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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι 

Θζμα: Κανονιςμόσ  για περιοριςμοφσ ςε χθμικζσ ουςίεσ που βρίςκονται ςτα τατουάη, από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Χθμικών Προϊόντων (ECHA) 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερώςουμε για τισ εξελίξεισ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο όςο αφορά τισ χθμικζσ 

ουςίεσ που βρίςκονται ςτισ χρωςτικζσ των τατουάη και μόνιμου μζικ απ. 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε) το 2015 ζδωςε εντολι ςτον  Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Χθμικών Προϊόντων 

(ECHA), για διενζργεια ζρευνασ ςχετικά με τθν επικινδυνότθτα των προαναφερκζντων υλικών για τθν 

υγεία των πολιτών τθσ. 

Το ςκεπτικό πίςω από τθν απόφαςθ αυτι ιτανε θ ανεξζλεγκτθ χριςθ ουςιών που χωρίσ ρυκμιςτικοφσ 

κανόνεσ που να διζπουν τισ εφαρμογζσ τουσ, υπιρχε κίνδυνοσ για τθν υγεία των ατόμων που 

υποβάλλονται ςε τατουάη  ι μόνιμο μζικ απ, τόςο βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια.  

Οι ουςίεσ αυτζσ αναφζρεται ότι μποροφν ενίοτε να μεταφζρονται μζςω τθσ λεμφικισ οδοφ ςε 

λεμφαδζνεσ και όργανα. Μάλιςτα όταν οι ουςίεσ αυτζσ αφαιροφνται με λζιηερ, δθμιουργοφνται 

μικροςωματίδια που ειςζρχονται, ίςωσ και ευκολότερα από πριν, ςτθν κυκλοφορία του ανκρωπίνου 

ςώματοσ.  

Ο ςτόχοσ δεν είναι να απαγορευτοφν τα τατουάη αλλά να υπάρξει καλφτερθ ρφκμιςθ ςτον ζλεγχο των 

ουςιών, ςωςτι ενθμζρωςθ των επαγγελματιών και πολιτών και ςτθν ςωςτι κατθγοριοποίθςθ των 

ουςιών ανάλογα με τθ επικινδυνότθτα  τουσ. 

Η κατθγοριοποίθςθ είναι θ ακόλουκθ:  

1. Ουςίεσ οι οποίεσ είναι καρκινογόνεσ, μεταλλαξιογόνεσ και τοξικζσ ςτθν αναπαραγωγι 

(CMR’s) 



2. Ουςίεσ που προκαλοφν ευαιςκθτοποίθςθ, ερεκιςμό ι διάβρωςθ ςτο δζρμα 

3. Ουςίεσ που είναι διαβρωτικζσ ι βλαβερζσ για τουσ οφκαλμοφσ 

4. Μζταλλα 

5. Άλλεσ ουςίεσ που κακόριςε το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ότι περιζχονται ςτα κριτιρια 

αςφάλειασ τατουάη και μόνιμου μζικ-απ 

Μετά από μελζτθ 5 ετών ζχει εκδοκεί ο κανονιςμόσ REACH  που είναι ςε ιςχφ από το Ιανουάριο του 

2022 ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και περιλαμβάνει τον περιοριςμό περιςςοτζρων από 4.000 τζτοιων 

ουςιών. Παραδείγματα τζτοιων χθμικών είναι: αηωχρωςτικζσ (azodyes), καρκινογόνεσ αρωματικζσ 

αμίνεσ (carcinogenic aromatic amines), πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ (polycyclic 

aromatic hydrocarbons-PAH’s), μζταλλα (metals), και μεκανόλθ (methanol). 

Με τον εκδοκζντα κανονιςμό κα υπάρχουν επίςθσ καλφτερεσ οδθγίεσ χριςθσ κακώσ και 

ενθμζρωςθσ/πλθροφόρθςθσ των πολιτών ςτισ ετικζτεσ  προϊόντων που περιζχουν ανάλογεσ ουςίεσ. 

Θα πρζπει να τονιςκεί ότι ςκοπόσ δεν είναι να ςτοχοποιθκοφν ομάδεσ επαγγελματιών, αλλά να 

υπάρξει ςωςτι ενθμζρωςθ όλων των παραγόντων (κυβερνιςεισ, επαγγελματίεσ υγείασ, επαγγελματίεσ 

τατουάη  και μόνιμου μζικ απ και άλλα επαγγζλματα που ζρχονται ςε επαφι με χθμικζσ ουςίεσ) με 

τελικό ςκοπό τθν προςταςία τθσ υγείασ των Ευρωπαίων πολιτών. Οι κανονιςμοί για τισ χθμικζσ ουςίεσ 

είναι ζνα υποπαράρτθμα των γενικών κανονιςμών που κζτει θ Ε.Ε, όπου περιλαμβάνονται ουςίεσ που 

βρίςκονται και ςε άλλα προϊόντα όπωσ τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά, βιομθχανικά προϊόντα κλπ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αποτακείτε ςτον ςφνδεςμο: echa.europa.eu 

 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ  

 

Από τα Συμβοφλια ΔΑΕΚ και ΟΕΚ      17 Ιανουαρίου 2022 

 

 


