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Θέμα:  Ανάκληση των προϊόντων για αθλητές Hemo Rage, Jack3D και Lipo-6

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας  υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του 
Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. To άρθρο 137 της ΔΥΓ3(α)/83657 (ΦΕΚ 59 Β’/24-1-2006)
3. Τις υπ. αριθμ. 52510/17-7-2012 και 59654/17-8-2012 ενημερώσεις μέσω του Συστήματος 

Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση των προϊόντων για αθλητές με τις εμπορικές ονομασίες  “Hemo Rage”, “Jack3D” και 

“Lipo-6”, που παράγονται στις ΗΠΑ και διακινούνται στην Ελλάδα μέσω Ολλανδίας, διότι διαπιστώθηκε 

ότι περιέχουν την ουσία DMAA (1,3 Dimethylamylamine), η οποία μπορεί να έχει σοβαρές ανεπιθύμητες 

ενέργειες. Ομοίως ανακαλούνται όλα τα προϊόντα για αθλητές, που περιέχουν την ουσία DMAA.

Οι εταιρείες που διακινούν τα εν λόγω προϊόντα (βλ.  Πίνακα Αποδεκτών)  οφείλουν να σταματήσουν 

άμεσα τη  διάθεσή  τους  και  την  προώθησή  τους  μέσω διαδικτύου,  και  να  επικοινωνήσουν με  τους 

πελάτες  τους,  προκειμένου  να  τα  αποσύρουν  από  την  αγορά.  Τα  σχετικά  παραστατικά  πρέπει  να 

τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ,  εφόσον ζητηθούν. 

Επίσης,  οι  εταιρείες  θα  πρέπει  να  ενημερώσουν  τον  ΕΟΦ  σχετικά  με  την  υλοποίηση  της 
παρούσας  ανάκλησης,  σε  διάστημα  δύο  εβδομάδων  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 
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απόφασης,  αποστέλλοντας  στοιχεία  για  το  απόθεμα  που  διαθέτουν  και  τις  ποσότητες  που 
επεστράφησαν από τους πελάτες.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με το 

σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ (www.eof.gr)        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

• Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας 
• Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπόν Προϊόντων
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