
ειςαγωγι ι θ είςοδοσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια και θ εμπορία των μαλακϊν μαςθτικϊν
ειδϊν για βρζφθ και των μαλακϊν παιχνιδιϊν από PVC με φκαλικοφσ, που προορίηονται
για παιδιά κάτω των 36 μθνϊν (ΚΥΑ Η3-68/1999) . Ο περιοριςμόσ αυτόσ επεκτάκθκε και ςε
όλα τα παιχνίδια και είδθ παιδικισ φροντίδασ με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2005/84/ΕΚ (προσ
τθν οποία εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με τθν Υ.Α. 44/2006) και εν τζλει με τον
Κανονιςμό REACH (Κανονιςμόσ (ΕΚ)1907/2006, Ραράρτθμα XVII, ςθμεία 51 και 52), ο
οποίοσ απαγορεφει τθ χριςθ του φκαλικοφ βενηυλοβουτυλεςτζρα (BBP), του φκαλικοφ
διβουτυλεςτζρα (DBP) και του φκαλικοφ (2-αικυλεξυλ)εςτζρα (DEHP) ςε όλα τα παιχνίδια
και είδθ παιδικισ φροντίδασ ςε ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ του 0,1 % κατά βάροσ
πλαςτικοποιθμζνου υλικοφ και του φκαλικοφ δι-κ-οκτυλεςτζρα (DNOP), του φκαλικοφ
διιςοεννεχλεςτζρα (DINP) και του φκαλικοφ διιςοδεκυλεςτζρα (DIDP) ςε όλα τα παιχνίδια
και είδθ παιδικισ φροντίδασ, τα οποία μποροφν να τοποκετθκοφν από τα παιδιά ςτο
ςτόμα, ςε ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ του 0,1% κ.β. .
Τζλοσ, ςτα πλαίςια του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1272/2008 για τθν «ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ
και τθ ςυςκευαςία των ουςιϊν και των μειγμάτων», οριςμζνοι φκαλικοί εςτζρεσ, που
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χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ωσ πλαςτικοποιθτζσ των πλαςτικϊν όπωσ ο DBP, o DEHP και ο
BBP ταξινομοφνται, ςε αυτοφςια μορφι, ωσ ουςίεσ «τοξικζσ για τθν αναπαραγωγι
κατθγορίασ 1Β» και λαμβάνουν τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ επικινδυνότθτασ:
ο DEHP τθν H360FD : «Μπορεί να βλάψει τθ γονιμότθτα ι το ζμβρυο»
οι BBP και DBP τθν Θ360Df : «Μπορεί να βλάψει το ζμβρυο. Φποπτο για πρόκλθςθ
βλάβθσ ςτθ γονιμότθτα».

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΑΗ
3.1 κοπόσ
Θ παροφςα εργαςία ζχει ςκοπό τθ μελζτθ, μζςα από τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ, τθσ
χριςθσ φκαλικϊν εςτζρων ςτα παιχνίδια, ςτθν παροφςα χρονικι περίοδο, τθ ςυγκριτικι
μελζτθ με τα επίπεδα παρελκόντων ετϊν, και τζλοσ τθν τάςθ αντικατάςταςθσ τουσ από
άλλουσ εναλλακτικοφσ πλαςτικοποιθτζσ λιγότερο τοξικοφσ. Τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ
κα διευκολφνουν τον προγραμματιςμό μελλοντικϊν ενεργειϊν κακϊσ κα υποδείξουν εάν
απαιτείται εντατικοποίθςθ των ελζγχων ι/και εςτίαςθ τουσ ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο είδοσ
ι κατθγορία παιχνιδιοφ.
3.2 Φάςεισ
Θ δράςθ εξελίχκθκε ςε τρεισ φάςεισ :
i) τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ ελζγχου, θ οποία ζγινε από τθ Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν,
Χθμικϊν και Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων του Γ.Χ.Κ. από κοινοφ με τθν Βϋ Χθμικι Υπθρεςία
Ακθνϊν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ δράςθσ αλλά και του προγράμματοσ ελζγχου χθμικϊν
και βιομθχανικϊν προϊόντων REF-4, του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Χθμικϊν - ECHA.
ii) τθ δειγματολθψία, θ οποία πραγματοποιικθκε από τισ κατά τόπουσ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ
του Γ.Χ.Κ. ςε καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ παιχνιδιϊν και από τισ τελωνειακζσ Χθμικζσ
Υπθρεςίεσ του Γ.Χ.Κ. κατά τθν ειςαγωγι. Στα δείγματα αυτά ςυμπεριλιφκθςαν και λίγα
δείγματα τθσ Γεν. Γραμματείασ Βιομθχανίασ, λόγω καταγγελίασ πολιτϊν, ςτθ διάρκειασ τθσ
δράςθσ. Στισ δειγματίςαςεσ αρχζσ είχαν δοκεί οδθγίεσ για τθ δειγματολθψία παιχνιδιϊν
από μαλακό πλαςτικό, κατά προτίμθςθ από το πλαςτικό PVC.
iii) τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ, τθ ςυγκεντρωτικι καταγραφι και επεξεργαςία των
αποτελεςμάτων και τθ ςυγγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν
από τθν Βϋ Χθμικι Υπθρεςία Ακθνϊν.
Τα ςτοιχεία των δειγμάτων και τθσ αντίςτοιχθσ δειγματίςαςασ υπθρεςίασ καταγράφονται
ςτον ςυγκεντρωτικό πίνακα 3.
4. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
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4.1 Τλικά και αντιδραςτήρια
Χρθςιμοποιικθκαν οι ακόλουκοι φκαλικοί εςτζρεσ ςε κακαρι μορφι ωσ πρότυπα: BBP,
Merck 96%, DBP MercK 99%, DEHP Merck 99%, DIDP Merck 99%, DNOP Fluka 98%, DINP
Fluka 95%. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν οι ακόλουκοι διαλφτεσ : Aκετονιτρίλιο HPLC -Panreac,
Μεκανόλθ HPLC (MEOH)-Fisher Scientific, Tετραυδροφουράνιο (ΤΘF) HPLC - BDH και
υπερκακαρό νερό.
4.2 Μεθοδοσ ανάλυςησ
Τα δείγματα αναλφκθκαν ωσ προσ τθν παρουςία των φκαλικϊν εςτζρων DBP, BBP, DEHP,
DNOP, DINP και DIDP.
Οι περιεχόμενοι ςτο πλαςτικό φκαλικοί εςτζρεσ παρελιφκθςαν με διάλυςθ του δείγματοσ
ςε THF και καταβφκιςθ του πολυμεροφσ με προςκικθ μεκανόλθσ. Ρλαςτικά τα οποία ιταν
αδιάλυτα ςε THF, εκχυλίςτθκαν με THF ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και ςτθ ςυνζχεια
ζγινε προςκικθ μεκανόλθσ όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των διαλυτϊν πλαςτικϊν. Μετά τθν
καταβφκιςθ ι εκχφλιςθ το διάλυμα αφζκθκε να θρεμιςει για 24h και ςτθ ςυνζχεια
φιλτραρίςτθκε και αναλφκθκε με υγρι χρωματογραφία υψθλισ απόδοςθσ (HPLC).
Οι προςδιοριςμοί των φκαλικϊν εςτζρων ζγιναν ςε ςυςκευι Υγρισ χρωματογραφίασ
υψθλισ απόδοςθσ (Thermo Separation Products, P4000) με ανιχνευτι UV Diode Array
Detector UV 6000LP, ςτα 254 nm. Θ φζρουςα φάςθ ιταν ιςοκρατικό μείγμα

ακετονιτριλίου-νεροφ 75%-25% που μεταβάλλεται ςε ιςοκρατικό μείγμα
ακετονιτριλίου-νεροφ 95%-5%, υπό ροι 2 ml/min, ενϊ για τουσ χρωματογραφικοφσ
διαχωριςμοφσ χρθςιμοποιικθκε ςτιλθ Adsorbosphere C8 (5μm, 150mm, ID = 4,6mm)
τθσ εταιρείασ Grace.
H ταυτοποίθςθ φκαλικϊν εςτζρων που τυχόν περιζχονται ςτο δείγμα βαςίςτθκε
ςτθ ςφγκριςθ του χρόνου ζκλουςθσ και του φάςματοσ UV των εκλουόμενων ουςιϊν
με το χρόνο ζκλουςθσ και το φάςμα UV των προτφπων φκαλικϊν εςτζρων. Επίςθσ,
πραγματοποιικθκε ταυτοποίθςθ των πλαςτικοποιθτϊν του δείγματοσ, είτε
πρόκειται για τουσ απαγορευμζνουσ φκαλικοφσ εςτζρεσ είτε όχι, με τθν τεχνικι τθσ
αερίου χρωματογραφίασ-φαςματογραφίασ μάηασ (GC-MSD) με βάςθ το χρόνο
ζκλουςθσ και το αντίςτοιχο φάςμα μάηασ.
Στισ περιπτϊςεισ δειγμάτων που ιταν κετικά όςον αφορά ςτθν παρουςία των
απαγορευμζνων φκαλικϊν εςτζρων ζγινε ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ ςυγκζντρωςθ
τουσ με ςφγκριςθ του εμβαδοφ των κορυφϊν τοφ χρωματογραφιματοσ HPLC με το
εμβαδό προτφπου διαλφματοσ φκαλικϊν εςτζρων ςυγκζντρωςθσ 5mg/lt ςε
ακετονιτρίλιο. H τιμι αυτι ςυγκζντρωςθσ ςτο διάλυμα αντιςτοιχεί ςε ςυγκζντρωςθ
του φκαλικοφ εςτζρα ςτο αρχικό δείγμα πλαςτικοφ παιχνιδιοφ ίςθ με το νομοκετικό
όριο (0,1% κ.β.) του Κανονιςμοφ 1907/2006. Στισ περιπτϊςεισ που θ ςυγκζντρωςθ
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ενόσ από τουσ προαναφερκζντεσ φκαλικοφσ εςτζρεσ υπερζβαινε το όριο
ςυγκζντρωςθσ 0,1%κ.β., το δείγμα κρίκθκε «Μθ Κανονικό».

5. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Ζνα τυπικό χρωματογράφθμα HPLC του δείγματοσ ςε ςφγκριςθ με εκείνο των
προτφπων διαλυμάτων απεικονίηεται ςτθν εινόνα 1. Τα αποτελζςματα των
αναλφςεων ςυνοψίηονται ςτο ςυγκεντρωτικό πίνακα 3.

Εικόνα 1. Τυπικό χρωματογράφθμα HPLC ενόσ δείγματοσ (μαφρο χρϊμα) που περιζχει DBP
και DEHP ςε ςφγκριςθ με το χρωματογράφθμα προτφπου διαλφματοσ των φκαλικϊν BBP,
DEHP και DINP (ροη χρϊμα) και προτφπου διαλφματοσ των φκαλικϊν DBP, DNOP και DIDP
(γαλάηιο χρϊμα) ςε ςυγκζντρωςθ 5ppm. Θ κλίμακα των χρωματογραφθμάτων ζχει
κανονικοποιθκεί για διευκόλυνςθ τθσ ςφγκριςθσ.

6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
α) Ραρατθρείται μικρό ποςοςτό μθ κανονικότθτασ ςτα εξεταςκζντα δείγματα
παιχνιδιϊν (μόλισ 1 μθ κανονικό δείγμα ςε ςφνολο 25 εξεταςκζντων δειγμάτων). Ο
πίνακασ 3 παρουςιάηει τα ποςοςτά μθ κανονικότθτασ των εξεταςκζντων δειγμάτων
για φκαλικοφσ εςτζρεσ κατά τθν περίοδο 2013 ζωσ 2016. Ραρατθρείται ραγδαία
μείωςθ των ποςοςτϊν αυτϊν και ςτακεροποίθςθ τουσ τθν τελευταία διετία ςτο
επίπεδο του 4% περίπου. Το γεγονόσ αυτό υποδθλϊνει τθ ςταδιακι ςυμμόρφωςθ
ΒϋΧΘΜΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΚΘΝΩΝ
ΔΑΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΓΓΔΕ 2016
Α/Α ΔΑΣΘΣ Δ.3.19

Εκπόνηςη μελζτησ ςχετικά με την παρουςία φθαλικών εςτζρων
ςε παιχνίδια .
Σελ. 6 of 13

των καταςκευαςτϊν παιχνιδιϊν, που ςυνικωσ βρίςκονται ςε χϊρεσ εκτόσ ΕΕ, όπωσ
θ Κίνα, προσ τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία. Με βάςθ το εφρθμα αυτό δεν προκφπτει
ανάγκθ για εντατικοποίθςθ των ελζγχων.
Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τόςο θ δειγματολθψία τθσ παροφςασ δράςθσ όςο και
εκείνεσ των προθγοφμενων ετϊν περιλάμβαναν και δείγματα καταςκευαςμζνα και
από άλλα μαλακά πλαςτικά υλικά, εκτόσ PVC, ςτα οποία είτε δε χρθςιμοποιοφνται
ςυνικωσ πλαςτικοποιθτζσ επειδι τα υλικά αυτά είναι από τθ φφςθ τουσ εφκαμπτα
(EVA, PE, PP), είτε περιζχουν άλλα είδθ πλαςτικοποιθτϊν αντί για φκαλικοφσ (όπωσ
τα ςυμπολυμερι κατά ςυςτάδεσ ςτυρολίου-βουταδιενίου ςτυρολίου ςτα οποία
χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ μείγματα υδρογονανκράκων για βελτίωςθ τθσ
ευκαμψίασ τουσ). Το γεγονόσ αυτό μπορεί να αλλοιϊνει τα ςτατιςτικά δεδομζνα για
τθ χριςθ φκαλικϊν ςτα πλαςτικά αλλά είναι αναπόφευκτο, διότι το υλικό
καταςκευισ των δειγματιηόμενων παιχνιδιϊν δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτό (ο
καταςκευαςτισ δεν υποχρεοφται να αναφζρει το είδοσ του υλικοφ ςτθν ετικζτα του
προϊόντοσ), θ αναγνϊριςθ του ςτθ φάςθ τθσ δειγματολθψίασ απαιτεί μεγάλθ
εξειδίκευςθ και εμπειρία ενϊ και θ απαγόρευςθ των φκαλικϊν εςτζρων ςτα
παιχνίδια, βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, δεν περιορίηεται ςε αυτά που είναι
καταςκευαςμζνα αποκλειςτικά και μόνο από PVC.
Ρίνακασ 1. Ροςοςτά μθ κανονικότθτασ εξεταςκζντων δειγμάτων παιχνιδιϊν ωσ προσ τθν
παρουςία φκαλικϊν εςτζρων
Ζτοσ

Σφνολο Εξεταςκζντων Δειγμάτων
Ραιχνιδιϊν

Ροςοςτό Μθ
Κανονικϊν
Δειγμάτων

2013

47

17%

2014

52

7,7%

2015

31

3,2%

2016

25

4%

β) Από τα αποτελζςματα των αναλφςεων προκφπτει θ ςτροφι των παραγωγϊν ςε
εναλλακτικοφσ πλαςτικοποιθτζσ οι οποίοι δεν απαγορεφονται από τθ νομοκεςία.
Ραρακάτω αναφζρονται οι πλαςτικοποιθτζσ που ταυτοποιικθκαν ςτα δείγματα που
εξετάςκθκαν.
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Ρίνακασ 2 - Εναλλακτικοί πλαςτικοποιθτζσ που ταυτοποιικθκαν ςτα αναλυκζντα δείγματα
Ονομαςία
Ρλαςτικοποιθτι

Τερεφκαλικόσ δισ(2αικυλεξυλ) εςτζρασ
(DEHTP)
αρ. CAS 6422-86-2

2-Ακετυλοκιτρικόσ
τριβουτυλεςτζρασ
(ATBC)
αρ. CAS 77-90-7

Δι-ιςοεννευλεςτζρασ
του 1,2-δικαρβοξυλικοφ
οξζωσ του
κυκλοεξανίου (DINCH)
αρ. CAS 166412-78-8
και 474919-59-0

Ρλθροφορίεσ

Ταξινόμθςθ Επικινδυνότθτασ
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ)
1272/2008

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ
πλαςτικοποιθτισ ςε παιχνίδια από
PVC και ςε είδθ παιδικισ
φροντίδασ, πϊματα ςε μπουκάλια
ποτϊν αλλά και ςε άλλα
πολυμερι (πχ χλωροπρζνιο,
οξεικι-βουτυρικι κυτταρίνθ)

Δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνοσ με
βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν
κατατεκεί ςτον ECHA από τουσ
παραγωγοφσ του ςτα πλαίςια τθσ
διαδικαςίασ
καταχϊρθςθσ
και
κοινοποίθςθσ τθσ ουςίασ (ECHA) .

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτα
καλλυντικά, ςτα παιχνίδια και ςε
άλλα προϊόντα από PVC, ςε
κόλλεσ, ςτισ επικαλφψεισ
φαρμακευτικϊν χαπιϊν , ςτισ
ςυςκευαςίεσ τροφίμων, ςτα
μελάνια εκτυπϊςεων. Επίςθσ
χρθςιμοποιείται ωσ λιπαντικό ςτθν
επιφάνεια μεταλλικϊν
αντικειμζνων που ζρχονται ςε
επαφι με τρόφιμα.

Θ πλειοψθφία των παραγωγϊν του
δεν τον ταξινομεί ωσ επικίνδυνο με
βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν
κατατεκεί ςτον ECHA ςτα πλαίςια τθσ
διαδικαςίασ
καταχϊρθςθσ
–
κοινοποίθςθσ, ενϊ μικρό ποςοςτό
παραγωγϊν τον ταξινομεί ωσ ουςία
με χρόνια τοξικότθτα για το υδάτινο
περιβάλλον κατθγορίασ 3 (ECHA)

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ
πλαςτικοποιθτισ ςε ιατρικζσ
ςυςκευζσ από PVC (κακετιρεσ,
ςυςκευαςίεσ κρεπτικϊν
διαλυμάτων) αλλά και ςε
παιχνίδια, καλλυντικά,
ςυςκευαςίεσ τροφίμων,
υποδιματα, μελάνια,
επικαλυπτικά υφαςμάτων

H βάςθ δεδομζνων του ECHA ςχετικά
με τθν ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ
των ουςιϊν δεν περιλαμβάνει
ςτοιχεία για το DINCH (ECHA).
Σφμφωνα, όμωσ, με βιβλιογραφικά
δεδομζνα το DINCH παρουςιάηει
χαμθλι τοξικότθτα. Από
ζγγραφα
των αρμοδίων αρχϊν τθσ Δανίασ και
τθσ Γαλλίασ, που αξιολόγθςαν τθν
ουςία, προκφπτει ότι δεν υπάρχει
καταρχιν λόγοσ ανθςυχίασ για τθν
ενδοκρινι δράςθ τθσ, μολονότι τα
μζχρι ςτιγμισ δεδομζνα δεν είναι
απόλυτα ςαφι και ξεκάκαρα. (Danish
Ministry of Environment, 2014,
Ministere
de
l´Ecologie
du
Developpement durable et de
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l´Energie, France, 2016)

γ) Δεδομζνου ότι το ςφνολο των εξεταςκζντων δειγμάτων παιχνιδιϊν ιταν
καταςκευαςμζνο ςτθν Κίνα, δεν ιταν δυνατι θ εξαγωγι οποιαςδιποτε ςυςχζτιςθσ μεταξφ
τθσ παρουςίασ φκαλικϊν ωσ πλαςτικοποιθτϊν και τθσ χϊρασ παραγωγισ.
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Ρίνακασ 3. Συγκεντρωτικά αποτελζςματα αναλφςεων

ΔΕΙΓΜΑΣΙΑΑ
ΤΠΗΡΕΙΑ
ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
ΒΛΟΜ/ΝΛΑΣ
ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
ΒΛΟΜ/ΝΛΑΣ
Χ.Υ. ΡΕΛΑΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GLOW STICK ΒΑΧΛΟΛΛ

ΤΛΙΚΟ
ΚΑΣΑΚΕΤΗ
PE+ ΥΓΟ

ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΣΕ
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ATBC

GLOW STICK ΓΥΑΛΛΑ

PE+ ΥΓΟ

ATBC

ΚΑΝΟΝΛΚΟ
ΚΑΝΟΝΛΚΟ

ΡΑΛΧΝΛΔΛ- ΟΔΑ

PE, PS

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΡΕΛΑΛΑ

ΨΑΑΚΛΑ (ΔΕΛΦΛΝΛΑ)

PVC

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΡΕΛΑΛΑ

ΦΛΓΟΥΑ ΜΛCK
MOOOCK

PVC

DEHTP και
ATBC

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΡΕΛΑΛΑ

ΡΑΡΑΚΛΑ

PVC

DINCH και ATBC

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΚΕΚΥΑΣ

ΜΡΑΛΑ

PVC

Άγνωςτοσ φκαλικόσ
εςτζρασ (μθ
απαγορευμζνοσ) και
DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΚΕΚΥΑΣ

ΜΡΑΛΑ ΚΟΥΔΟΥΝΛΣΤΑ
ΚΟΥΚΛΑ MY LOVELY
BABY

EVA, PS

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

PVC

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΡΕΛΑΛΑ
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ΠΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ

Χ.Υ. ΡΑΤΑ

SHAKE SHAKE TEETHER
RATTLE
BARBIE STAR LIGHT
ADVENTURE
ΚΟΥΚΛΑ BARBIE

EVA, PS

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

PVC, PE

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

PVC

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

PVC

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΛΛΒΑΔΕΛΑΣ

ΗΩΑ (ΨΑΑΚΛ ΧΕΛΩΝΑ
ΔΕΛΦΛΝΛ)
ΜΛΝΛ PONY

PVC

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΚΟΛΝΚΟΥ

ΜΡΑΛΑ

PVC

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΚΟΛΝΚΟΥ

PP

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΚΟΛΝΚΟΥ

ΡΑΛΧΝΛΔΛ ΚΛΝΘΤΟ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ
ΝΕΟΡΛΣΤΟΛΟ

PS-PE

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΣΥΟΥ

ΧΛΑΡΑΤΣΑ

OXI PVC

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΦΛΩΛΝΑΣ

ΜΡΑΛΑ-ΦΑΤΣΟΥΛΑ

PU

―

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΦΛΩΛΝΑΣ

ΜΡΑΛΑ ΜΕ ΕΡΛΦ.
ΕΞΟΓΚΩΜΑΤΑ

Αλειφατικοί
υδρογονάνκρακεσ

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΣΕΩΝ

BLOW TOY + BALLS

Συμπολυμερζσ
κατά
ςυςτάδεσ
ςτυρολίουβουταδιενίουςτυρολίου
PVC/ PE,EVA

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Χ.Υ. ΡΑΤΑ
Χ.Υ. ΡΕΛΑΛΑ
Χ.Υ. ΛΛΒΑΔΕΛΑΣ
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Χ.Υ. ΣΕΩΝ

FARM SET

PVC

Χ.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΜΡΑΛΛΕΣ

Χ.Υ.
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
Χ.Υ. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ

ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΨΑΛ

Συμπολυμερζσ
κατά
ςυςτάδεσ
ςτυρολίουβουταδιενίουςτυρολίου
PVC

ΜΡΑΛΑ ΜΕ ΓΚΟΛΡΟΣΤ

PVC

DBP: 2,8-7,4%, DEHP: 0,71,1%
Αλειφατικοί
υδρογονάνκρακεσ

ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

DEHTP

ΚΑΝΟΝΛΚΟ

Συντομογραφίεσ
DEHTP: Τερεφκαλικόσ δισ(2-αικυλεξυλ) εςτζρασ
ATBC : 2-Ακετυλοκιτρικόσ τριβουτυλεςτζρασ
DINCH : Δι-ιςοεννευλεςτζρασ του 1,2-δικαρβοξυλικοφ οξζωσ του κυκλοεξανίου
EVA: ςυμπολυμερζσ αικυλενίου – οξεικοφ βινυλεςτζρα
PE: πολυαικυλζνιο
PP: πολυπροπυλζνιο
PS: Ρολυςτυρόλιο
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ΚΑΝΟΝΛΚΟ

PVC: Ρολυβινυλοχλωρίδιο
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