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ΘΕΜΑ  :         Απαγόρευση διάθεσης διακίνησης του  προϊόντος: Σκεύασμα νικοτίνης “Super High E-Liquid” 

(Χώρα προέλευσης: Άγνωστη)

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. Το άρθρο 137 της Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/83657/2006
3. Την υπ’ αρ. 41509/23-6-2006 (Ζ3-3114) ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του  

Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με το σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX
4.   Την υπ’ αρ. 32481/05-05-2011 (Ζ3-2567) ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την  απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του  προϊόντος:
• Σκεύασμα  νικοτίνης  “Super High E-Liquid”,  Mάρκα:  Άγνωστη. Τύπος/αρ. μοντέλου:  Άγνωστος. 

Περιγραφή: Η εξωτερική συσκευασία είναι κατασκευασμένη από μπλε χαρτόνι και απεικονίζει την ισχύ και  
τον τύπο του σκευάσματος νικοτίνης που περιέχεται στο εσωτερικό, Η εσωτερική συσκευασία αποτελείται 
από ένα λευκό πλαστικό μπουκάλι με την ένδειξη “Atomized liquid”. Το περιεχόμενο της φιάλης είναι 
εύκολα προσβάσιμο, ξεβιδώνοντας το πλαστικό που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του στομίου.

        Το  προϊόν ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία . Συγκεκριμένα, υπάρχει κίνδυνος επαφής της υγρής νικοτίνης  
από  καταναλωτές  αλλά   και  κατάποσης  αυτής  από  παιδιά.  Οι  ενδείξεις  επί  του  προϊόντος  αναφέρουν  ότι  η 
περιεκτικότητα σε νικοτίνη  “Super High”, αλλά φράσεις  κινδύνου και ανάγλυφες προειδοποιήσεις  απουσιάζουν. 
Εκτός τούτου, το προϊόν δεν φέρει καμία ειδική επισήμανση για τους κινδύνους που ενέχονται για τους χρήστες, 
μέγιστη δοσολογία ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τα παιδιά από τη χρήση του 
προϊόντος.
Το προϊόν  δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό σχετικά με την ταξινόμιση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών 
και σκευασμάτων (CLP).
        Η  παρούσα  απόφαση εκδίδεται  στα  πλαίσια  της  προστασίας   της  Δημοσιάς  Υγείας.  Οι  εταιρείες  που 
πραγματοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες 
του  προϊόντος  για  την εφαρμογή της  και  να ολοκληρώσουν την απόσυρση του  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα. 
Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται  
για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
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