
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3517 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 ΜΕΡΟΣ I 
 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Άρθρο 

1. Συνοπτικός τίτλος 

2. Ερμηνεία 

3. Εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 

4. Καθίδρυση Συμβουλίου Καλλυντικών 

5. Λειτουργία Συμβουλίου Καλλυντικών 

6. Καθήκοντα και εξουσίες Συμβουλίου Καλλυντικών 

7. Μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων του Συμβουλίου Καλλυντικών 

8. Καθήκοντα Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και εξουσιοδοτημένου 
  υπ ' αυτού φαρμακοποιού 

9. Καλλυντικά προϊόντα που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία 

10. Καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν απαγορευμένες ουσίες 

11. Άδεια διάθεσης στην αγορά καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 
 απαγορευμένη ουσία 

12. Εξουσία του Υπουργού για απαγόρευση διάθεσης καλλυντικού προϊόντος 
  στην αγορά 

13. Σήμανση καλλυντικών προϊόντων 

14. Παραπλανητική ή ασαφής σήμανση ή παρουσίαση προς πώληση ή διαφήμιση 
  

15. Άδεια διασφάλισης του εμπορικού απορρήτου αναφορικά με συστατικό 
  καλλυντικού προϊόντος 

16. Πρόσβαση, για λόγους θεραπευτικής αγωγής, σε πληροφορίες που 
 αφορούν καλλυντικά προϊόντα 

17. Πρόσβαση, για λόγους ελέγχου, σε πληροφορίες που αφορούν καλλυντικά 
  προϊόντα 

18. Υποχρεώσεις προσώπων που διεξάγουν επιχείρηση ή εργασίες αναφορικά 
  με καλλυντικά προϊόντα 
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19. Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί 

20. Εκτελεστότητα αποφάσεων Συμβουλίου Καλλυντικών 

21. Αιτιολόγηση αποφάσεων Συμβουλίου Καλλυντικών και πληροφόρηση 
 , δι ' αυτών, περί δικαιώματος ιεραρχικής και δικαστικής προσφυγής 
   

22. Ιεραρχική προσφυγή 
23. Χειρισμός δειγμάτων που λαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς 

   

24. Ανάλυση δειγμάτων από Κυβερνητικό Χημικό 

25. Παρεμπόδιση λειτουργών κατά την άσκηση εξουσιών ή την εκτέλεση 
 καθηκόντων τους  

26. Γενικό ποινικό αδίκημα 

27. Διάπραξη ποινικού αδικήματος από νομικό πρόσωπο 

28. Τεκμήρια  

29. Υπερασπίσεις  

30. Ποινές  

31. Εξουσία Δικαστηρίου 

32. Ποινική δίωξη μόνο κατόπιν συναίνεσης του Γενικού Εισαγγελέα της 
 Δημοκρατίας  

33. Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου, και των κανονισμών 
 που εκδίδονται δυνάμει αυτού 

34. Εξουσία έκδοσης κανονισμών 

35. Έναρξη ισχύος του Νόμου 

Παράρτημα  

Πρώτο Παράρτημα Ενδεικτικός κατάλογος καλλυντικών προϊόντων κατά 
κατηγορίες 

Δεύτερο Παράρτημα Κατάλογος ουσιών που η παρουσία τους σε 
καλλυντικό προϊόν το εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος Νόμου 

Τρίτο Παράρτημα Κατάλογος ουσιών που απαγορεύεται να περιέχονται 
σε καλλυντικό προϊόν 

Τέταρτο Παράρτημα Ουσίες που επιτρέπεται να περιέχονται σε καλλυντικό 
προϊόν μόνο εάν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος 
Παραρτήματος 

Πέμπτο Παράρτημα Χρωστικές ουσίες που επιτρέπεται να περιέχονται σε 
καλλυντικό προϊόν μόνο εάν πληρούν τις διατάξεις 
του παρόντος Παραρτήματος 

Έκτο Παράρτημα Συντηρητικά που επιτρέπεται να περιέχονται σε 
καλλυντικό προϊόν μόνο εάν πληρούν τις διατάξεις 
του παρόντος Παραρτήματος 

Έβδομο Παράρτημα Φίλτρα υπεριωδών ακτινών που επιτρέπεται να 
περιέχονται σε καλλυντικό προϊόν μόνο εάν πληρούν 
τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος 

Όγδοο Παράρτημα Σύμβολο που απαιτείται για τους σκοπούς του άρθρου 
13(1)(ε) και (η) 

Ένατο Παράρτημα Άδεια διασφάλισης του εμπορικού απορρήτου 
αναφορικά με συστατικό καλλυντικού προϊόντος 

Δέκατο Παράρτημα Πιστοποιητικό ανάλυσης 
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Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 106(Ι) του 2001 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως— 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 
2001. 

Συνοπτικός τίτλος.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς πώληση, την έκθεση προς 
πώληση, την προσφορά προς πώληση και την πώληση· 

«Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας· 
«εγγεγραμμένος ιατρός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως ιατρός δυνάμει του περί 

Εγγραφής Ιατρών Νόμου· 

Κεφ. 250. 
30 του 1959 
30 του 1961 
53 του 1961 
79 του 1968 

114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979 
72 του 1991 

66(Ι) του 1995 
112(Ι) του 1996.

 

«εγγεγραμμένος φαρμακοποιός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως φαρμακοποιός 
δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου- 

Κεφ.254. 
59 του 1962 
37 του 1967 
16 του 1979
28 του 1989 

33(Ι) του 1993 
61(Ι) του 1995 

145(Ι) του 2000.

«εγγεγραμμένος χημικός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως χημικός δυνάμει του 
περί Εγγραφής Χημικών Νόμου του 1988 και 1992· 

157 του 1988 
24(Ι) του 1992.

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει— 

(α) λειτουργό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 

(β) πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 19(7)· 

«ημερομηνία λήξης της ελάχιστης διάρκειας διατήρησης», αναφορικά με καλλυντικό 
προϊόν, σημαίνει την ημερομηνία μέχρι την οποία το καλλυντικό προϊόν, διατηρούμενο σε 
κατάλληλες συνθήκες, συνεχίζει να εκπληρώνει την αρχική του λειτουργία και, ιδιαίτερα, 
παραμένει συμμορφωμένο με το άρθρο 9· 

«καλλυντικό προϊόν» ή «καλλυντικό» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή παρασκεύασμα, 
που προορίζεται να έλθει σε επαφή είτε με οποιοδήποτε από τα διάφορα εξωτερικά μέρη 
του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη του σώματος και της κεφαλής, νύχια, 
χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα) είτε με τα δόντια και τους βλεννογόνους της 
στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον 
αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή 
τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών, και περιλαμβάνει 
προϊόντα τα οποία εμπίπτουν σε κατηγορία καλλυντικών προϊόντων που καθορίζεται στο 

Πρώτο Παράρτημα· Πρώτο Παράρτημα.
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 «καταναλωτής», αναφορικά με καλλυντικό προϊόν, σημαίνει φυσικό πρόσωπο που 
αγοράζει ή άλλως πως αποκτά καλλυντικό προϊόν για σκοπό που δεν εμπίπτει στον 
τομέα της εμπορικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής ή επαγγελματικής του 
δραστηριότητας· 

 «Κυβερνητικό Χημείο» σημαίνει— 
 

(α) το Γενικό Χημείο· 
 (β) το Εργαστήριο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
 (γ) εργαστήριο ή χημείο, που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του 

άρθρου 24(6)· 
 «Κυβερνητικός Χημικός» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που 

υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο· 
 

όεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου· 
 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Καλλυντικών που καθιδρύεται δυνάμει του 

άρθρου 4· 
 «συντηρητικό» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία που προστίθεται σε καλλυντικό προϊόν 

ως συστατικό, με κύριο σκοπό την παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροοργανισμών στο 
προϊόν αυτό· 

 «συστατικό καλλυντικού προϊόντος» ή «συστατικό» σημαίνει οποιαδήποτε χημική 
ουσία ή παρασκεύασμα συνθετικής ή φυσικής προέλευσης, αλλά δεν περιλαμβάνει— 

 (α) προσμείξεις των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικό προϊόν και

 (β) τεχνικές υποβοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή 
καλλυντικού προϊόντος αλλά δεν ανευρίσκονται στο τελικό προϊόν και 

 (γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικό προϊόν στις απολύτως αναγκαίες 
ποσότητες ως διαλύτες ή φορείς αρωμάτων ή αρωματικών συνθέσεων· 

 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας· 

 «φίλτρο υπεριωδών ακτινών» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία που, όταν περιέχεται σε 
καλλυντικό προϊόν αντηλιακής προστασίας, προορίζεται ειδικά να φιλτράρει ορισμένες 
υπεριώδεις ακτινοβολίες για να προστατεύει το δέρμα από ορισμένες επιβλαβείς 
επιδράσεις των ακτινοβολιών αυτών. 

Εξαιρέσεις στο 
πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος 
Νόμου. 

3.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται— 

70(Ι) του 2001. (α) Σε φάρμακο, σύμφωνα με την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 
Νόμος του 2001· και 

Δεύτερο 
Παράρτημα. 

(β) σε καλλυντικό προϊόν που περιέχει οποιαδήποτε ουσία που καθορίζεται στο 
Δεύτερο Παράρτημα· και 

(γ) σε καλλυντικό προϊόν που εισήχθηκε ή παρασκευάστηκε στη Δημοκρατία ή 
παραγγέλθηκε, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου· και 

 (δ) σε καλλυντικό προϊόν που εισάγεται ή παρασκευάζεται στη Δημοκρατία ή 
παραγγέλλεται, μέχρι και έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. 
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(2) Η ισχύς των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) και οποιαδήποτε συνέπεια ή 
αποτέλεσμα δυνάμει αυτών αίρονται μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
των εν λόγω παραγράφων. 

 

4.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Καλλυντικών το οποίο συγκροτείται από— Καθίδρυση 
Συμβουλίου 
Καλλυντικών. (α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ως εκ της θέσης του, ή εκπρόσωπο 

αυτού· και 

(β) το Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ως εκ της θέσης του, ή εκπρόσωπο 
αυτού· και 

 

(γ) το Διευθυντή του Γενικού Χημείου, ως εκ της θέσης του, ή εκπρόσωπο αυτού· και  

(δ) έναν εγγεγραμμένο ιατρό, κατά προτίμηση με ειδικότητα στη δερματολογία, ο 
οποίος υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, διοριζόμενο από το 
Υπουργικό Συμβούλιο · και 

 

(ε) έναν εγγεγραμμένο ιατρό, κατά προτίμηση με ειδικότητα στη δερματολογία, 
διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού συμβουλευτεί το Συμβούλιο του 
Ιατρικού Σώματος που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 12 των περί Ιατρών 
(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμων του 1967 έως 1987· και 

16 του 1967  
4 του 1970  
28 του 1976  
32 του 1977  
90 του 1985  
50 του 1987. 

 

(στ) έναν εγγεγραμμένο φαρμακοποιό, ο οποίος υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο. και 

 

(ζ) έναν εγγεγραμμένο φαρμακοποιό διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού 
συμβουλευτεί το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος που καθιδρύθηκε δυνάμει 
του άρθρου 12 των περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον 
Συντάξεων) Νόμων του 1972 έως 1988· και 

39 του 1972  
66 του 1981  
61 του 1988. 

(η) έναν εγγεγραμμένο χημικό, ο οποίος υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο· και 

 

(θ) έναν εγγεγραμμένο χημικό διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού 
συμβουλευτεί την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών. 

 

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημά τους με τους όρους τους οποίους το 
Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει. 

 

(3) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου δύναται να παρέχεται αμοιβή, το ύψος 
της οποίας εκάστοτε καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

(4) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας.  

(5) Σε περίπτωση απουσίας εκτός της Δημοκρατίας, ασθένειας, αναπηρίας, πνευματικής 
ή σωματικής ανικανότητας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου του 
Συμβουλίου, ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αναπληροί τον Πρόεδρο, κατά 
τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας, ασθένειας, αναπηρίας, ανικανότητας ή κωλύματος, και 
έχει τις εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου κατά την εν λόγω διάρκεια. 

 

(6) Σε περίπτωση απουσίας εκτός της Δημοκρατίας, ασθένειας, αναπηρίας, πνευματικής 
ή σωματικής ανικανότητας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, 
εκτός των ως εκ της θέσης των μελών, ο Υπουργός 
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 έχει εξουσία να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει όσο το δυνατό ανάλογα προσόντα 
με αυτά του προαναφερόμενου μέλους, ως μέλος του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω απουσίας, ασθένειας, αναπηρίας, ανικανότητας ή κωλύματος, το δε διοριζόμενο 
μέλος έχει τις εξουσίες και καθήκοντα του αντικαθιστώμενου μέλους κατά την εν λόγω 
διάρκεια. 

 (7) Τα μέλη του Συμβουλίου, εκτός από τα ως εκ της θέσης τους μέλη, ασκούν το 
λειτούργημά τους για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, το δε 
Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να επαναδιορίζει οποιοδήποτε τέτοιο μέλος μετά την 
πάροδο της περιόδου αυτής. 

 (8) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του, 
να ανακαλεί σε οποιοδήποτε χρόνο το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, 
εκτός των ως εκ της θέσης τους μελών. Το Υπουργικό Συμβούλιο κοινοποιεί το 
συντομότερο δυνατό τέτοια απόφαση του στο επηρεαζόμενο μέλος του Συμβουλίου, η δε 
απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω κοινοποίηση της. 

 (9) Κάθε μέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να παραιτηθεί από τη θέση του στο Συμβούλιο 
με την υποβολή γραπτής παραίτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η παραίτηση δεν 
υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

Λειτουργία 
Συμβουλίου 
Καλλυντικών. 

5.—(1) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρο 
του. Ο Πρόεδρος και τέσσερα άλλα μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία. 

 (2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο και 
προεδρεύει αυτών, έχει δε υποχρέωση να συγκαλεί, το συντομότερο δυνατό, συνεδρίαση 
του Συμβουλίου, σε περίπτωση που το ζητούν τέσσερα ή περισσότερα άλλα μέλη του 
Συμβουλίου. 

 (3) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και 
ψηφιζόντων μελών του και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει 
επικρατούσα ψήφο. 

 (4) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται έγκυρα παρά το γεγονός ότι υπάρχει κενή 
θέση μελών του Συμβουλίου, νοουμένου ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών δεν είναι 
μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού απαρτίας. 

158(Ι) του 1999. (5) Κατά τα λοιπά και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Μέρους III του περί Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999, το Συμβούλιο ρυθμίζει τη διαδικασία 
λειτουργίας του. 

Καθήκοντα και 
εξουσίες  
Συμβουλίου 
Καλλυντικών. 

6.—(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να παραπέμπει στο Συμβούλιο για γνωμοδότηση 
οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον παρόντα Νόμο ή τους κανονισμούς ή διατάγματα, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε τέτοια δε περίπτωση, το Συμβούλιο έχει υποχρέωση να 
παράσχει στον Υπουργό τη γνωμοδότηση του εντός χρόνου ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση του παραπεμπόμενου ζητήματος, είναι εύλογος. 

 (2) Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα και εξουσία— 
 (α) να συμβουλεύει αυτεπάγγελτα τον Υπουργό για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον 

παρόντα Νόμο ή τους κανονισμούς ή διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει αυτού· και

 (β) να εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση αδειών διάθεσης στην αγορά καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει απαγορευμένη ουσία, να χορηγεί, τροποποιεί, αναστέλλει και 
ανακαλεί τέτοιες άδειες, καθώς και να 
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αίρει τέτοια τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11· και 

 

(γ) να εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση αδειών μη αναγραφής συστατικού 
καλλυντικού προϊόντος στη σήμανση καλλυντικού προϊόντος, να χορηγεί και 
παρατείνει τέτοιες άδειες, να τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί τέτοιες άδειες 
και παρατάσεις αυτών, να αίρει τέτοια τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση, 
καθώς και να αναγνωρίζει και αίρει την αναγνώριση τέτοιας άδειας που χορηγείται 
από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15· και 

 

(δ) να απαιτεί και να λαμβάνει πληροφορίες περί των καλλυντικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 17· και 

 

(ε) να εκτελεί οτιδήποτε άλλο του ανατίθεται από τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου. 

Μεταβίβαση 
των εξουσιών 
και 
καθηκόντων 
του 
Συμβουλίου 
Καλλυντικών. 

7.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να μεταβιβάζει γραπτώς στο Διευθυντή των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών την άσκηση και εκτέλεση οποιασδήποτε των εξουσιών και καθηκόντων, 
αντίστοιχα, του Συμβουλίου, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση τέτοιας 
μεταβίβασης, το Συμβούλιο διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία 
και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
μεταβίβασης. 

(2) Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς 
σε εγγεγραμμένο φαρμακοποιό, που υπηρετεί στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, την άσκηση 
και εκτέλεση οποιασδήποτε των εξουσιών και καθηκόντων, αντίστοιχα, που ανατίθενται 
στον εν λόγω Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1). Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο εν 
λόγω Διευθυντής διατηρεί την εξουσία άσκησης ούτως μεταβιβαζόμενης εξουσίας και 
εκτέλεσης ούτως μεταβιβαζόμενου καθήκοντος, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
μεταβίβασης. 

 

(3) Πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, 
δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και εκτελεί το 
καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γραπτές οδηγίες του Συμβουλίου προς αυτό. 

 

(4) Το Συμβούλιο και ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έχουν έκαστος 
εξουσία να τροποποιούν και ανακαλούν, μεταβίβαση που έκαναν δυνάμει του εδαφίου (1) 
και (2), αντίστοιχα, με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. 
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο τροποποιεί ή ανακαλεί μεταβίβαση που έγινε δυνάμει του 
εδαφίου (1), οποιαδήποτε μεταβίβαση που έγινε δυνάμει του εδαφίου (2) θεωρείται ότι 
μεταβάλλεται ανάλογα με την τροποποίηση ή ότι παύει να έχει ισχύ, αντίστοιχα. 

 

8.—(1) Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και κάθε εγγεγραμμένος 
φαρμακοποιός, ο οποίος υπηρετεί στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και τον οποίο ο εν λόγω 
Διευθυντής εξουσιοδοτεί για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έχουν τη γενική ευθύνη 
της διοικητικής διαχείρισης των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο. 

Καθήκοντα 
Διευθυντή των 
Φαρμακευτικώ
ν Υπηρεσιών 
και 
εξουσιοδοτημέ
νου υπ' αυτού 
φαρμακοποιού. 

(2) Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και κάθε εξουσιοδοτημένος 
φαρμακοποιός, δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχουν στο Συμβούλιο την απαραίτητη 
γραμματειακή υποστήριξη μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει— 
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 (α) Την παραλαβή και προκαταρκτική εξέταση των αιτήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11(1)(α), και στο άρθρο 15(1)(α) και (4)(α)· και 

 (β) την είσπραξη τελών κατά την παραλαβή των προαναφερόμενων αιτήσεων· και 

 (γ) την παραλαβή και προκαταρκτική εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται στο 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 11(1)(β), του άρθρου 15(1)(γ), (4)(α) και (5). και του 
άρθρου 17(1), (2) και (5)· και 

 (δ) την τήρηση αρχείου με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο Συμβούλιο δυνάμει του 
άρθρου 11(1)(α), και του άρθρου 15(1)(α) και (4)(α), με τις αποφάσεις που το 
Συμβούλιο λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 11(2)(α) και (5), και του άρθρου 15(2)(α), 
(4)(β) και (6), και με τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 11(1)(β), του άρθρου 15(1)(γ), (4)(α) και (5), και του άρθρου 17(1), (2) και (5) 
· και 

 (ε) την κοινοποίηση των αποφάσεων που το Συμβούλιο λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 
11(2)(α) και (5), και του άρθρου 15(2)(α), (4)(β) και (6)· και 

 (στ) τη διαβίβαση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ανάλογα με την 
περίπτωση, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των εγγράφων που 
αναφέρονται στο άρθρο 11(7), και στο άρθρο 15(7)(γ), και των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15(7)(α) και (β)· και 

 (ζ) οτιδήποτε άλλο του ανατίθεται από το Συμβούλιο. 
 (3)(α) Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών τηρεί αντίγραφο κάθε εγγράφου, 

που καθορίζεται στην παράγραφο (β), και παρέχει— 
 (i) Πρόσβαση σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, σε πρόσωπο που του το ζητεί· και 

 (ii) αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου, σε πρόσωπο που του το ζητεί. 

 (β) Τα έγγραφα αναφορικά με τα οποία ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
έχει υποχρέωση, δυνάμει της παραγράφου (α), να τηρεί αντίγραφα και να παρέχει 
πρόσβαση και αντίγραφα, είναι τα ακόλουθα— 

 
(i) Το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 11(3)(α)(ii)· και 

 (ii) οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναφέρεται διάταγμα το οποίο ο Υπουργός 
εκδίδει δυνάμει του άρθρου 13(1)(η)· και 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

(iii) το έγγραφο που αναφέρεται στην καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 21 του 
Τρίτου Παραρτήματος. 

Καλλυντικά 
προϊόντα που 
βλάπτουν την 
ανθρώπινη  
υγεία. 

9.—(1) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας 
καλλυντικού προϊόντος που βλάπτει την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιείται υπό 
κανονικές ή εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
παρουσίαση του καλλυντικού προϊόντος, τη σήμανσή του, οποιεσδήποτε οδηγίες για τη 
χρήση και απόρριψή του, και κάθε άλλη ένδειξη ή πληροφορία, που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή του καλλυντικού προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του ή από κάθε άλλο 
υπεύθυνο πρόσωπο για τη διάθεση του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά στην 
επικράτεια της Δημοκρατίας ή στην επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

(2) Η παροχή οποιωνδήποτε οδηγιών, ενδείξεων ή πληροφοριών, που αναφέρονται στο 
εδάφιο (1), δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από την υποχρέωση 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 106(I)/2001



συμμόρφωσης του με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες του 
επιβάλλουν καθήκοντα ή υποχρεώσεις. 

 

10.—(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), και κάθε εκάστοτε ισχύουσας άδειας 
δυνάμει του άρθρου 11, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας καλλυντικού προϊόντος που περιέχει— 

Καλλυντικά 
προϊόντα που 
περιέχουν 
απαγορευμένες 
ουσίες. 

(α) οποιαδήποτε ουσία, που καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα— Τρίτο 
Παράρτημα. 

(i) εκτός αν το ίδιο Παράρτημα προνοεί διαφορετικά· 
(ii) εξαιρουμένου οποιουδήποτε ίχνους τέτοιας ουσίας, η παρουσία του οποίου στο 
καλλυντικό προϊόν είναι τεχνολογικά αναπόφευκτη σύμφωνα με την ορθή 
βιομηχανική πρακτική· 

 

(β) οποιαδήποτε ουσία, που καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα, εκτός εάν η ουσία 
πληροί τις διατάξεις του ίδιου Παραρτήματος αναφορικά με αυτή· 

Τέταρτο 
Παράρτημα. 

(γ) οποιαδήποτε χρωστική ουσία, εκτός εάν η χρωστική ουσία καθορίζεται στο Πέμπτο 
Παράρτημα και πληροί τις διατάξεις του ιδίου Παραρτήματος αναφορικά με αυτή· 

Πέμπτο 
Παράρτημα. 

(δ) οποιοδήποτε συντηρητικό, εκτός εάν το συντηρητικό καθορίζεται στο Έκτο 
Παράρτημα και πληροί τις διατάξεις του ίδιου Παραρτήματος αναφορικά με αυτό· 

Έκτο 
Παράρτημα. 

(ε) οποιοδήποτε φίλτρο υπεριωδών ακτίνων, εκτός εάν το φίλτρο καθορίζεται στο 
Έβδομο Παράρτημα και πληροί τις διατάξεις του ίδιου Παραρτήματος αναφορικά με 
αυτό· 

Έβδομο 
Παράρτημα. 

(στ) οποιοδήποτε συστατικό ή συνδυασμό συστατικών, που δοκιμάζονται σε ζώα από 
και μετά την 30ή Ιουνίου του έτους 2002, με σκοπό τη συμμόρφωση του καλλυντικού 
προϊόντος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

 

(2) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται σε καλλυντικό προϊόν που 
περιέχει χρωστική ουσία και προορίζεται αποκλειστικά για τη βαφή τριχών. 

 

(3) Κάθε καλλυντικό προϊόν, του οποίου η διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας επιτρέπεται από το εδάφιο (1) ή (2), επιτρέπεται να διατίθεται στην εν λόγω 
αγορά μόνο εάν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 και οποιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος 
διατάγματος το οποίο εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12. 

 

11.—(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας καλλυντικό προϊόν του οποίου η διάθεση στην αγορά απαγορεύεται δυνάμει 
του άρθρου 10, δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο γραπτή αίτηση, νοουμένου ότι, κατά την 
υποβολή της αίτησης, καταβάλλει στο Συμβούλιο οποιοδήποτε εύλογο τέλος το οποίο ο 
Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, για να του χορηγήσει το Συμβούλιο άδεια διάθεσης του εν λόγω καλλυντικού 
προϊόντος στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στο 
Συμβούλιο, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, περιέχει στοιχεία τα οποία είναι εύλογα 
αναγκαία για εξέταση της αίτησης και τα οποία το Συμβούλιο, κατά την κρίση του, έχει 
εξουσία να καθορίζει. 

Άδεια διάθεσης 
στην αγορά 
καλλυντικού 
προϊόντος που 
περιέχει 
απαγορευμένη 
ουσία. 

(β) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί με γραπτή οδηγία από πρόσωπο, το οποίο 
υπέβαλε αίτηση δυνάμει της παραγράφου (α) (στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως 
"αιτητής"), όπως ο αιτητής παρέχει στο Συμβούλιο, εντός εύλογης προθεσμίας που το 
Συμβούλιο καθορίζει στη γραπτή του οδηγία 
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 οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν περιέχεται στην αίτηση που ο αιτητής υπέβαλε στο 
Συμβούλιο και η οποία είναι, κατά την κρίση του Συμβουλίου, εύλογα αναγκαία για την 
εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης του αιτητή. 

 (2)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο αίτηση δυνάμει του εδαφίου 
(1)(α), το Συμβούλιο, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ ' αυτής υπό την 
επιφύλαξη της παραγράφου (β), και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή. 

 (β) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να χορηγεί άδεια δυνάμει της παραγράφου (α) μόνο εάν 
ικανοποιηθεί ότι— 

 (i) Το καλλυντικό προϊόν, που θα αποτελεί το αντικείμενο της άδειας, πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 9(1)· και 

 (ii) η άδεια δε θα αντίκειται προς οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει 
του άρθρου 12 και το οποίο ισχύει κατά τη χορήγηση της άδειας. 

 (γ) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αρνείται να χορηγεί άδεια δυνάμει της παραγράφου 
(α), για οποιοδήποτε λόγο που, κατά την κρίση του Συμβουλίου, καθιστά τέτοια άρνηση 
εύλογα αναγκαία, περιλαμβανομένου του λόγου της άρνησης ή παράλειψης του αιτητή να 
περιλάβει στην αίτησή του στοιχείο που το Συμβούλιο καθορίζει ή να παράσχει στο 
Συμβούλιο πληροφορία που το Συμβούλιο απαίτησε από αυτόν ή να καταβάλει στο 
Συμβούλιο τέλος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1). 

 (3) Η άδεια, που το Συμβούλιο έχει εξουσία να χορηγεί δυνάμει του εδαφίου (2)(α)— 

 (α) Ισχύει— 

 (i) για το χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται στην απόφαση δυνάμει της οποίας 
η άδεια χορηγείται, και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένων των 
περιπτώσεων που η άδεια μεταγενέστερα τροποποιείται ή αναστέλλεται, δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της προαναφερόμενης 
απόφασης στον αιτητή· ή 

 (ii) μέχρις ότου αρμόδιο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λάβει 
απόφαση, μετά από σχετικό αίτημα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 8α(3) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον 
τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσέγγισης των 
νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα», ως 
η πράξη αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε περίπτωση που η πράξη 
αυτή καταστεί δεσμευτική επί της Δημοκρατίας βάσει σύμβασης η οποία κυρώνεται 
από τη Δημοκρατία· και 

 (β) υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους τους οποίους το Συμβούλιο κρίνει εύλογα 
αναγκαίους και τους οποίους καθορίζει στην απόφαση δυνάμει της οποίας η άδεια 
χορηγείται· το Συμβούλιο έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει στους 
προαναφερόμενους όρους— 

 (i) τον καθορισμό του σκοπού της χρήσης της ουσίας, η οποία επιτρέπεται δυνάμει 
της άδειας να περιέχεται σε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά· και 

 (ii) τον καθορισμό του καλλυντικού προϊόντος ή της κατηγορίας καλλυντικών 
προϊόντων, τα οποία επιτρέπεται δυνάμει της άδειας να διατίθενται στην αγορά 
περιέχοντας την προαναφερόμενη ουσία· και 
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(iii) τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας της προαναφερόμενης ουσίας, η οποία 
επιτρέπεται δυνάμει της άδειας να περιέχεται σε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται 
στην αγορά· και 

(iv) τον καθορισμό ειδικής ένδειξης που το καλλυντικό προϊόν ή η κατηγορία 
καλλυντικών προϊόντων, που θα περιέχουν την προαναφερόμενη ουσία, πρέπει να 
φέρουν κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 
13(1)(η). 

(4) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο κοινοποιεί στον αιτητή την απόφαση, η οποία 
αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α), ο αιτητής λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε η ειδική 
ένδειξη, η οποία καθορίζεται στην προαναφερόμενη απόφαση δυνάμει του εδαφίου (3)(β)(iv), 
να φέρεται, κατά την περίοδο ισχύος της χορηγούμενης άδειας, στη σήμανση κάθε 
καλλυντικού προϊόντος, το οποίο καθορίζεται στην προαναφερόμενη απόφαση δυνάμει του 
εδαφίου (3)(β)(ii), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13(1)(η). 

(5)(α) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, μετά την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε 
πρόσωπο στο οποίο χορήγησε άδεια δυνάμει του εδαφίου (2)(α), να τροποποιεί, αναστέλλει ή 
ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, το Συμβούλιο, το 
συντομότερο δυνατό, κοινοποιεί γραπτώς στο προαναφερόμενο πρόσωπο την απόφαση του 
Συμβουλίου για τροποποίηση ή αναστολή ή ανάκληση της άδειας. 

(β) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αίρει τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση, την οποία 
επέβαλε δυνάμει της παραγράφου (α), εάν ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, οι οποίοι, κατά την κρίση 
του, κατέκτησαν αναγκαία την επιβολή της, δεν υφίστανται πλέον, και οφείλει, το 
συντομότερο δυνατό, να κοινοποιεί γραπτώς στο προαναφερόμενο πρόσωπο την απόφασή του 
για άρση της τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης. 

(6) Σε περίπτωση που διάταγμα, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12, απαγορεύει ή 
θέτει υπό προϋποθέσεις τη διάθεση καλλυντικού προϊόντος στην αγορά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας, η οποία διάθεση επιτρέπεται από άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του 
εδαφίου (2)(α) και η οποία ισχύει, ως έχει τυχόν τροποποιηθεί δυνάμει του εδαφίου (5)(α), 
κατά την περίοδο ισχύος του διατάγματος, το διάταγμα θεωρείται ότι αναστέλλει ή 
τροποποιεί, αντίστοιχα, την άδεια, η οποία, κατά την περίοδο ισχύος του διατάγματος, 
καθίσταται ούτως αναστελλόμενη ή ισχύει ούτως τροποποιημένη, αντίστοιχα. 

(7) Το Συμβούλιο διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντίγραφο κάθε απόφασης, την οποία το Συμβούλιο 
λαμβάνει δυνάμει του εδαφίου (2)(α) ή (5), και αντίγραφο κάθε απόφασης, την οποία ο 
Υπουργός εκδίδει δυνάμει του άρθρου 22(4) και διά της οποίας τροποποιείται ή ακυρώνεται 
προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου, σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο 
μήνες από την ημερομηνία στην οποία η διαβιβαζόμενη απόφαση καθίσταται εκτελεστή. 

(8) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στο Συμβούλιο, δυνάμει του 
εδαφίου (1)(α), αίτηση, η οποία περιέχει ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή 
υποβάλλει στο Συμβούλιο, βάσει του εδαφίου (1)(β), πληροφορία η οποία είναι ψευδής, 
ανακριβής ή παραπλανητική. 

(9) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί— 
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(α) Με χορηγηθείσα σε αυτό, δυνάμει του εδαφίου (2)(α), άδεια· ή 

 (β) με κοινοποιημένη σε αυτό εκτελεστή απόφαση του Συμβουλίου, δυνάμει του 
εδαφίου (5)(α). για τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση τέτοιας άδειας· ή 

 (γ) με όρο τέτοιας άδειας ή απόφασης. 
Εξουσία του 
Υπουργού για 
απαγόρευση 
διάθεσης 
καλλυντικού 
προϊόντος στην 
αγορά. 

12.—(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, με 
διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 
απαγορεύει ή να θέτει υπό προϋποθέσεις τη διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας οποιουδήποτε καλλυντικού προϊόντος ή κατηγορίας καλλυντικών προϊόντων.

(2) Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ενημερώνει αμέσως περί του 
προαναφερόμενου διατάγματος και των λόγων που το αιτιολογούν την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 (3) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει 
να συμμορφωθεί με ισχύον διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1). 

Σήμανση 
καλλυντικών 
προϊόντων. 

13.—(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 και των διαλαμβανόμενων στις παραγράφους 
του παρόντος εδαφίου, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν ο περιέκτης και η συσκευασία στα οποία 
τυχόν διατίθεται φέρουν, με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες, 
τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 (α) Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία, και τη διεύθυνση ή το εγγεγραμμένο ή κεντρικό 
γραφείο του κατασκευαστή του καλλυντικού προϊόντος ή του υπεύθυνου για τη διάθεση 
του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά, ο οποίος κατασκευαστής ή υπεύθυνος είναι 
εγκατεστημένος στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 Οι εν λόγω ενδείξεις δύνανται να είναι συντετμημένες, νοουμένου ότι τέτοια σύντμηση 
επιτρέπει γενικά την αναγνώριση του προαναφερόμενου κατασκευαστή ή υπευθύνου. 

 Οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (α), αναγράφονται σε 
οποιαδήποτε γλώσσα- 

 (β) σε περίπτωση καλλυντικού προϊόντος που παρασκευάζεται εκτός της επικράτειας της 
Δημοκρατίας και της επικράτειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη χώρα 
καταγωγής του. 

 Η ένδειξη, που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο (β), αναγράφεται σε οποιαδήποτε 
γλώσσα· 

 (γ) το ονομαστικό περιεχόμενο του καλλυντικού προϊόντος κατά το χρόνο της συσκευασίας 
του, εκφρασμένο σε βάρος ή σε όγκο, εκτός εάν πρόκειται για συσκευασία που περιέχει 
λιγότερα από πέντε γραμμάρια ή πέντε χιλιοστόλιτρα ή για δείγμα που διανέμεται δωρεάν 
ή για προϊόν μιας δόσης. 

 Η ένδειξη, που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο (γ), αναγράφεται στην ελληνική, 
χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας. 

 Σε περίπτωση καλλυντικού προϊόντος που συνήθως διατίθεται στο εμπόριο ανά σύνολο 
τεμαχίων και για το οποίο η σημείωση του βάρους ή του όγκου δεν είναι σημαντική, το 
ονομαστικό περιεχόμενο του καλλυντικού προϊόντος δύναται να μην αναγράφεται, 
νοουμένου ότι— 
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(i) υπάρχει ένδειξη του αριθμού τεμαχίων επί της συσκευασίας· ή 
 

(ii) είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός τεμαχίων από το εξωτερικό της 
συσκευασίας. 

 

Σε περίπτωση που καλλυντικό προϊόν διατίθεται συνήθως στο εμπόριο μόνο ανά 
τεμάχιο και για το οποίο η σημείωση του βάρους ή του όγκου δεν είναι σημαντική, το 
ονομαστικό περιεχόμενο του καλλυντικού προϊόντος δύναται να μην αναγράφεται· 

 

(δ) την ημερομηνία λήξης της ελάχιστης διάρκειας διατήρησης του καλλυντικού 
προϊόντος, η οποία δηλώνεται με την ακόλουθη ένδειξη: «Να χρησιμοποιηθεί κατά 
προτίμηση πριν από το τέλος...» συμπληρωμένη από— 

 

(i) την ημερομηνία, η οποία συνίσταται στην καθαρή αναγραφή του μήνα 
και του έτους, με αυτή τη σειρά· ή 

 

(ii) ένδειξη του τμήματος της σήμανσης όπου η προαναφερόμενη 
ημερομηνία αναφέρεται. 

 

Η ένδειξη της ημερομηνίας λήξης της ελάχιστης διάρκειας διατήρησης 
συμπληρώνεται, όπου είναι αναγκαίο, με αναφορά των προϋποθέσεων των οποίων η 
τήρηση επιτρέπει την εξασφάλιση της δηλούμενης ελάχιστης διάρκειας διατήρησης. 

 

Οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (δ), αναγράφονται στην 
ελληνική, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας. 

 

Σε περίπτωση καλλυντικού προϊόντος του οποίου η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης 
υπερβαίνει τους τριάντα μήνες από την παρασκευή του, η ένδειξη της ημερομηνίας 
λήξης της ελάχιστης διάρκειας διατήρησης δύναται να μην αναγράφεται- 

 

(ε) τις ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του καλλυντικού 
προϊόντος, περιλαμβανομένων — 

 

(i) των όρων και των προειδοποιήσεων που καθορίζονται στις στήλες του 
Τέταρτου, Έκτου και Έβδομου Παραρτήματος υπό τον τίτλο "Όροι χρήσης 
και προειδοποιήσεις, που πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 
σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει την ουσία"· και 

Τέταρτο 
Παράρτημα. 
Έκτο 
Παράρτημα. 
Έβδομο 
Παράρτημα. 

(ii) οποιωνδήποτε άλλων ενδείξεων σχετικά με τις ιδιαίτερες προφυλάξεις 
που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που το καλλυντικό προϊόν 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση, περιλαμβανομένης της χρήσης από 
κομμωτές. 

Σε περίπτωση που οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (ε), είναι 
πρακτικά αδύνατο να αναγραφούν επί του περιέκτη και της συσκευασίας— 

 

(i) πρέπει να περιέχονται σε σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα, το οποίο 
εσωκλείεται με το καλλυντικό προϊόν και στο οποίο ο καταναλωτής 
παραπέμπεται είτε με συντετμημένη ένδειξη είτε με το σύμβολο που 
καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα, η οποία ένδειξη ή σύμβολο πρέπει να 
εμφαίνεται στον περιέκτη και τη συσκευασία· ή 

Όγδοο 
Παράρτημα. 

(ii) σε περίπτωση που, για λόγους μεγέθους ή σχήματος, οι εν λόγω ενδείξεις 
είναι πρακτικά αδύνατο να περιέχονται σε σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα, 
το οποίο εσωκλείεται με το καλλυντικό προϊόν, οι εν λόγω ενδείξεις πρέπει να 
περιέχονται σε ετικέτα, ταινία ή κάρτα, η οποία προσαρτάται στο καλλυντικό 
προϊόν. 
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 Οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (ε), αναγράφονται στην 
ελληνική, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας· 

 (στ) τον αριθμό της παρτίδας παρασκευής στην οποία ανήκει το καλλυντικό προϊόν ή το 
στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση της παρασκευής του καλλυντικού 
προϊόντος. 

 Σε περίπτωση που οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (στ), είναι 
πρακτικά αδύνατο, εξαιτίας των μικρών διαστάσεων του καλλυντικού προϊόντος, να 
αναγραφούν επί του περιέκτη και της συσκευασίας, δύνανται να αναγράφονται μόνο επί 
της συσκευασίας. 

 Οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (στ), αναγράφονται σε 
οποιαδήποτε γλώσσα· 

 (ζ) τη λειτουργία του καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν προκύπτει από την παρουσίασή 
του. 

 Η ένδειξη, που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο (ζ), αναγράφεται στην ελληνική, 
χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας· 

 (η) τον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού προϊόντος κατά φθίνουσα σειρά 
βάρους τους τη στιγμή της προσθήκης τους στο καλλυντικό προϊόν ο εν λόγω κατάλογος 
φέρει την επιγραφή «συστατικά»". 

 Τα συστατικά των οποίων η συγκέντρωση είναι κατώτερη από 1% δύνανται να 
αναγράφονται χωρίς σειρά, μετά τα συστατικά των οποίων η συγκέντρωση είναι ίση ή 
ανώτερη από 1%. Τα αρώματα, οι αρωματικές συνθέσεις και οι πρώτες ύλες αμφοτέρων 
αναφέρονται με τη λέξη «άρωμα». 

Πέμπτο Παράρτημα. Οι χρωστικές ουσίες δύνανται να αναγράφονται χωρίς σειρά, μετά τα άλλα συστατικά, με 
τον αριθμό του Ευρετηρίου Χρωστικών (Colour Index) ή την ονομασία, με την οποία 
αναφέρονται στο Πέμπτο Παράρτημα. 

 Σε περίπτωση κοσμητικού καλλυντικού προϊόντος που διατίθεται στην αγορά σε 
περισσότερες από μία αποχρώσεις, δύναται να αναγράφεται το σύνολο των χρωστικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω φάσμα προϊόντων, νοουμένου ότι προστίθεται 
η φράση "μπορεί να περιέχει". 

 Οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (η), δύνανται να αναγράφονται 
μόνο στη συσκευασία. 

 Σε περίπτωση που οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (η), είναι 
πρακτικά αδύνατο να αναγράφουν είτε επί του περιέκτη και της συσκευασίας είτε επί της 
συσκευασίας μόνο— 

Όγδοο Παράρτημα. (i) πρέπει να περιέχονται σε σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα, το οποίο εσωκλείεται 
με το καλλυντικό προϊόν και στο οποίο ο καταναλωτής παραπέμπεται είτε με 
συντετμημένη ένδειξη είτε με το σύμβολο που καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα, η 
οποία ένδειξη ή σύμβολο πρέπει να εμφαίνεται στη συσκευασία· ή 

 (ii) σε περίπτωση που, για λόγους μεγέθους ή σχήματος, οι εν λόγω ενδείξεις είναι 
πρακτικά αδύνατο να περιέχονται σε σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα, το οποίο 
εσωκλείεται με το καλλυντικό προϊόν, οι εν λόγω ενδείξεις πρέπει να περιέχονται σε 
ετικέτα, ταινία ή κάρτα, η οποία προσαρτάται στο καλλυντικό προϊόν. 

 Σε περίπτωση που το καλλυντικό προϊόν είναι σαπούνι, αρωματικά μπαλάκια λουτρού ή 
άλλο μικρό προϊόν και— 
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(i) είναι πρακτικά αδύνατο να αναγραφούν οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο (η), είτε επί του περιέκτη και της συσκευασίας είτε επί της 
συσκευασίας μόνο, ή 

 

(ii) είναι, για λόγους μεγέθους ή σχήματος, πρακτικά αδύνατο να περιέχονται οι εν 
λόγω ενδείξεις είτε σε σημείωμα, που εσωκλείεται με το καλλυντικό προϊόν, είτε σε 
ετικέτα, ταινία ή κάρτα, η οποία εσωκλείεται με ή προσαρτάται στο καλλυντικό 
προϊόν, 

 

οι εν λόγω ενδείξεις αναγράφονται σε καρτελάκι τοποθετημένο σε άμεση γειτονία με τον 
περιέκτη στον οποίο διατίθεται προς πώληση το καλλυντικό προϊόν. 

 

Κάθε συστατικό του καλλυντικού προϊόντος αναγράφεται με την κοινή 
ονοματολογία ή, ελλείψει αυτής, με μία από τις ονομασίες ή ένα από τους αριθμούς, η 
οποία ονοματολογία, ονομασίες ή αριθμοί τυχόν καθορίζονται αναφορικά με το 
συστατικό με διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας· οι υπόλοιπες ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο 
(η), αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές. 

 

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 και ανεξάρτητα από το εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας 
καλλυντικού προϊόντος— 

 

(α) Που δεν είναι προσυσκευασμένο, ή  

(β) που συσκευάζεται στο χώρο πώλησής του, εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή  

(γ) που είναι προσυσκευασμένο για την άμεση πώλησή του, νοουμένου ότι οι ενδείξεις 

που καθορίζονται στο προαναφερόμενο εδάφιο (1)— 

 

(αα) αναγράφονται, στην ελληνική, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης 
επιπρόσθετης γλώσσας, στον αρχικό περιέκτη, στον οποίο το καλλυντικό προϊόν 
διατίθεται προς πώληση, ή σε καρτελάκι τοποθετημένο σε άμεση γειτονία με τον εν 
λόγω περιέκτη· και 

 

(ββ) περιέχονται, στην ελληνική, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης 
επιπρόσθετης γλώσσας, σε σημείωμα που διατίθεται με το καλλυντικό προϊόν στον 
αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος το ζητήσει. 

 

14. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας 
καλλυντικού προϊόντος, στα πλαίσια της σήμανσης ή παρουσίασης προς πώληση ή 
διαφήμισης του οποίου— 

Παραπλανητική 
ή ασαφής 
σήμανση ή 
παρουσίαση προς 
πώληση ή 
διαφήμιση. 

(α) Γίνεται χρήση οποιουδήποτε κειμένου, ονομασίας, σήματος, εικόνας ή 
παραστατικού ή μη συμβόλου, που αποδίδει στο καλλυντικό προϊόν ιδιότητες που δεν 
έχει· ή 

(β) γίνεται αναφορά σε πειράματα σε ζώα, χωρίς να δηλώνεται σαφώς κατά πόσο τα 
πραγματοποιηθέντα πειράματα αφορούσαν το τελικό καλλυντικό προϊόν ή τα 
συστατικά του. 

 

15.—(1)(α) Σε περίπτωση που καλλυντικό προϊόν παρασκευάζεται στην επικράτεια 
της Δημοκρατίας ή εισάγεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα που δεν είναι κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας— 

Άδεια 
διασφάλισης 
του εμπορικού 
απορρήτου 
αναφορικά με 
συστατικό 
καλλυντικού 
προϊόντος. 

(i) Ο κατασκευαστής του καλλυντικού προϊόντος, ή 
(ii) ο αντιπρόσωπος του προαναφερομένου κατασκευαστή, ή 

(iii) το πρόσωπο κατά παραγγελία του οποίου ο προαναφερόμενος κατασκευαστής 
παρασκευάζει το καλλυντικό προϊόν, ή 
(iv) το πρόσωπο που εισάγει το καλλυντικό προϊόν στη Δημοκρατία,  
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 που επιθυμεί, για λόγους εμπορικού απορρήτου, τη μη αναγραφή ενός ή περισσότερων 
συστατικών καλλυντικού προϊόντος στον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού 
προϊόντος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η), δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο 
γραπτή αίτηση, νοουμένου ότι, κατά την υποβολή της αίτησης, καταβάλλει στο Συμβούλιο 
οποιοδήποτε εύλογο τέλος το οποίο ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για να του χορηγήσει το 
Συμβούλιο σχετική άδεια. 

 (β) Σε περίπτωση που συστατικό χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα καλλυντικά 
προϊόντα, η υποβολή μιας και μόνο αίτησης δυνάμει της παραγράφου (α), αναφορικά με τη 
χρήση του συστατικού στα προαναφερόμενα καλλυντικά προϊόντα, είναι επαρκής, 
νοουμένου ότι η αίτηση καθορίζει σαφώς τα προαναφερόμενα καλλυντικά προϊόντα. 

Ένατο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 

(γ) Κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (α), περιέχει 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Ένατου Παραρτήματος. Το Συμβούλιο έχει 
εξουσία να απαιτεί με γραπτή οδηγία από πρόσωπο, το οποίο υπέβαλε αίτηση δυνάμει της 
παραγράφου (α) (στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως «αιτητής»), όπως ο αιτητής 
παρέχει στο Συμβούλιο, εντός εύλογης προθεσμίας που το Συμβούλιο καθορίζει στη γραπτή 
του οδηγία, οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν περιέχεται στην αίτηση που ο αιτητής 
υπέβαλε στο Συμβούλιο και η οποία είναι, κατά την κρίση του Συμβουλίου, εύλογα 
αναγκαία για την εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης του αιτητή. 

 (2)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο αίτηση δυνάμει του εδαφίου 
(1)(α), το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ ' αυτής και κοινοποιεί γραπτώς την 
απόφασή του στον αιτητή— 

 (i) Μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης· ή 

 (ii) σε περίπτωση που προβάλλονται εξαιρετικοί λόγοι, μέσα σε χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, νοουμένου 
ότι το Συμβούλιο ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή, μέσα στο χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται στην υποπαράγραφο (i), για την ισχύουσα εξάμηνη προθεσμία έκδοσης της 
απόφασης βάσει της παρούσας υποπαραγράφου. 

 (β) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αρνείται να χορηγεί άδεια δυνάμει της παραγράφου 
(α), για οποιοδήποτε λόγο που, κατά την κρίση του Συμβουλίου, καθιστά τέτοια άρνηση 
εύλογα αναγκαία, περιλαμβανομένου του λόγου της άρνησης ή παράλειψης του αιτητή να 
περιλάβει στην αίτησή του στοιχείο ή να παράσχει στο Συμβούλιο πληροφορία ή να 
καταβάλει στο Συμβούλιο τέλος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1). 

Ένατο 
Παράρτημα, 
Μέρος 2. 

(3)(α) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει στον αιτητή άδεια μη 
αναγραφής συστατικού καλλυντικού προϊόντος στον κατάλογο των συστατικών 
καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η), το Συμβούλιο καθορίζει 
στην απόφαση αυτή, την οποία κοινοποιεί στον αιτητή βάσει του εδαφίου (2)(α), τον 
κωδικό καταχώρησης που χορήγησε στο προαναφερόμενο συστατικό σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο Μέρος 2 του Ένατου Παραρτήματος. 
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(β) Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ισχύει για πέντε έτη από την 
ημερομηνία κοινοποίησης στον αιτητή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο (α)· 
στην προαναφερόμενη απόφαση το Συμβούλιο καθορίζει την προαναφερόμενη περίοδο 
ισχύος της χορηγούμενης άδειας. 

 

(γ) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο κοινοποιεί στον αιτητή την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο (α), ο αιτητής λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε ο 
κοινοποιημένος κωδικός καταχώρησης να αντικαθιστά, κατά την περίοδο ισχύος της 
χορηγούμενης άδειας, το συστατικό καλλυντικού προϊόντος, που αποτέλεσε το αντικείμενο 
της αίτησης, στον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος 
αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η). 

 

(4) (α) Σε περίπτωση που πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια που αναφέρεται στο 
εδάφιο (3)(α), θεωρεί ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν την παράταση 
της πενταετούς ισχύος της, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (3)(β), δύναται να υποβάλει στο 
Συμβούλιο, εντός της προαναφερόμενης πενταετίας, γραπτή και αιτιολογημένη αίτηση, 
νοουμένου ότι, κατά την υποβολή της αίτησης, καταβάλλει στο Συμβούλιο οποιοδήποτε 
εύλογο τέλος το οποίο ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για να του χορηγήσει το Συμβούλιο παράταση της 
προαναφερόμενης άδειας. Κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο Συμβούλιο δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου, περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Ένατου 
Παραρτήματος. Το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί με γραπτή οδηγία από πρόσωπο, το 
οποίο υπέβαλε αίτηση δυνάμει της παρούσας παραγράφου, όπως το εν λόγω πρόσωπο 
παρέχει στο Συμβούλιο, εντός εύλογης προθεσμίας που το Συμβούλιο καθορίζει στη γραπτή 
του οδηγία, οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν περιέχεται στην αίτηση που το εν λόγω 
πρόσωπο υπέβαλε στο Συμβούλιο και η οποία είναι, κατά την κρίση του Συμβουλίου, 
εύλογα αναγκαία για την εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης του εν λόγω προσώπου. 

Ένατο 
Παράρτημα. 
Μέρος 1. 

(β) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο αίτηση σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται, με τις αναγκαίες προσαρμογές, το 
εδάφιο (1)(β), το εδάφιο (2) και το εδάφιο (3)(α). 

 

(γ) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει παράταση της άδειας, η 
οποία αναφέρεται στο εδάφιο (3)(α), η παράταση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στο 
πρόσωπο που αιτήθηκε την παράταση· στην προαναφερόμενη απόφαση το Συμβούλιο 
καθορίζει την προαναφερόμενη περίοδο ισχύος της χορηγούμενης παράτασης. 

 

(δ) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο κοινοποιεί σε πρόσωπο, που υπέβαλε αίτηση 
δυνάμει της παραγράφου (α), την απόφαση, που αναφέρεται στην παράγραφο (γ), το εν 
λόγω πρόσωπο λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε ο κοινοποιημένος κωδικός καταχώρησης να 
αντικαθιστά, κατά την περίοδο ισχύος της χορηγούμενης παράτασης, το συστατικό 
καλλυντικού προϊόντος, που αποτέλεσε το αντικείμενο της αίτησης, στον κατάλογο των 
συστατικών του καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η). 

 

(5) Πρόσωπο, το οποίο υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας, δυνάμει του εδαφίου 
(1)(α) ή για παράταση άδειας, δυνάμει του εδαφίου (4)(α)— 

 

(α) Υποβάλλει γραπτώς στο Συμβούλιο, το ταχύτερο δυνατό, οποιαδήποτε τροποποίηση 
των στοιχείων τα οποία καθορίζονται στο Μέρος 1 του Ένατου Παραρτήματος και 
περιέχονται στην αίτησή του· και 

Ένατο 
Παράρτημα, 
Μέρος 1. 
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(β) σε περίπτωση που δεν περιέλαβε στην αίτηση την ονομασία καλλυντικού προϊόντος, το 
οποίο περιέχει το συστατικό που απετέλεσε αντικείμενο της αίτησης, υποβάλλει γραπτώς στο 
Συμβούλιο την ονομασία του καλλυντικού προϊόντος το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε 
περίπτωση, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν τη διάθεση του καλλυντικού προϊόντος στην 
αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας· και 

(γ) σε περίπτωση αλλαγής της ονομασίας καλλυντικού προϊόντος, το οποίο περιέχει το 
συστατικό που απετέλεσε αντικείμενο της αίτησης, υποβάλλει γραπτώς στο Συμβούλιο τη νέα 
ονομασία του καλλυντικού προϊόντος, το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, 
τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν τη διάθεση του καλλυντικού προϊόντος υπό τη νέα του 
ονομασία στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας. 

(6)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), το Συμβούλιο έχει εξουσία, μετά την παροχή 
εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο χορήγησε άδεια, δυνάμει του εδαφίου 
(2)(α), ή παράταση άδειας, δυνάμει του εδαφίου (4)(β), να τροποποιεί ή αναστέλλει ή ανακαλεί 
τέτοια ισχύουσα άδεια ή τέτοια ισχύουσα παράταση άδειας, εάν κρίνει αυτό αναγκαίο, 
λαμβάνοντας υπόψη— 

(i) Οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλλεται στο Συμβούλιο βάσει του εδαφίου (5)· ή

(ii) οποιαδήποτε νέα στοιχεία τα οποία έρχονται σε γνώση του Συμβουλίου και τα οποία, 
κατά την κρίση αυτού, καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση της 
άδειας ή της παράτασης της, ιδιαίτερα για επιτακτικούς λόγους που αφορούν τη δημόσια 
υγεία. 

(β) Το Συμβούλιο— 
(i) Δύναται να ασκεί την εξουσία που του χορηγεί η παράγραφος (α), και 

(ii) σε περίπτωση που αποφασίζει να τροποποιήσει ή αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια ή 
παράταση άδειας, δυνάμει της παραγράφου (α), κοινοποιεί γραπτώς στο πρόσωπο στο 
οποίο χορηγήθηκε η άδεια ή, ανάλογα με την περίπτωση, η παράταση άδειας, το 
συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, 

μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις ή, σε περίπτωση που προβάλλονται 
εξαιρετικοί λόγοι, έξι μήνες από την υποβολή της πληροφορίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
απόκτηση της γνώσης, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (α). 

(γ) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να αίρει τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση, την οποία επέβαλε 
δυνάμει της παραγράφου (α), εάν ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, οι οποίοι, κατά την κρίση του, 
κατέκτησαν αναγκαία την επιβολή της, δεν υφίστανται πλέον, και οφείλει, το συντομότερο δυνατό, 
να κοινοποιεί γραπτώς στο προαναφερόμενο πρόσωπο την απόφασή του για άρση της 
τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης. 

(7)(α) Το Συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί των αποφάσεών του για χορήγηση άδειας, δυνάμει του εδαφίου 
(2)(α), ή για παράταση άδειας, δυνάμει του εδαφίου (4)(β)· στην προαναφερόμενη ενημέρωση το 
Συμβούλιο περιλαμβάνει— 

(i) την ονομασία ή την εταιρική επωνυμία, και τη διεύθυνση ή το εγγεγραμμένο ή κεντρικό 
γραφείο του προσώπου, στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια ή, ανάλογα με την περίπτωση, η 
παράτασή της· και 
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(ii) τις ονομασίες των καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν το συστατικό 
καλλυντικού προϊόντος, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της άδειας ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, της παράτασης της· και 

(iii) τον κωδικό καταχώρησης που το Συμβούλιο χορήγησε στο προαναφερόμενο 
συστατικό, δυνάμει του εδαφίου (3)(α) ή, ανάλογα με την περίπτωση, (4)(β). 

(β) Το Συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περί των αποφάσεών του για άρνηση χορήγησης άδειας, 
δυνάμει του εδαφίου (2)(α), ή για άρνηση παράτασης άδειας, δυνάμει του εδαφίου (4)(β), ή για 
τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση χορηγηθείσας άδειας ή παράτασης άδειας, δυνάμει του 
εδαφίου (6)(α), ή για άρση τέτοιας τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης, δυνάμει του 
εδαφίου (6)(γ), ή περί απόφασης την οποία ο Υπουργός εκδίδει, δυνάμει του άρθρου 22(4), και 
διά της οποίας τροποποιείται ή ακυρώνεται προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου. 

(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ζητεί από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας αντίγραφο αίτησης, που 
υποβλήθηκε στο Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (2)(α) ή (4)(α), ή αντίγραφο της απόφασης 
που το Συμβούλιο έλαβε σχετικά, με τέτοια αίτηση ή αντίγραφο απόφασης του Υπουργού, 
δυνάμει του άρθρου 22(4), η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια ιεραρχικής προσφυγής κατά 
προαναφερόμενης απόφασης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο διαβιβάζει, το συντομότερο 
δυνατό, στην εν λόγω Επιτροπή ή, ανάλογα με την περίπτωση, το εν λόγω κράτος μέλος, την 
ούτως ζητηθείσα αίτηση ή απόφαση. 

(δ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας κοινοποιεί στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας απόφαση της αρμόδιας 
αρχής του εν λόγω κράτους μέλους για χορήγηση ή παράταση άδειας μη αναγραφής 
συστατικού καλλυντικού προϊόντος στον κατάλογο των συστατικών καλλυντικού προϊόντος, ο 
οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η), αναφορικά με καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην 
αγορά στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, το Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αναγνωρίζει, το συντομότερο 
δυνατό, την άδεια ή την παράταση άδειας, που χορήγησε η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους. Η απόφαση του Συμβουλίου καθίσταται εκτελεστή με τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(ε) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αναγνωρίζει, δυνάμει της παραγράφου (δ), άδεια ή 
παράταση άδειας, που χορήγησε αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 
εν λόγω άδεια ή παράταση άδειας έχει στην επικράτεια της Δημοκρατίας την ισχύ, συνέπεια 
και αποτέλεσμα άδειας που χορηγείται από το Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου (2)(α), ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, άδειας που παρατείνεται από το Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου 
(4)(β). 

Η προαναφερόμενη ισχύς, συνέπεια και αποτέλεσμα αίρονται, με απόφαση του 
Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το 
συντομότερο δυνατό από την κοινοποίηση στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας αντίστοιχης 
απόφασης της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή 
αντίστοιχης απόφασης θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η απόφαση του 
Συμβουλίου καθίσταται εκτελεστή με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

(στ) Σε περίπτωση που— 
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 (i) Η πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον τίτλο «Οδηγία 95/17/ ΕΚ της Επιτροπής 
της 19ης Ιουνίου 1995 για λεπτομέρειες εφαρμογής της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη μη αναγραφή ενός ή περισσότερων συστατικών στον κατάλογο 
που προβλέπεται για την επισήμανση των προϊόντων», ως η πράξη αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καταστεί δεσμευτική επί της Δημοκρατίας βάσει 
σύμβασης η οποία κυρώνεται από τη Δημοκρατία, και 

 (ii) κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διαβιβάσει στην Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας πληροφορία ή έγγραφο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 8 της 
προαναφερόμενης πράξης, χαρακτηρίζοντας το ως εμπιστευτικό ή απόρρητο, 

 απαγορεύεται σε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε τέτοια πληροφορία ή έγγραφο να το 
αποκαλύπτει, εκτός εάν η εν λόγω αποκάλυψη γίνεται, από πρόσωπο που κατέχει θέση ή 
υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία ή είναι μέλος του Συμβουλίου Καλλυντικών— 

 (αα) με την έγγραφη συγκατάθεση αρμόδιας αρχής του προαναφερόμενου κράτους 
μέλους· ή 

 (ββ) για υπηρεσιακό σκοπό. 
 (8) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί— 
 (α) Με άδεια ή παράταση άδειας, που του χορήγησε το Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου 

(2)(α) ή (4)(β), αντίστοιχα· ή 
 (β) με κοινοποιημένη σε αυτό εκτελεστή απόφαση του Συμβουλίου για τροποποίηση, 

αναστολή ή ανάκληση τέτοιας άδειας ή παράτασης τέτοιας άδειας, δυνάμει του εδαφίου 
(6)(α)· ή 

 (γ) με άδεια ή παράταση άδειας, που το Συμβούλιο αναγνωρίζει, με εκτελεστή απόφασή 
του, δυνάμει του εδαφίου (7)(δ)· ή 

 (δ) με εκτελεστή απόφαση του Συμβουλίου για άρση της ισχύος, συνέπειας και 
αποτελέσματος αναγνωρισμένης άδειας ή παράτασης άδειας, δυνάμει του εδαφίου 
(7)(ε)· ή 

 (ε) με όρο τέτοιας άδειας ή απόφασης. 
 (9) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο— 
 (α) Υποβάλλει αίτηση, δυνάμει του εδαφίου (1)(α) ή 4(α), η οποία περιέχει ψευδή, 

ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία· 
 (β) παρέχει στο Συμβούλιο πληροφορία, βάσει του εδαφίου (1)(γ) ή (4)(α), η οποία είναι 

ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική. 
Πρόσβαση, για 
λόγους 
θεραπευτικής 
αγωγής, σε 
πληροφορίες 
που αφορούν 
καλλυντικά 
προϊόντα. 

16.—(1) Οποιοσδήποτε λειτουργός του Κέντρου Πληροφόρησης για Φάρμακα και 
Δηλητηριάσεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει, 
από οποιοδήποτε κατασκευαστή καλλυντικού προϊόντος, το οποίο διατίθεται στην αγορά 
στην επικράτεια της Δημοκρατίας, τον αντιπρόσωπο του εν λόγω κατασκευαστή και κάθε 
άλλο υπεύθυνο πρόσωπο για τη διάθεση του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά στην 
επικράτεια της Δημοκρατίας, κατάλληλες και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ουσία που 
χρησιμοποιείται στο καλλυντικό προϊόν, οι οποίες καθιστούν εφικτή την παροχή ταχείας 
και κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. 

 (2) Λειτουργός του Κέντρου Πληροφόρησης για Φάρμακα και Δηλητηριάσεις των 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, που απαιτεί και λαμβάνει πληροφορίες δυνάμει του εδαφίου 
(1), τις χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς της προαναφερόμενης θεραπευτικής αγωγής.
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(3) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται αίτηση για παροχή 
πληροφοριών, δυνάμει του εδαφίου (1), και το οποίο αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί 
τις αληθείς πληροφορίες ή αρνείται να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή παρέχει 
ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 

 

(4) Διαπράττει ποινικό αδίκημα λειτουργός του Κέντρου Πληροφόρησης για Φάρμακα 
και Δηλητηριάσεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με το εδάφιο (2). 

 

17.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί 
γραπτώς και να λαμβάνει, για λόγους ελέγχου, σε γλώσσα που καθορίζεται στο εδάφιο (4), 
τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (3), αναφορικά με καλλυντικό προϊόν που 
παρασκευάζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή εισάγεται στη Δημοκρατία από τρίτη 
χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη διάθεση του 
καλλυντικού προϊόντος στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή την επικράτεια 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας— 

Πρόσβαση, για 
λόγους 
ελέγχου, σε 
πληροφορίες 
που αφορούν 
καλλυντικά 
προϊόντα. 

(α) Από το πρόσωπο κατά παραγγελία του οποίου ο κατασκευαστής παρασκευάζει το 
καλλυντικό προϊόν, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο ή η 
διεύθυνση του εν λόγω προσώπου βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας· ή 

 

(β) εάν η καθοριζόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση δεν ισχύει, από τον 
κατασκευαστή του καλλυντικού προϊόντος, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ή 
κεντρικό γραφείο ή η διεύθυνση του βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας· ή 

 

(γ) εάν οι καθοριζόμενες στις παραγράφους (α) και (β) περιπτώσεις δεν ισχύουν, από 
τον αντιπρόσωπο του προαναφερομένου κατασκευαστή, στην περίπτωση που το 
εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο ή η διεύθυνση του εν λόγω αντιπροσώπου 
βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας· ή 

 

(δ) εάν οι καθοριζόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (γ) περιπτώσεις δεν ισχύουν, 
από το πρόσωπο που εισάγει το καλλυντικό προϊόν στη Δημοκρατία. 

 

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), σε περίπτωση που κατασκευαστής καλλυντικού 
προϊόντος παρασκευάζει το καλλυντικό προϊόν τόσο εντός της επικράτειας της 
Δημοκρατίας όσο και εντός της επικράτειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
ο εν λόγω κατασκευαστής δύναται να μην παράσχει στο Συμβούλιο τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο εδάφιο (3), νοουμένου ότι τηρεί αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες σε 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους και πληροφορεί γραπτώς το Συμβούλιο περί 
αυτού του γεγονότος. 

 

(3) Οι πληροφορίες που το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει, δυνάμει 
του εδαφίου (1), είναι οι ακόλουθες: 

 

(α)(i) Σε περίπτωση που το καλλυντικό προϊόν είναι αρωματική σύνθεση ή άρωμα, η 
ονομασία και ο κωδικός αριθμός σύνθεσης του καλλυντικού προϊόντος και τα 
στοιχεία ταυτότητας του προμηθευτή του καλλυντικού προϊόντος· 

 

(ii) εάν η καθοριζόμενη στην υποπαράγραφο (i) περίπτωση δεν ισχύει, η ποιοτική και 
ποσοτική σύσταση του καλλυντικού προϊόντος  
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(β) οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές προδιαγραφές των πρώτων υλών και του τελικού 
καλλυντικού προϊόντος καθώς και τα κριτήρια καθαρότητας και μικροβιολογικού ελέγχου του 
καλλυντικού προϊόντος· 

(γ) η μέθοδος παρασκευής του καλλυντικού προϊόντος· 
(δ) η αξιολόγηση της ασφάλειας του τελικού καλλυντικού προϊόντος για την ανθρώπινη υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές τοξικολογικές ιδιότητες των συστατικών του καλλυντικού 
προϊόντος, τη χημική δομή αυτών των συστατικών και το επίπεδο της έκθεσης του 
καταναλωτή στα συστατικά αυτά· 

(ε) το όνομα και η διεύθυνση κάθε υπεύθυνου προσώπου για την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο (δ)· 
(στ) τα υφιστάμενα στοιχεία αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της χρήσης του 
καλλυντικού προϊόντος στην ανθρώπινη υγεία· 

(ζ) η απόδειξη του αποτελέσματος που προβάλλεται ότι έχει το καλλυντικό προϊόν, όταν αυτό 
αιτιολογείται από τη φύση του αποτελέσματος ή του καλλυντικού προϊόντος. 

(4) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται απαίτηση, δυνάμει του εδαφίου (1), για παροχή 
οποιασδήποτε των πληροφοριών που καθορίζονται στο εδάφιο (3), δύναται να υποβάλλει την εν 
λόγω πληροφορία στο Συμβούλιο σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε άλλη γλώσσα που 
καθορίζεται από το Συμβούλιο. 

(5) Σε περίπτωση που καλλυντικό προϊόν παρασκευάζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή 
εισάγεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας— 

(α) Το πρόσωπο κατά παραγγελία του οποίου ο κατασκευαστής παρασκευάζει το καλλυντικό 
προϊόν, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο ή η διεύθυνση του εν λόγω 
προσώπου βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ή 

(β) εάν η καθοριζόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση δεν ισχύει, ο κατασκευαστής του 
καλλυντικού προϊόντος, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο ή η 
διεύθυνσή του βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ή 

(γ) εάν οι καθοριζόμενες στις παραγράφους (α) και (β) περιπτώσεις δεν ισχύουν, ο 
αντιπρόσωπος του προαναφερόμενου κατασκευαστή, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ή 
κεντρικό γραφείο ή η διεύθυνση του εν λόγω αντιπροσώπου βρίσκεται στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας, ή 
(δ) εάν οι καθοριζόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (γ) περιπτώσεις δεν ισχύουν, το 
πρόσωπο που εισάγει το καλλυντικό προϊόν στη Δημοκρατία, 

πληροφορούν το Συμβούλιο περί της διεύθυνσης του τόπου παρασκευής ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, του τόπου εισαγωγής στη Δημοκρατία, προτού το καλλυντικό προϊόν διατεθεί στην 
αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή την επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

(6) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο— 

(α) Στο οποίο απευθύνεται απαίτηση για παροχή πληροφοριών, δυνάμει του εδαφίου (1), και 
το οποίο αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τις αληθείς πληροφορίες ή αρνείται να 
παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή παρέχει ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή 
παραπλανητικές πληροφορίες· ή 
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(β) το οποίο—  

(i) ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (5)· ή  

(ii) παρέχει, βάσει του εδαφίου (5), ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή 
παραπλανητικές πληροφορίες. 

 

18.—(1) Κάθε υπεύθυνο πρόσωπο, για την παρασκευή καλλυντικού προϊόντος στην 
επικράτεια της Δημοκρατίας ή για την εισαγωγή καλλυντικού προϊόντος στη Δημοκρατία 
από τρίτη χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη 
διάθεση του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή την 
επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει υποχρέωση να διαθέτει το 
κατάλληλο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων ή πείρας, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα πρακτική και νομοθεσία της Δημοκρατίας, η οποία νομοθεσία περιλαμβάνει 
κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και καθορίζουν τέτοια 
προσόντα. 

Υποχρεώσεις 
προσώπων που 
διεξάγουν 
επιχείρηση ή 
εργασίες 
αναφορικά με 
καλλυντικά 
προϊόντα. 

(2) Κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατά περίπτωση, έχει υποχρέωση να παράσχει 
πληροφορίες στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 17(1), λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
ώστε— 

 

(α) Η μέθοδος παρασκευής του καλλυντικού προϊόντος, η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 17(3)(γ), να είναι συμμορφωμένη με την ορθή βιομηχανική πρακτική ώστε, 
υπό κανονικές ή εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του καλλυντικού 
προϊόντος, αυτό να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια· και 

 

(β) η αξιολόγηση της ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία, η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 17(3)(δ), να διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής· και 

 

(γ) το πρόσωπο, που αναφέρεται στο άρθρο 17(3)(ε), να κατέχει δίπλωμα στον 
τομέα της φαρμακευτικής ή της τοξικολογίας ή της δερματολογίας ή της ιατρικής ή 
της χημείας ή της βιολογίας ή ανάλογης επιστήμης. 

 

19.—(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο— Εξουσιοδοτημένοι 
λειτουργοί. 

(α) Να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε 
υποστατικό ή άλλο χώρο, εκτός από κατοικία, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, συσκευάζεται προς διάθεση 
στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, διακινείται προς διάθεση 
στην αγορά ή διατίθεται στην αγορά αντικείμενο αναφορικά με το οποίο 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για 
την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει τέτοιο αντικείμενο, να εξετάζει 
οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι τέτοιο αντικείμενο, 
να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα οτιδήποτε για το οποίο έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι τέτοιο αντικείμενο, να εξετάζει οτιδήποτε για το 
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση 
ή διάθεση, να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμόζεται σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες εργασίες, και να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που 
τηρείται στο υποστατικό ή άλλο χώρο σε σχέση με καλλυντικό προϊόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο παρασκευής του, ή σε σχέση με τις πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του· 
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(β) να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε 
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, στο οποίο έχει εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι μεταφέρεται προς διάθεση στην αγορά ή διατίθεται στη αγορά 
αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, να ανοίγει και 
εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
περιέχει τέτοιο αντικείμενο, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι είναι τέτοιο αντικείμενο, να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, 
δείγμα οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι τέτοιο 
αντικείμενο, και να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμόζεται στο μεταφορικό μέσο 
σε σχέση με την εν λόγω μεταφορά ή διάθεση τέτοιου αντικειμένου· 

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή 
ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ή σε
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, που αναφέρεται στην παράγραφο (β), και για τα οποία 
έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση σε σχέση με 
οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, να τα 
αντιγράφει και φωτοτυπεί, και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά 
τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε 
ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης 
με τον παρόντα Νόμο ή τους κανονισμούς ή τα διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού· 

(δ) να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, οποιοδήποτε 
αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, αναφορικά με το 
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει 
συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των 
διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και να διατάζει να παραμείνει ή 
μεταφερθεί το εν λόγω αντικείμενο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει· σε περίπτωση 
που, αναφορικά με το δυνάμει της παρούσας παραγράφου κατακρατημένο ή 
δεσμευμένο αντικείμενο, δεν ασκείται ποινική δίωξη εντός τριών μηνών από την 
κατακράτηση ή δέσμευσή του, αυτό επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του, στη δε 
περίπτωση που καταστράφηκε ή υπέστηκε οποιαδήποτε βλάβη κατά την κατακράτηση 
ή δέσμευσή του, ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών καταβάλλει εύλογη 
αποζημίωση στον ιδιοκτήτη του· 

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (6), να καταστρέφει οποιοδήποτε καλλυντικό 
προϊόν, μέρος δείγματος του οποίου Κυβερνητικός Χημικός πιστοποίησε ότι 
αντίκειται— 

(i) στο άρθρο 9(1) ή 10· ή 

(ii) σε απόφαση ή χορηγηθείσα άδεια, που αναφέρεται στο άρθρο 11(9), 
αναφορικά με τη σύσταση του καλλυντικού προϊόντος· ή 

(iii) σε διάταγμα του Υπουργού, δυνάμει του άρθρου 12(1), αναφορικά με τη 
σύσταση του καλλυντικού προϊόντος· ή 

(iv) σε εκτελεστή απόφαση του Υπουργού, δυνάμει του άρθρου 22(4), αναφορικά 
με τη σύσταση του καλλυντικού προϊόντος. 
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Οι δαπάνες για την προαναφερόμενη καταστροφή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του 
καλλυντικού προϊόντος. 

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού 
μέσου ξηράς, θάλασσας ή αέρα, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο 
υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται εξουσιοδοτημένος 
λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στον 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την 
οποία ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εύλογα απαιτεί, ο δε εξουσιοδοτημένος λειτουργός 
έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση. 

(3) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του 
ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται 
δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, το οποίο ο Διευθυντής 
των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έχει υποχρέωση να του παράσχει. 

(4)(α) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός διαπιστώσει, βάσει της άσκησης 
των εξουσιών ή της εκτέλεσης των καθηκόντων, που του χορηγεί και αναθέτει, αντίστοιχα, 
ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ότι— 

(i) Παρασκευάζονται προς διάθεση στην αγορά, συσκευάζονται προς διάθεση στην 
αγορά, αποθηκεύονται προς διάθεση στην αγορά, διακινούνται προς διάθεση στην 
αγορά ή διατίθενται στην αγορά, σε υποστατικά ή άλλους χώρους, καλλυντικά 
προϊόντα που αντίκεινται σε άρθρο, άδεια, απόφαση ή διάταγμα, που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1)(ε)· ή 
(ii) έχουν διαμορφωθεί ή επικρατούν στο υποστατικό ή άλλο χώρο ελλείψεις, 
παραλείψεις ή συνθήκες, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του 
προσωπικού ή τη δημόσια υγεία, 

έχει εξουσία, με διαβίβαση γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του 
υποστατικού ή άλλου χώρου— 

(αα) να ζητεί, ανάλογα με την περίπτωση, τερματισμό της μη συμμόρφωσης, που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), ή την άρση των επικίνδυνων ελλείψεων, 
παραλείψεων ή συνθηκών, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii), και να καθορίζει 
το χρόνο εντός του οποίου ο προαναφερόμενος τερματισμός ή άρση πρέπει, κατά την 
κρίση του, να επέλθει· 

(ββ) να αναστέλλει τη λειτουργία του υποστατικού ή άλλου χώρου, στον οποίο 
παρασκευάζονται προς διάθεση στην αγορά καλλυντικά προϊόντα, για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, για σκοπούς άρσης των λόγων για τους οποίους 
υποβάλλεται η αναστολή. 

(β) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να παρατείνει την περίοδο ισχύος 
οδηγίας αναστολής της λειτουργίας υποστατικού ή άλλου χώρου, η οποία διαβιβάστηκε 
δυνάμει της παραγράφου (α), διά διαβίβασης, μίας ή περισσότερες φορές, παρόμοιας 
γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του υποστατικού ή άλλου χώρου, εάν, κατά 
την κρίση του, τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους 
οποίους διαβιβάστηκε η πρώτη οδηγία αναστολής της λειτουργίας του υποστατικού ή άλλου 
χώρου. 
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(γ) Σε κάθε γραπτή οδηγία, δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), με την οποία αναστέλλει τη 
λειτουργία υποστατικού ή άλλου χώρου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός καθορίζει την περίοδο 
ισχύος της αναστολής και τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την αναστολή, και πληροφορεί 
το πρόσωπο, στο οποίο η γραπτή οδηγία διαβιβάζεται, περί των δικαιωμάτων του, και περί των 
προθεσμιών άσκησης αυτών, τα οποία δικαιώματα και προθεσμίες είναι αυτά που καθορίζονται 
στο εδάφιο (5). 

(δ) Ο κάτοχος ή υπεύθυνος του υποστατικού ή άλλου χώρου, στον οποίο έχει διαβιβαστεί 
γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), έχει υποχρέωση, κατά το χρόνο ο οποίος 
καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των 
λόγων για τους οποίους ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός του διαβίβασε τη γραπτή οδηγία. 

(ε) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος με γραπτή οδηγία δυνάμει της 
παραγράφου (α) ή (β), έχει αναστείλει τη λειτουργία υποστατικού ή άλλου χώρου, ικανοποιηθεί 
ότι οι λόγοι, για τους οποίους ανέστειλε την εν λόγω λειτουργία, εξέλειπαν πριν την εκπνοή της 
περιόδου αναστολής που καθορίζεται στην οδηγία, έχει εξουσία να επιτρέπει την 
επαναλειτουργία του υποστατικού ή άλλου χώρου πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης 
περιόδου εκπνοής και έχει υποχρέωση το συντομότερο δυνατό να κοινοποιεί αυτή του την 
απόφαση στον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του υποστατικού ή άλλου χώρου. 

(5) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός— 

(α) Παίρνει δείγμα αντικειμένου, δυνάμει του εδαφίου (1)(α) ή (β), ή 

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων ή εγγράφων, δυνάμει 
του εδαφίου (1)(γ), ή 
(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει αντικείμενο, δυνάμει του εδαφίου (1)(δ), ή 

(δ) αποφασίζει να καταστρέψει, καλλυντικό προϊόν, δυνάμει του εδαφίου (1)(ε), 
πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από τη σχετική 
προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους (γ) και (δ), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός επιπλέον πληροφορεί το 
προαναφερόμενο πρόσωπο, γραπτώς, επαρκώς, δεόντως και σαφώς, για τους λόγους στους 
οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση, και— 

(αα) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη 
με προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του 
παρόντος Νόμου· και 

(ββ) περί του δικαιώματος του προαναφερόμενου προσώπου να προσβάλει την πράξη 
με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 
146 του Συντάγματος· και 
(γγ) περί των προθεσμιών, εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα δύο 
προαναφερόμενα δικαιώματα, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος 
Νόμου και στο Άρθρο 146 του Συντάγματος, αντίστοιχα. 

(6) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δεν καταστρέφει καλλυντικό προϊόν, δυνάμει του εδαφίου 
(1)(ε)— 

(α) Σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στον Υπουργό, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 22. και 

(β) στην περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό, μέχρις ότου ο Υπουργός με 
απόφαση του επικυρώσει την απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού και 
κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα. 
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(7) Πέραν του προσώπου που καθορίζεται στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου 

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" στο άρθρο 2, ο Υπουργός έχει εξουσία να διορίζει 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τα κατάλληλα προσόντα ως εξουσιοδοτημένο 

λειτουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

 

(8) Κάθε πρόσωπο, που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (7) ως 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των 

καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή των 

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

 

(9) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο—  

(α) Αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ή 

παρέχει οποιαδήποτε ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, 

στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ή αρνείται να προσκομίσει πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο 

ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο· 

ή 

 

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την 

εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένου λειτουργού, σε οποιοδήποτε αντικείμενο, το οποίο 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει του εδαφίου (1)(δ). 

 

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αντικείμενο αναφορικά με το οποίο 

εφαρμόζεται το παρόν άρθρο» σημαίνει— 

 

(α) Οποιοδήποτε καλλυντικό προϊόν  

(β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή προς 

διάθεση στην αγορά ή συσκευασία προς διάθεση στην αγορά καλλυντικού προϊόντος· 

 

(γ) οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφήμιση 

ή σήμανση καλλυντικού προϊόντος. 

 

20.—(1) Με την επιφύλαξη— Εκτελεστότητα 
αποφάσεων 
Συμβουλίου 
Καλλυντικών. 

(α) Του εδαφίου (2), απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 11, και 

(β) του άρθρου 15(7)(ε) και του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, απόφαση του 

Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 15, 

καθίσταται έκαστη εκτελεστή με την κοινοποίησή της στο πρόσωπο στο οποίο 

κοινοποιείται βάσει του άρθρου 11 και 15, αντίστοιχα. 

 

(2) Απόφαση του Συμβουλίου—  

(α) Δυνάμει του άρθρου 11(5)(α), για τροποποίηση ή ανάκληση ισχύουσας άδειας, ή 
 

(β) δυνάμει του άρθρου 15(6)(α), για τροποποίηση ή ανάκληση ισχύουσας άδειας ή 

παράτασης άδειας, δεν καθίσταται εκτελεστή— 

 

(αα) σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στον Υπουργό, 

η οποία αναφέρεται στο άρθρο 22· και 

 

(ββ) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό, μέχρις ότου ο Υπουργός 

με απόφασή του επικυρώσει την απόφαση του Συμβουλίου και κοινοποιήσει την 

απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα. 
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Αιτιολόγηση 
αποφάσεων του 
Συμβουλίου 
Καλλυντικών και 
πληροφόρηση, δι' 
αυτών, περί 
δικαιώματος 
ιεραρχικής και 
δικαστικής 
προσφυγής. 

21. Το Συμβούλιο σε κάθε απόφασή του— 

(α) Δυνάμει του άρθρου 11(2)(α), σε περίπτωση που η εν λόγω απόφαση απορρίπτει 
ή δεν αποδέχεται πλήρως αίτηση που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο δυνάμει του 
άρθρου 11(1)(α), ή 
(β) δυνάμει του άρθρου 11(5)(α), ή 

(γ) δυνάμει του άρθρου 15(2), για μη χορήγηση άδειας μη αναγραφής συστατικού 
καλλυντικού προϊόντος στον κατάλογο των συστατικών καλλυντικού προϊόντος, ο 
οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η), ή 
(δ) δυνάμει του άρθρου 15(4)(β), για μη χορήγηση παράτασης προαναφερόμενης 
στην παράγραφο (γ) άδειας, ή 

  (ε) δυνάμει του άρθρου 15(6)(α),  
εκθέτει, επαρκώς, δεόντως και σαφώς, τους λόγους στους οποίους η απόφαση βασίζεται, 
και πληροφορεί το πρόσωπο στο οποίο αυτή κοινοποιείται— 

 (αα) περί του δικαιώματος του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον 
Υπουργό, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου· και

 (ββ) περί του δικαιώματος του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 146 του Συντάγματος· και

 (γγ) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα δύο 
προαναφερόμενα δικαιώματα, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος 
Νόμου και στο Άρθρο 146 του Συντάγματος, αντίστοιχα. 

Ιεραρχική 
προσφυγή. 

22.—(1) Μέσα σε τριάντα ημέρες— 

(α) Από την πληροφόρηση, δυνάμει του άρθρου 19(5)— 
 (i) για κατακράτηση ή δέσμευση αντικειμένου από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, 

δυνάμει του άρθρου 19(1)(δ), ή 
 (ii) για απόφαση εξουσιοδοτημένου λειτουργού για καταστροφή καλλυντικού 

προϊόντος, δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ή 
 (β) από τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας από εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αναστολή 

της λειτουργίας υποστατικού ή άλλου χώρου, δυνάμει του άρθρου 19(4)(α) ή (β), ή

 (γ) από την κοινοποίηση οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 21, 

 το πρόσωπο που ούτως πληροφορείται ή λαμβάνει οδηγία ή κοινοποιείται απόφαση, 
αντίστοιχα, δύναται να προσβάλει τη σχετική πράξη, οδηγία ή απόφαση με γραπτή και 
αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. 

 (2) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός την 
εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον 
προσφεύγοντα, ή να δώσει σ ' αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους 
στηρίζεται η προσφυγή. 

 (3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε ένα ή περισσότερους λειτουργούς του 
Υπουργείου του την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να 
απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση 
της απόφασής του επί της προσφυγής. 

 (4) Ο Υπουργός, σε χρόνο ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της 
προσβαλλόμενης πράξης, οδηγίας ή απόφασης επί του προσφεύγοντα, είναι εύλογος, 
εκδίδει και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, 
διά της οποίας απόφασης αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την 
προσφυγή, και ακυρώνει ή τροποποιεί ή 
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επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη πράξη, οδηγία ή απόφαση, του 
εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή, ανάλογα με την περίπτωση, του Συμβουλίου. Η απόφαση 
του Υπουργού καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα. 

 

(5) Σε περίπτωση που ο Υπουργός υιοθετεί εν μέρει ή απορρίπτει προσφυγή που του 
υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), στην απόφασή του επί της προσφυγής ο Υπουργός 
εκθέτει, επαρκώς, δεόντως και σαφώς, τους λόγους τους οποίους αυτή βασίζεται, και 
πληροφορεί τον προσφεύγοντα, στον οποίο η απόφαση κοινοποιείται, περί του δικαιώματος 
του να προσβάλει την απόφαση του Υπουργού με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και 
περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 146 του Συντάγματος. 

 

(6) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο—  

(α) Υποβάλλει προσφυγή, δυνάμει του εδαφίου (1), η οποία παρέχει ψευδή, ανακριβή 
ή παραπλανητικά στοιχεία· ή 

 

(β) υποβάλλει πληροφορία, βάσει του εδαφίου (2), η οποία είναι ψευδής, ανακριβής 
ή παραπλανητική. 

 

(7) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με εκτελεστή απόφαση του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (4). 

 

23.—(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει, δυνάμει του άρθρου 
19(1), δείγμα καλλυντικού προϊόντος ή δείγμα ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καλλυντικού προϊόντος, διαιρεί επί τόπου το δείγμα σε 
τρία μέρη, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση 
του το επιτρέπει και— 

Χειρισμός 
δειγμάτων 
που 
λαμβάνονται 
από 
εξουσιοδοτημ
ένους 
λειτουργούς. 

(α) Δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται 
σε φύλαξη ή έλεγχο του καλλυντικού προϊόντος ή ουσίας, από το οποίο λήφθηκε το 
δείγμα, ή στον αντιπρόσωπο του εν λόγω προσώπου· και 

 

(β) κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση· και 
 

(γ) κρατά ένα μέρος για τυχόν υποβολή του σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση. 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπου κατά τη γνώμη του 

εξουσιοδοτημένου λειτουργού η διαίρεση δείγματος είτε είναι πρακτικά αδύνατη είτε 
δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγμα ή την ανάλυση, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, 
αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, 
και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και 
χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις 
παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1). 

 

(3) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2), σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος 
λειτουργός παίρνει δείγμα καλλυντικού προϊόντος ή δείγμα ουσίας, η οποία 
χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καλλυντικού προϊόντος, 
συμμορφώνεται με τις σχετικές μεθόδους δειγματοληψίας που τυχόν καθορίζονται με 
κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 

24.—(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει, δυνάμει του άρθρου 
19(1), δείγμα καλλυντικού προϊόντος ή δείγμα ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καλλυντικού προϊόντος, δύναται να υποβάλει μέρος 
δείγματος σε Κυβερνητικό Χημικό 

Ανάλυση 
δειγμάτων 
από 
Κυβερνητικό 
Χημικό. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 106(I)/2001



 για ανάλυση, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή το είδος από το οποίο 
λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα ενημερώσει σχετικά το πρόσωπο στο οποίο 
δόθηκε μέρος του δείγματος βάσει του εδαφίου (1)(α) ή (2), του άρθρου 23. 

 (2) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σε σχέση με καλλυντικό προϊόν, 
όπως η παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, συσκευασία προς διάθεση στην αγορά, 
αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, μεταφορά προς διάθεση στην αγορά, διακίνηση 
προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά και εισαγωγή και εξαγωγή προς διάθεση 
στην αγορά καλλυντικού προϊόντος, και κάθε πρόσωπο που διώκεται βάσει του παρόντος 
Νόμου, και κάθε αγοραστής ή καταναλωτής καλλυντικού προϊόντος δύνανται έκαστος να 
υποβάλουν δείγμα καλλυντικού προϊόντος ή δείγμα ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται ή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή καλλυντικού προϊόντος, σε Κυβερνητικό 
Χημικό για ανάλυση, νοουμένου ότι, κατά την υποβολή του δείγματος, καταβάλλουν στον 
Κυβερνητικό Χημικό το εκάστοτε ισχύον τέλος που καθορίζεται με γνωστοποίηση του 
Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο Κυβερνητικός Χημικός υπηρετεί ή εργάζεται, η οποία 
γνωστοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 (3)(α) Ο Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση 
επίβλεψη του, το συντομότερο δυνατό, αναλύει οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται 
δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), σύμφωνα με αναγνωρισμένες μεθόδους, τηρουμένων 
οποιωνδήποτε μεθόδων που τυχόν καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

Δέκατο 
Παράρτημα. 

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση δείγματος, το 
οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Κυβερνητικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό που του υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό, του τύπου που 
παρατίθεται στο Δέκατο Παράρτημα, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της 
διενεργηθείσας ανάλυσης. 

 (γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση δείγματος, το 
οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, 
στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα, τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία 
καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης και την οποία συντάσσει βάσει 
των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος 
υπηρετεί ή εργάζεται. 

 (δ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση δείγματος, το 
οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται 
σε οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει, στον 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το 
δείγμα, τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της 
διενεργηθείσας ανάλυσης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων 
διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται. 
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(ε) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του Δέκατου Παραρτήματος, ο όρος 
«δείγμα», σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αναφορικά με οτιδήποτε υποβάλλεται σε 
Κυβερνητικό Χημικό από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, σημαίνει μέρος δείγματος. 

Δέκατο 
Παράρτημα. 

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) 
θεωρούνται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του άρθρου 12(1) 
του περί Αποδείξεως Νόμου. 

Κεφ. 9. 
42 του 1978 
 86 του 1986 
54(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1994. 

 

(5) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε, δυνάμει του άρθρου 19(1), 
δείγμα καλλυντικού προϊόντος ή δείγμα ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή καλλυντικού προϊόντος, και υπέβαλε μέρος από το εν 
λόγω δείγμα σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση, το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε άλλο 
μέρος του δείγματος, δυνάμει του εδαφίου (1)(α) ή (2), του άρθρου 23, δύναται να ζητήσει 
και να λάβει από το Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αντίγραφο του 
πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που 
εξέδωσε ο Κυβερνητικό Χημικός και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της ανάλυσης: 

Νοείται ότι ο αιτητής δύναται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης 
Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το 
εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2). 

 

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει εργαστήριο ή χημείο ως Κυβερνητικό 
Χημείο, για το σκοπό διεξαγωγής ανάλυσης καλλυντικού προϊόντος ή ουσίας, η οποία 
χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καλλυντικού προϊόντος, ή 
δείγματος ή μέρους δείγματος οποιουδήποτε αυτών, βάσει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 

25. Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό, Κυβερνητικό Χημικό ή άλλο λειτουργό, κατά την άσκηση των 
εξουσιών ή εκτέλεση των καθηκόντων του, βάσει του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών, 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση ή 
άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό από τη 
δέουσα άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των καθηκόντων του, βάσει του παρόντος 
Νόμου ή των κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

Παρεμπόδιση 
λειτουργών κατά 
την άσκηση 
εξουσιών ή την 
εκτέλεση 
καθηκόντων 
τους. 

26. Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει 
να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή κανονισμού ή 
διατάγματος, που εκδίδεται δυνάμει αυτού. 

Γενικό 
ποινικό 
αδίκημα. 

27. Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα, βάσει του παρόντος Νόμου, από 
νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και 
αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι 
έχει διευκολυνθεί από την επιδεχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου που, κατά το χρόνο 
διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή 
άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το 
εν λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και υπόκειται στην 
ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό. 

Διάπραξη 
ποινικού 
αδικήματος από 
νομικό πρόσωπο. 

28.—(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου— (α) Απόδειξη ότι 
καλλυντικό προϊόν βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για 
την παρασκευή προς διάθεση στην 

Τεκμήρια. 
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αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διακίνηση προς διάθεση στην αγορά ή 
διάθεση στην αγορά καλλυντικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι 
προοριζόταν για διάθεση στην αγορά· 

 
(β) απόδειξη ότι ουσία, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή καλλυντικού 
προϊόντος, βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή προς διάθεση στην αγορά καλλυντικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης 
όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή καλλυντικού 
προϊόντος· 

 
(γ) απόδειξη ότι ουσία, της οποίας η προσθήκη ή παρουσία σε καλλυντικό προϊόν 
απαγορεύεται ή περιορίζεται βάσει του παρόντος Νόμου, προστέθηκε ή περιέχεται σε 
καλλυντικό προϊόν, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι το καλλυντικό προϊόν 
βλάπτει την ανθρώπινη υγεία· 

 (δ) απόδειξη ότι καλλυντικό προϊόν αντίκειται σε διάταξη— 
 (i) του άρθρου 9(1) ή 10, ή 
 

(ii) χορηγηθείσας άδειας ή απόφασης, που αναφέρεται στο άρθρο 11(9), ή 

 (iii) διατάγματος του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 12(1), ή 
 (iv) εκτελεστής απόφασης του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 22(4), 
 

και είναι μέρος μίας παρτίδας ή αποστολής καλλυντικών προϊόντων της ίδιας περιγραφής ή 
τάξης, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι όλα τα καλλυντικά προϊόντα σε εκείνη την 
παρτίδα ή αποστολή αντίκεινται στην προαναφερόμενη διάταξη. 

 
(2) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός ασκεί τις εξουσίες, τις οποίες του χορηγεί το 

άρθρο 19, βάσει των τεκμηρίων, τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (1), εκτός εάν 
ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε των εν λόγω τεκμηρίων δεν ισχύει σε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 

Υπερασπίσεις. 29.—(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου, 
αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά καλλυντικού προϊόντος, αποτελεί υπεράσπιση για τον 
κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι— 

 
(α)(i) Δεν είναι ο εισαγωγέας στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή ο 
κατασκευαστής, του καλλυντικού προϊόντος, ή ο αντιπρόσωπος του 
κατασκευαστή, ή το πρόσωπο κατά παραγγελία του οποίου ο κατασκευαστής 
παρασκεύασε το καλλυντικό προϊόν, και 

 (ii) προμηθεύτηκε το καλλυντικό προϊόν από άλλο πρόσωπο και το διέθεσε στη 
συσκευασία και περιέκτη, εάν υπάρχουν, και στην ίδια κατάσταση, στην οποία 
βρισκόταν το καλλυντικό προϊόν το χρόνο κατά τον οποίο το προμηθεύτηκε, 
χωρίς να γνωρίζει ότι το καλλυντικό προϊόν αντίκειται σε διάταξη του παρόντος 
Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

 (β) το καλλυντικό προϊόν, που σχετίζεται με την ισχυριζόμενη διάπραξη του 
αδικήματος, προοριζόταν για εξαγωγή και πληρούσε τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας της χώρας εισαγωγής. 

 (2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου, αναφορικά με την 
υποβολή αίτησης ή προσφυγής, η οποία περιέχει ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά 
στοιχεία, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι υπέβαλε την 
αίτηση ή προσφυγή με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η αίτηση ή προσφυγή περιείχε 
ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία. 
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(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου αναφορικά 
με την παροχή ψευδούς, ελλιπούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας, στοιχείου, 
βιβλίου ή εγγράφου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι 
παρείχε την πληροφορία, στοιχείο, βιβλίο ή έγγραφο με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει 
ότι η παρεχόμενη πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο ήταν ψευδές, ελλιπές, 
ανακριβές ή παραπλανητικό. 

 

30.—(1) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα— Ποινές. 

(α) βάσει του άρθρου 26, για παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με το άρθρο 9(1) ή 10 
ή 13 ή 14 ή 19(4)(δ), ή 

 

(β) βάσει του άρθρου 11(9), ή  

(γ) βάσει του άρθρου 12(3), ή  

(δ) βάσει του άρθρου 15(8), ή  

(ε) βάσει του άρθρου 19(9)(β),ή  

υπόκειται—  

(αα) σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις 
ποινές· και 

 

(ββ) σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή 
σε αμφότερες τις ποινές. 

 

(2) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα, βάσει του παρόντος Νόμου, για το οποίο 
το παρόν άρθρο δεν προβλέπει άλλη ποινή, υπόκειται— 

 

(α) Σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε αμφότερες τις 
ποινές· και 

 

(β) σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. 

 

31. Το Δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε πρόσωπο για ποινικό αδίκημα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή την 
οποία τυχόν επέβαλε, να διατάζει— 

Εξουσία 
Δικαστηρίου. 

(α) Την κατάσχεση, καταστροφή ή άλλως πως διάθεση οποιουδήποτε καλλυντικού 
προϊόντος, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα· 

 

(β) την ακύρωση της ισχύουσας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή κανονισμών, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, άδειας ή εγγραφής είτε των υποστατικών ή άλλων χώρων είτε 
των κατόχων ή υπευθύνων αυτών ή άλλου προσώπου, και το κλείσιμο των υποστατικών ή 
άλλων χώρων, σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα. 

 

32. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρίς τη συναίνεση του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Ποινική δίωξη 
μόνο κατόπιν 
συναίνεσης του 
Γενικού 
Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. 
Τροποποίηση 
Παραρτημάτων του 
παρόντος Νόμου 
και των 
κανονισμών, που 
εκδίδονται δυνάμει 
αυτού. 

 

33. Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, καθώς και τα 
Παραρτήματα των κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
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Εξουσία έκδοσης 
κανονισμών. 

34.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς για την 
καλύτερη λειτουργία ή εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό ή ρύθμιση 
οποιουδήποτε θέματος που αφορά καλλυντικό προϊόν και δύναται να καθοριστεί ή, 
αντίστοιχα, ρυθμιστεί βάσει του παρόντος Νόμου. 

 (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι κανονισμοί που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να εκδίδονται για όλους ή μερικούς από τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

 (α) Καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας που εφαρμόζει κάθε εξουσιοδοτημένος 
λειτουργός σε περίπτωση που παίρνει δείγμα καλλυντικού προϊόντος ή δείγμα ουσίας, 
η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καλλυντικού 
προϊόντος· 

 (β) καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζει κάθε Κυβερνητικός Χημικός 
αναφορικά με καλλυντικά προϊόντα και ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή καλλυντικού προϊόντος· 

 (γ) καθορισμό των κριτηρίων μικροβιολογικής ή χημικής καθαρότητας για τα 
καλλυντικά προϊόντα και των μεθόδων ελέγχου των κριτηρίων αυτών 

 (δ) επιβολή, απαγόρευση ή ρύθμιση της χρήσης οποιασδήποτε μεθόδου παρασκευής, 
συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης ή διάθεσης καλλυντικού προϊόντος· 

 (ε) πρόνοια τήρησης οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων αρχείων, πληροφοριών ή 
στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή ή λειτουργία του παρόντος 
Νόμου· 

 (στ) πρόνοια εγγραφής ή χορήγησης άδειας σε υποστατικά ή άλλους χώρους, όπου 
παρασκευάζεται ή συσκευάζεται καλλυντικό προϊόν 

 (ζ) πρόνοια εγγραφής ή χορήγησης άδειας σε κατασκευαστές ή συσκευαστές 
καλλυντικού προϊόντος· 

 (η) καθορισμό τελών για εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε υποσταστικά ή άλλους 
χώρους ή πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραγράφους (στ) και (ζ), αντίστοιχα, ή 
καθορισμό τελών για υποβαλλόμενη αίτηση για τέτοια εγγραφή ή χορήγηση άδειας-

 (θ) καθορισμό των προσόντων των προσώπων που είτε παρασκευάζουν είτε 
προΐστανται και εποπτεύουν πρόσωπα που παρασκευάζουν καλλυντικό προϊόν. 

 (3) Οι κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τίθενται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός 
εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά. 

 (4) Η έκδοση κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

35.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Τα ακόλουθα εδάφια τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία, η οποία δύναται να είναι 
διαφορετική για έκαστο εδάφιο ή έκαστη παράγραφο τέτοιου εδαφίου και την οποία το 
Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας— 

 (α) Εδάφιο (7) του άρθρου 11·  
(β) εδάφιο (2) του άρθρου 12·  
(γ) εδάφιο (7) του άρθρου 15. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 2) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1. 
Κρέμες, γαλακτώματα, λοσιόν (πλύματα), πηκτώματα (gels) και λάδια για το δέρμα (χέρια, πρόσωπο, 

πόδια, κ.λ.π.). 

2. 
Μάσκες ομορφιάς, εξαιρουμένων των απολεπιστικών (peeling) προϊόντων. 

3. 
Χρωματισμένες βάσεις (μέϊκ-απ) (tinted bases) (υγρά, κρέμες, πούδρες). 

4. 
Πούδρες για μακιγιάζ· σκόνη για χρήση μετά το λουτρό, για την υγιεινή του σώματος κ.λ.π. 

5. 
Σαπούνια, περιλαμβανομένων σαπουνιών λουτρού και αποσμητικών σαπουνιών. 

6. Αρώματα, κολώνιες (eux de toilette) και ύδωρ Κολώνιας. 

7. 
Παρασκευάσματα για το λουτρό και το ντους, όπως άλατα, αφροί, λάδια, πηκτώματα (gels) κ.λ.π. 

8. Αποτριχωτικά. 

9. Αποσμητικά και αντιιδρωτικά. 

10. Προϊόντα για την περιποίηση των μαλλιών: 

 
(α) βαφές και αποχρωστικά των μαλλιών· 

 

(β) προϊόντα για την βοστρύχωση (κατσάρωμα), το ίσιωμα και την στερέωση 
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(γ) προϊόντα για το φορμάρισμα (setting products)· 

 

(δ) προϊόντα καθαρισμού (λοσιόν (πλύματα), σκόνες, σαμπουάν) 

 

(ε) προϊόντα συντήρησης (λοσιόν (πλύματα), λάκες, μπριγιαντίνες)· 

11. Προϊόντα ξυρίσματος, όπως σαπούνια, αφροί και λοσιόν (πλύματα). 

12. 
Προϊόντα για το μακιγιάζ και το ντεμακιγιάζ του προσώπου και των ματιών.· 

13. Προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν στα χείλη. 

14. Προϊόντα για την περιποίηση των δοντιών και του στόματος. 

15. Προϊόντα για την περιποίηση και το βάψιμο των νυχιών. 

16. 
Προϊόντα εξωτερικής χρήσης για την περιποίηση των ευαίσθητων περιοχών. 

17. Προϊόντα αντηλιακά. 

18. Προϊόντα για μαύρισμα χωρίς ήλιο. 

19. Προϊόντα για την λεύκανση του δέρματος. 

20. Προϊόντα αντιρυτιδικά. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 3 (1) (β) και Πέμπτο Παράρτημα) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 

 1. Στρόντιο και οι ενώσεις του, με εξαίρεση - 

Τρίτο 

Παράρτημα. 
(α) το γαλακτικό στρόντιο, το νιτρικό στρόντιο και το πολυκαρβοξυλικό στρόντιο, που αναφέρονται στο 

Τρίτο Παράρτημα· 

 
(β) το σουλφίδιο του στροντίου· 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

(γ) το εξαϋδρικό χλωριούχο στρόντιο, το οξικό στρόντιο (ημιένυδρο), το υδροξείδιο του στροντίου και 

το υπεροξείδιο του στροντίου, τηρουμένων των διατάξεων του Τέταρτου Παραρτήματος· 

Πέμπτο 

Παράρτημα. 

(δ) τις αδιάλυτες λάκες, τα χρώματα και τα άλατα στροντίου των χρωστικών ουσιών, στις οποίες 

αναφέρεται η σημείωση (3) του Πέμπτου Παραρτήματος. 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 8 (3) (β) (iii), άρθρο 10 (1) (α), και Δεύτερο και Τέταρτο και Πέμπτο Παράρτημα) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

1. Ν-5-χλωρομπενζοξαζόλ-2-υλακεταμίδιο. 

2. 
Υδροξείδιο του β-ακετοξυαιθυλο-τριμεθυλαμμωνίου (ακετυλοχολίνη) και τα άλατά του. 

3. Deanol aceglumate*. 

4. Σπιρονολακτόνη*. 

5. [4-(4-Υδροξυ-3-ιωδοφαινοξυ)-3,5 διιωδοφαινυλ] οξικό οξύ και τα άλατά του. 

6. Methotrexate* 

7. Αμινοκαπροϊκό οξύ* και τα άλατά του. 

8. 
Cinchophen*, τα άλατά του, τα παράγωγα του και τα άλατα αυτών των παραγώγων. 

9. Θυροπροπικό οξύ* και τα άλατά του. 

10. Τριχλωροξικό οξύ. 

11. Aconitum napellus L. (φύλλα, ρίζες και γαληνικά παρασκευάσματα). 

12. Ακονιτίνη (κύριο αλκαλοειδές του Aconitum napellus L.) και τα άλατά της. 

13. Adonis vernalis L. και τα παρασκευάσματά του. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

14. Επινεφρίνη* 

15. Αλκαλοειδή της Rauwolfia serpentina και τα άλατά τους. 

16. Ακετυλενικές αλκοόλες, και οι εστέρες, αιθέρες και τα άλατά τους. 

17. Ισοπρεναλίνη*. 

18. Ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας. 

19. Αλλοκλαμίδιο* και τα άλατά του. 

20. Ναλορφίνη* τα άλατα και οι αιθέρες της. 

21. 
Συμπαθητικομιμητικές αμίνες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και περιλαμβάνονται στον πρώτο 

κατάλογο των χορηγητέων μόνον βάσει ιατρικής συνταγής φαρμάκων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην απόφαση 

Α.Ρ.(69) 2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

22. Ανιλίνη, τα άλατά της και τα αλογονωμένα και σουλφονωμένα παράγωγά της. 

23. Βετοξυκαΐνη* και τα άλατά της. 

24. Ζοξαζολαμίνη*. 

25. Προκαϊναμίδιο*, τα άλατά και τα παράγωγά του. 

26. Βενζιδίνη. 

27. Τυαμινοεπτάνιο", τα ισομερή και τα άλατά του. 

28. Οκτωδρίνη και τα άλατά της. 

29. 2-Αμινο-1,2-δις (4-μεθοξυφαινυλο) αιθανόλη και τα άλατά της. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

30. 1,3-Διμεθυλοπεντυλαμίνη και τα άλατά της. 

31. 4-Αμινοσαλικυλικό οξύ και τα άλατά του. 

32. 
Τουλουιδίνες, τα ισομερή τους, τα άλατά τους και τα αλογονωμένα και σουλφονωμένα παράγωγά τους. 

33. 
Ξυλιδίνες, τα ισομερή τους, τα άλατά τους και τα αλογονωμένα και σουλφονωμένα παράγωγά τους. 

34. 9-(3-Μεθυλο-2-βουτενυλοξυ)-7Η-φουρο(3,2-g) [1] βενζοπυραν-7-όνη (αμιδίνη). 

35. Ammi majus L. και τα γαληνικά παρασκευάσματά του. 

36. 2,3-Δίχλωρο-2-μεθυλοβουτάνιο. 

37. Ουσίες με ανδρογονικά αποτελέσματα. 

38. Έλαιο ανθρακενίου. 

39. Αντιβιοτικά. 

40. Αντιμόνιο και οι ενώσεις του. 

41. Apocynum cannabinum L. και τα παρασκευάσματά του. 

42. 
Απομορφίνη (5, 6, 6α, 7-τετραϋδρο-6-μεθυλο-4-Η-διβενζο (de, g) κινολινο-10, 11-διόλη) και τα άλατά της. 

43. Αρσενικό και οι ενώσεις του. 

44. Atropa belladona L. και τα παρασκευάσματά της. 

45. Ατροπίνη, τα άλατα και τα παράγωγά της. 
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ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

46. Άλατα βαρίου, με εξαίρεση - 

 
(α) το θειικό βάριο· 

Τέταρτο Παράρτημα. (β) το θειούχο βάριο νοουμένου ότι πληρούνται οι διατάξεις στην καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 26 του 

Τέταρτου Παραρτήματος αναφορικά με τα θειούχα άλατα των αλκαλικών γαιών 

Πέμπτο Παράρτημα. (γ) τις λάκες, τα χρώματα και τα άλατα, που παρασκευάζονται από χρωστικές ουσίες οι οποίες καθορίζονται στο 

Πέμπτο Παράρτημα και στις οποίες αναφέρεται η σημείωση (3) του Πέμπτου Παραρτήματος. 

47. Βενζόλιο. 

48. 4, 5-Διυδροβενζιμιδαζολ-4-όνη. 

49. Βενζαζεπίνες και βενζοδιαζεπίνες, τα άλατα και τα παράγωγά τους. 

50. 
Βενζοϊκός 1-διμεθυλαμινομεθυλο-1-μεθυλοπροπυλεστήρ (αμυλοκαΐνη) και τα άλατά του. 

51. Βενζοϊκός 2,2,6 τριμεθυλο-4-πιπεριδυλεστήρ (βενζαμίνη) και τα άλατά του. 

52. Ισοκαρβοξαζίδιο* 

53. Βενδροφλουμεθιαζίδιο* και τα παράγωγά του. 

54. Βηρύλλιο και οι ενώσεις του. 

55. Βρώμιο, στοιχειακό. 

56. Bretylium tosilate* 

57. Carbromal* 

58. Bromisoval* 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 106(I)/2001



ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

59. Βρωμοφενιραμίνη* και τα άλατά της. 

60. Benzilonium bromide*. 

61. Βρωμιούχο τετρααιθυλαμμώνιο*. 

62. Βρυκίνη. 

63. Τετρακαϊνη* και τα άλατά της. 

64. Μοφεβουταζόνη* 

65. Τολβουταμίδιο*. 

66. Καρβουταμίδιο* 

67. Φαινυλοβουταζόνη*. 

68. Κάδμιο και οι ενώσεις του. 

69. Κανθαρίδες, Cantharis vesicatoria. 

70. (IR, 25)-Εξαϋδρο-1,2-διμεθυλο-3,6-εποξυφθαλικός ανυδρίτης (κανθαριδίνη). 

71. Phenprobamate* 

72. Νιτροπαράγωγα του καρβαζολίου. 

73. Διθειάνθραξ. 

74. Καταλάση. 

75. Κεφαλίνη και τα άλατά της. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

76. Chenopodium ambrosioides (αιθέριο έλαιο). 

77. 2,2,2-Τριχλωροαιθανο-1,1-διόλη (χλωράλη). 

78. Χλώριο. 

79. Χλωροπροπαμίδιο* 

80. Diphenoxylatum* 

81. 
Κιτρικό-Υδροχλωρικό άλας της 4-φαινυλαζοφαινυλενο-1,3-διαμίνης (Υδροχλωρική κιτρική χρυσοϊδίνη). 

82. Χλωροζοξαζόνη*. 

83. 2-Χλωρο-6-μεθυλοπυριμιδιν-4-υλαδιμεθυλαμίνη (κριμιδίνη-ISO). 

84. Chlorprothixen* και τα άλατά του. 

85. Κλοφεναμίδιο*. 

86. Ν-Οξείδιο της Ν,Ν-δις (2-χλωροαιθυλο) μεθυλαμίνης και τα άλατά του. 

87. Chlormethin* και τα άλατά του. 

88. Κυκλοφωσφαμίδιο* και τα άλατά του. 

89. Mannomustin* και τα άλατά του. 

90. Βουτανιλικαϊνη* και τα άλατά της. 
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91. Χλωρομεζανόνη* 

92. Τριπαρανόλη*. 

93. 
2-[2(4-Χλωροφαινυλο)-2-φαινυλακετυλ] ινδανο-1,3-διόνη (Χλωροφασινόνη-ISO) 

94. Χλωροφαινοξαμίνη * 

95. Φαιναγλυκοδόλη* 

96. Χλωροαιθάνιο (αιθυλοχλωρίδιο). 

97. 
Χρώμιο· χρωμικό οξύ και τα άλατά του. 

98. Claviceps purpurea Tul., τα αλκαλοειδή και τα γαληνικά παρασκευάσματά του. 

99. Conium maculatum L. (καρπός, σκόνη, γαληνικά παρασκευάσματα). 

100. Γλυκυκλαμίδιο* 

101. Βενζολοσουλφονικό κοβάλτιο. 

102. Κολχικίνη, τα άλατα και τα παράγωγά της. 

103. Κολχικοσίδιο και τα παράγωγά του. 

104. Colchicum autumnale L. και τα γαληνικά παρασκευάσματα του. 

105. Κονβαλατοξίνη. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

106. Anamirta cocculus L. (καρπός). 

107. Croton tiglium (έλαιο) 

108. 1-Βουτυλο-3-(Ν-κρωτονοϋλοσουλφανιλυλ)-ουρία. 

109. Κουράριο και κουραρίνη. 

110. Συνθετικά κουραριογόνα. 

111. Υδροκυάνιο και τα άλατά του. 

112. 
2-α-Κυκλοεξυλοβενζυλ(Ν, Ν, Ν', Ν'-τετρααιθυλο) τριμεθυλενοδιαμίνη (φαινεταμίνη). 

113. Κυκλομενόλη* και τα άλατά της. 

114. Εξακυκλονικό νάτριο*. 

115. Hexapropymate* 

116. Δεξτροπροποξυφαίνιο* 

117. Ο,Ο-Διακετυλο-Ν-αλλυλ-Ν-νορμορφίνη. 

118. Pipazetate* και τα άλατά του. 

119. 5-(α,β-διβρωμο-φαιναιθυλο)-5-μεθυλο-υδαντοΐνη. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

120. 
Άλατα του Ν,Ν-ττενταμεθυλενο-δις (τριμεθυλαμμωνίου), παραδείγματος χάριν Pentemethonium bromide*. 

121. 
Άλατα του Ν,Ν-[(μεθυλιμινο), διαιθυλενο] δις (αιθυλοδιμεθυλαμμωνίου), παραδείγματος χάριν azamethor ium 

bromide*. 

122. Cyclarbamate*. 

123. Clofenotane* DDT (ISO). 

124. 
Άλατα του Ν,Ν-εξαμεθυλενο-δις (τριμεθυλαμμωνίου), παραδείγματος χάριν hexamethonium bromide* 

125. Διχλωροαιθάνια (αιθυλενοχλωρίδια). 

126. Διχλωροαιθυλένια (ακετυλενοχλωρίδια). 

127. Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος [lysergidum*] και τα άλατά του. 

128. 3-Υδροξυ-4-φαινυλοβενζοικός-2 -διαιθυλαμινοαιθυλεστήρ και τα άλατά του. 

129. Κινχοκαϊνη* και τα άλατά της. 

130. Κινναμωμικός 3-διαιθυλαμινοπροπυλεστήρ. 

131. Θειοφωσφορικός διαιθυλονιτρο-4-φαινυλεστήρ (parathion-ISO). 

132. 
Άλατα του [οξαλυλ-δις (ιμινοαιθυλενο)] δις [(0-χλωροβενζυλο) διαιθυλαμμωνίου], παραδείγματος χάριν 

ambenonium chloride* 
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ΟΥΣΙΕΣ 

133. Methyprylon και τα άλατά του. 

134. Διγιταλίνη και όλοι οι ετεροσίδες της Digitalis purpurea L. 

135. 
7-[2-υδροξυ-3-(2-υδροξυαιθυλο-Ν-μεθυλομινο) προπυλο] θεοφυλλίνη (ξανθιλόνη). 

136. Διοξεθεδρίνη* και τα άλατά της. 

137. Piprocurarii iodidum*. 

138. Προπυφαιναζόνη* 

139. Τετραβεναζίνη* και τα άλατά της. 

140. Captodiame*. 

141. Μεφεχλωραζϊνη* και τα άλατά της. 

142. Διμεθυλαμίνη. 

143. 
Βενζοϊκός 1,1-δις (διμεθυλαμινομεθυλο) προπυλεστήρ (αμυδρικαίνη, αλυπίνη) και τα άλατά του. 

144. Μεθαπυριλένιο* και τα άλατά του. 

145. Μεταμφεπραμόνη* και τα άλατά της. 

146. Αμυτριπτυλίνη* και τα άλατά της. 
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147. Μετφορμίνη* και τα άλατά της. 

148. Δινιτρικό ισοσορβίδιο [isosorbide dinitrate*]. 

149. Μηλονυλονιτρίλιο. 

150. Ηλεκτρυλονιτρίλιο. 

151. Ισομερή δινιτροφαινόλης. 

152. Improquone* 

153. Διμεβαμίδιο* και τα άλατά του. 

154. Διφαινυλοπυραλίνη* και τα άλατά της. 

155. Σουλφινπυραζόνη* 

156. 
Άλατα του Ν-(3-καρβαμοϋλο-3,3-διφαινυλο-προπυλο) [-Ν,Ν- διισοπροπυλομεθυλαμμωνίου, παραδείγματος 

χάριν ιωδιούχο ισοπροπαμίδιο*. 

157. Βενακτυζίνη*. 

158. Βενζατροπίνη και τα άλατά της. 

159. Κυκλιζίνη* και τα άλατά της. 

160. 5,5-Διφαινυλο-4-ιμιδαζολιδόνη. 

161. Προβενεσίδη*. 

162. Disulfiram*θιραμ (ISO). 

163. Εμετίνη, τα άλατά και τα παράγωγά της. 

164. Εφεδρίνη και τα άλατά της. 

165. Οξαναμίδιο* και τα παράγωγά του. 
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166. Εσερίνη ή φυσοστιγμίνη, και τα άλατά της. 

167. Εστέρες του 4-αμινοβενζοϊκού οξέος (με ελευθέρα την αμινομάδα). 

168. Άλατα χολίνης και οι εστέρες τους, παραδείγματος χάριν χλωριούχος χολίνη. 

169. Caramiphen* και τα άλατά του. 

170. Διαιθυλοφωσφορικός εστήρ της p-νιτροφαινόλης. 

171. Μετεθοεπταζίνη* και τα άλατά της. 

172. Οξυφενεριδίνη* και τα άλατά της. 

173. Αιθοεπταζίνη* και τα άλατά της. 

174. Μεθεπταζίνη* και τα άλατά της. 

175. Methylphenidate* και τα άλατά του. 

176. Δοξυλαμίνη* και τα άλατά της. 

177. Τολβοξάνιο*. 

178. 4-Βενζυλοξυφαινόλη, 4-μεθοξυφαινόλη και 4-αιθοξυφαινόλη. 

179. Παραιθοξυκαίνη* και τα άλατά της. 

180. Φαινοζολόνη*. 

181. Γλουταιθιμίδιο* και τα άλατά του. 

182. Αιθυλενοξείδιο. 

183. Βεμεγρίδη* και τα άλατά της. 

184. Βαλνοκταμίδιο* 

185. Αλοπεριδόλη*. 
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186. Παραμεθαζόνη*. 

187. Φλουανιζόνη* 

188. Τριφλουπεριδόλη* 

189. Φλουορεζόνη*. 

190. Φλουοροουρακίλη *. 

191. 

Τέταρτο Παράρτημα. 

Υδροφθορικό οξύ, τα άλατά του, τα σύμπλοκά του και τα υδροφθοριούχα άλατά του, με εξαίρεση όσα 

αναφέρονται ονομαστικά στο Τέταρτο Παράρτημα. 

192. 
Άλατα  του φουρφουρυλοτριμεθυλαμμωνίου, παραδείγματος χάριν furtrethonium iodide* 

193. Γκαλανταμίνη*. 

194. Προγεστεγόνα. 

195. 1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (BHC-ISO) (Λινταίην). 

196. 
(1R, 4S, 5R, 85).-1,2,3,4,10,10-εξαχλωρο-6,7-εποξυ-1,4,4α,5,6,7,8,8α- οκταϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοφθαλίνιο 

(Εντρίν ISO). 

197. Εξαχλωροαιθάνιο. 

198. 
(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10-εξαχλωρο-1,4,4α,5,8,8α-εξαϋδρο-1,4:5,8 διμεθανοναφθαλίνιο (Ισοντρίν-ISO). 

199. Υδραστίνη, υδραστινίνη, και τα άλατά τους. 

200. Υδραζίδια και τα άλατά τους. 

201. Υδραζίνη, τα παράγωγά της, και τα άλατά των παραγώγων. 

202. Οκταμοξίνη* και τα άλατά της. 
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203. Βαρφαρίνη* και τα άλατά της. 

204. 
Δις (4-υδροξυ-2-οξο-1-βενζοττυραν-3-υλ) οξικός αιθυλεστήρ και άλατα του οξέος. 

205. Μεθοκαρβαμόλη* 

206. Propatylnitrate* 

207. 4,4'Διυδροξυ 3,3'-(-3-μεθυλοθειοτφοττυλιδενο) δικουμαρίνη* 

208. Φεναδιαζόλη* 

209. Νιτροξολίνη* και τα άλατά της. 

210. Υοσκυαμίνη, τα άλατα και τα παράγωγά της. 

211. 
Hyoscyamous niger L. (φύλλα, σπέρματα, σκόνη και γαληνικά παρασκευάσματα. 

212. Πεμολϊνη* και τα άλατά της. 

213. Ιώδιο. 

214. 
Άλατα του δεκαμεθυλενο-δις (τριμεθυλαμμωνίου), παραδείγματος χάριν decamethonium bromide* 

215. 
Ιπεκακουάνα (Cephaelis, ipecacuanha Brot. και ανάλογα είδη) (ρίζες, σκόνη και γαληνικά παρασκευάσματα). 

216. (2-ισοπροπυλοπεντ-4-ενοϋλ) ουσία (απροναλίδιο). 

217. 
α-Σαντονίνη, (3S, 5Ar, 9Β3)-3,3α,4,5,5α,9β-εξαϋδρο-3,5α,9-τριμεθυλο-ναφθο (1,2-β) φουερανο-2,8-διόνη. 

218. Lobelia inflata L. και τα γαληνικά παρασκευάσματά της. 
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219. Λοβελίνη* και τα άλατά της. 

220. 
Βαρβιτουρικό οξύ, τα παράγωγά του, και τα άλατά του οξέος και των παραγώγων του. 

221. 

Έκτο 

Παράρτημα. 

Υδράργυρος και οι ενώσεις του, εκτός των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο Έκτο Παράρτημα. 

222. 3,4,5-Τριμεθοξυφαιναιθυλαμίνη και τα άλατά της. 

223. Μεταλδεΰδη. 

224. 2-(4-Αλλυλο-2-μεθοξυφαινοξυ)-Ν,Ν-διαιθυλακεταμίδιο και τα άλατά του. 

225. Κουμεταρόλη*. 

226. Δεξτρομεθορφάνη* και τα άλατά της. 

227. 2-Μεθυλεπτυλαμίνη και τα άλατά της. 

228. Ισομεθεπτένιο* και τα άλατά του. 

229. Μεκαμυλαμίνη*. 

230. Γουαϊφενεζίνη*. 

231. Δικουμαρόλη* 

232. Φαινομετραζίνη, τα παράγωγά και τα άλατά της. 

233. Θειαμαζόλη*. 

234. 
3,4-Διυδρο-2-μεθοξυ-2-μεθυλο-4-φαινυλ-2Η,5Η-πυρανο-(3,2-c)-(1 )- βενζοπυραν-5-όνη (κυκλοκουμαρόλη). 

235. Καριζοπροδόλη*. 
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236. Μεπροβαμάτη. 

237. Τεφαζολίνη* και τα άλατά της. 

238. Αρεκολίνη. 

239. Poldine Metilsulphate* 

240. Υδροξυζίνη*. 

241. 2-Ναφθόλη. 

242. 1 -και 2-Ναφθυλαμίνες και τα άλατά τους. 

243. 3-( 1 -Ναφθυλομεθυλο)-2-ιμιδαζολίνη. 

244. Ναφαζολίνη* και τα άλατά της. 

245. Νεοστιγμίνη και τα άλατά της, παραδείγματος χάριν βρωμιούχος νεοστιγμίνη* 

246. Νικοτίνη και τα άλατά της. 

247. Νιτρώδεις αμυλεστέρες. 

248. Ανόργανα νιτρώδη άλατα, με εξαίρεση το νιτρώδες νάτριο. 

249. Νιτροβενζόλιο. 

250. Νιτροκρεζόλες και τα άλατά τους μετ' αλκαλίων. 

251. Νιτροφουραντοΐνη*. 

252. Φουραζολιδόνη* 

253. Τρινιτρικός προπανο-1,2,3-τριυλεστήρ (νιτρο-γλυκερίνη). 

254. Ακενοκουμαρόλη* 

255. Νιτροσιδηρικυανιούχα άλατα των αλκαλίων. 
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256. 
Νιτροστιλβένια, τα ομόλογα, και τα παράγωγά των νιτροστιλβενίων και των ομολόγων τους. 

257. Νοραδρεναλίνη και τα άλατά της. 

258. Νοσκαπίνη* και τα άλατά της. 

259. Γουανεθιδίνη* και τα άλατά της. 

260. Οιστρογόνα. 

261. Ολεανδρίνη. 

262. Χλωροταλιδόνη. 

263. Πελλετιερίνη και τα άλατά της. 

264. Πενταχλωροαιθάνιο. 

265. Τετρανιτρικός πενταεριθριτυλεστήρ*. 

266. Πετριχλωράλη*. 

267. Οκταμυλαμίνη* και τα άλατά της. 

268. Πικρικό οξύ. 

269. Φαινασεμίδη* 

270. Διφενκλοξαζίνη*. 

271. 2-Φαινυλινδανο-1,3-διόνη (Φαινινδιόνη). 

272. Αιθυλοφαινακεμίδη*. 

273. Φαινοπροκουμόνη*. 

274. Φενυραμιδόλη* 
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275. Triamteren* και τα άλατά του. 

276. Πυροσφωρικός τετρααιθυλεστήρ, TEPP (ISO). 

277. Φωσφορικός τρικλεζυλεστήρ. 

278. Ψιλοκυβίνη* 

279. Φώσφορος και φωσφίδια μετάλλων. 

280. Θαλιδομίδη* και τα άλατά της. 

281. Physostigma venenosum Balf. 

282. Πικροτοξίνη. - 

283. Πιλοκαρττίνη και τα άλατά της. 

284. 
Οξεικός α-πιττεριδιν-2-υλ βενζυλεστήρ, μορφή L-αριστερόστροφος, θρεομορφή και τα άλατά του. 

285. Πιπραδρόλη* και τα άλατά της. 

286. Αζακυκλονόλη' και τα άλατά της. 

287. Βιεταμιβερίνη*. 

288. Βουτοπιπρίνη* και τα άλατά της. 

289. 

 

Τέταρτο Παράρτημα. 

Μόλυβδος και ενώσεις του, με εξαίρεση τον οξεικό μόλυβδο νοουμένου ότι πληρούνται οι διατάξεις στην 

καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 58 του Τέταρτου Παραρτήματος. 

290. Κωνεϊινη. 

291. Prunus laurocerasus L. (ύδωρ δαφνοκεράσου). 

292. Μετυραπόνη* 
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293. 
Ραδιενεργές ουσίες, με εξαίρεση τις ουσίες οι οποίες είναι εκ του φυσικού ραδιενεργές και τις ραδιενεργές 

ουσίες που έχουν προκύψει από τεχνητή μόλυνση του περιβάλλοντος, νοουμένου ότι οι προαναφερόμενες 

ραδιενεργές ουσίες δεν εμπλουτίζονται για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων και η συγκέντρωση αυτών 

των ραδιενεργών ουσιών δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της 

Δημοκρατίας αναφορικά με την προστασία της υγείας των εργαζομένων και γενικά της δημόσιας υγείας έναντι 

των κινδύνων από την ιονίζουσα ακτινοβολία. 

294. Juniperus sabina L. (φύλλα, αιθέριο έλαιο και γαληνικά παρασκευάσματα). 

  

295. Σκοπολαμίνη, τα άλατά και τα παράγωγά της. 

296. Άλατα χρυσού. 

297. 

  

Τέταρτο Παράρτημα. 

Σελήνιο και οι ενώσεις του, με εξαίρεση το διθειούχο σελήνιο νοουμένου ότι πληρούνται οι διατάξεις στην 

καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 52 του Τέταρτου Παραρτήματος. 

298. Solanus nigrum L. και τα γαληνικά παρασκευάσματά του. 

299. Σπαρτεϊνη και τα άλατά της. 

300. Γλυκοκορτικοειδή. 

301. Datura stramonium L. και τα γαληνικά παρασκευάσματά του. 

302. Στροφανθίνες, τα άγλυκα τους και τα αντίστοιχα παράγωγά των στροφανθινών. 

303. Είδη Strophantus και τα γαληνικά παρασκευάσματά τους. 

304. Στρυχνίνη και τα άλατά της. 

305. Είδη Strychnos και τα γαληνικά παρασκευάσματά τους. 
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7 του 1969. 

306. 
Ναρκωτικά, φυσικά και συνθετικά: Όλες σι ουσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες I και II της Ενιαίας 

Σύμβασης περί ναρκωτικών, η οποία υπεγράφη στη Νέα Υόρκη, την 30η Μαρτίου 1961, και κυρώθηκε δια του 

περί Ενιαίας Συμβάσεως περί Ναρκωτικών (Κυρωτικός) Νόμου του 1969. 

 307. 
Σουλφοναμίδια (σουλφανιλαμίδιο, και τα παράγωγά του τα οποία λαμβάνονται δι' υποκαταστάσεως ενός ή 

περισσοτέρων ατόμων υδρογόνου των αμινομάδων) και τα άλατά των σουλφοναμιδίων. 

 308. Sultiamum* 

 309. Νεοδύμιο και τα άλατά του. 

 310. Thiotepum* 

 311. Pilocarpus Jaborandi Holmes και τα γαληνικά παρασκευάσματά του. 

 312. Τελλούριο και οι ενώσεις του. 

 313. Ξυλομεταζολίνη* και τα άλατά της. 

 314. Τετραχλωραιθυλένιο. 

 315. Τετραχλωράνθραξ. 

 316. Τετραφωσφορικός εξααιθυλεστήρ. 

 317. Θάλλιο και οι ενώσεις του. 

 318. Thevetia neriifolia Juss,. εκχύλισμα γλυκοσιδίου. 

 319. Αιθιοναμίδιο*. 

 320. Φαινοθειαζίνη* και οι ενώσεις της. 

Τέταρτο 

Παράρτημα 

321. 
Θειουρία και παράγωγά της, εκτός από την εξαίρεση που αναφέρεται στο Τέταρτο Παράρτημα. 
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322. Μεφαινεζίνη* και οι εστέρες της. 

323. 
Εμβόλια, τοξίνες και οροί, που περιλαμβάνονται στον ορισμό του όρου «εμβόλια, τοξίνες ή οροί» στο άρθρο 2 

του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001. 

324. Τρανυλοσυπρομίνη* και τα άλατά της. 

325: Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη). 

326. 2,2,2-Τριβρωμοαιθανόλη (Τριβρωμοαιθυλική αλκοόλη). 

327. Trichlormethine* και τα άλατά της. 

328. Τρεταμίνη* 

329. Τριαιθιωδιούχος γαλλαμίνη* 

330. Urginea Scilla Stern, και τα γαληνικά παρασκευάσματά της. 

331. Βερατρίνη, τα άλατά της και τα γαληνικά παρασκευάσματά της. 

332. Schoenocaulon officinale Lind, (σπέρματα και γαληνικά παρασκευάσματα). 

333. Veratrum Spp. και τα παρασκευάσματά τους. 

334. Μονομερές βινυλοχλωρίδιο. 

335. Εργοκαλσιφερόλη* και χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνες D2 και D3). 

336. Άλατα των Ο-αλκυλοδιθειοκαρβονικών οξέων. 

337. Υοχιμπίνη και τα άλατά της. 

338. Διμεθυλοσουλφοξείδιο*. 

339. Διφαινυδραμίνη* και τα άλατά της. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 106(I)/2001



ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

340. 4-tert-Βουτυλοφαινόλη. 

341. 4-tert-Βουτυλοπυροκατεχόλη. 

342. Διυδροταχυστερόλη. 

343. Διοξάνιο (1,4-διαιθυλενο-διοξείδιο). 

344. Μορφολίνη και τα άλατά της. 

345. Pyrethrum album L. και τα γαληνικά παρασκευάσματά του. 

346. Μηλεϊνική 2-[4-Μεθοξυβενζυλο-Ν-(2-πυριδυλ)αμινο], 

347. Τριπελενναμίνη*. 

348. Τετραχλωροσαλικυλανιλίδια. 

349. Διχλωροσαλικυλανιλίδια. 

350. Τετραβρωμοσαλικυλανιλίδια. 

351. Διβρωμοσαλικυλανιλίδια, παραδείγματος χάριν metabromsalan*, dibromsalan* 

352. Βιθειονόλη* 

353. Μονοσουλφίδια του θειουράμ. 

354. Δισουλφίδια θειουράμ. 

355. Διμεθυλοφορμαμίδιο. 

356. 4-Φαινυλοβουτ-3-εν-2-όνη. 

357. 
Βενζοϊκοί εστέρες της 4-υδροξυ-3-μεθοξυκινναμυλικής αλκοόλης, με εξαίρεση τους κανονικώς περιεχομένους 

σε χρησιμοποιούμενα φυσικά αιθέρια έλαια. 
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358. 
Φουροκουμαρίνες (παραδείγματος χάριν τριοξυσαλάνη, 8-μεθόξυ-ψωραλένιο και 5-μεθοξυψωραλένιο), με 

εξαίρεση τα κανονικώς περιεχόμενα σε χρησιμοποιούμενα φυσικά αιθέρια έλαια. Η περιεκτικότητα σε 

φουροκουμαρίνες των αντιηλιακών και των προϊόντων για μαύρισμα χωρίς ήλιο πρέπει να είναι μικρότερη από 

1mg/kg. 

359. Έλαιο από τα σπέρματα της Laurus nobilis L. 

360. 
Σαφρόλη, με εξαίρεση την κανονικώς περιεχόμενη σε χρησιμοποιούμενα φυσικά έλαια και με την προϋπόθεση 

ότι η συγκέντρωση της σαφρόλης στο καλλυντικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα - 

 

(α) 50 ppm, στην περίπτωση καλλυντικών προϊόντων για την περιποίηση των δοντιών και του στόματος, 

άλλων από οδοντόπαστες που προορίζονται ειδικά για παιδιά· 

 

(β) 100ppm, στην περίπτωση καλλυντικών προϊόντων που δεν αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β). 

361 Ιωδοθυμόλη. 

362. 
Αιθυλο-3 '-τετραΰδρο-5 '-6 '-7 '-8 '-τετραμεθυλ-5 '-5 '-8 '-8' ακετοναφθόνη-2', ή 

τετραμεθυλ-1,1,4,4-αιθυλ-6-ακετυλο-7-τετραϋδρο ναφθαλένιο-1,2,3,4. 

363. Ο-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της. 

364. 4-Μεθυλο-m-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της. 

365. 
Αριστολοχικό οξύ και τα άλατά του, αριστολόχια spp και τα παρασκευάσματά της. 

366. Χλωροφόρμιο. 

367. 2,3,7,8-Τετρα χλωροδιβενζο-p-διοξίνη. 
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368. Διμεθοξάνη (Dimethoxane). 

369. Νατριούχος πυριθειόνη (ΙΝΝΜ). 

370. Ν-(Τριχλωρομεθύλθειο) κυκλοεξενο-4-δικαρβοξιμίδιο 1,2 (καπτάνιο). 

371. 2,2'-Διυδροξυ-3,3',5',5',6,6'-εξαχλωροδιφαινυλομεθάνιο (Εξαχλωροφαίνιο). 

372. 
3-Οξείδιο της 6-(πιπεριδινυλο)-2,4-πυριμιδινο διαμίνης (Minoxidil) και τα άλατά του. 

373. 3,4',5-Τριβρωμοσαλικυλανιλίδιο. 

374. Φυτολάκκα spp και τα παρασκευάσματά της. 

375. Tretinoin* (ρητινοικό οξύ και τα άλατά του). 

376. 1 '-μεθοξυ-2,4-διαμινοβενζόλιο (2,4-διαμινοανισόλη-CI 76050) και τα άλατά του. 

377. 1-μεθοξυ-2,5-διαμινοβενζόλιο (2,5-διαμινοανισόλη) και τα άλατά του. 

378. Χρωστική ουσία CI 12140. 

379. Χρωστική ουσία CI 26105. 

380. Χρωστική ουσία CI 42555. 

Χρωστική ουσία CI 42555-1. 

Χρωστική ουσία CI 42555-2. 

381. 4-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό αμύλιο (μείγμα ισομερών) [Padimate A (INN)]. 

382. Βενζοϋλυπεροξείδιο. 

383. 2-Αμινο-4-νιτροφαινόλη. 

384. 2-Αμινο-5-νιτροφαινόλη. 
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 385. α-Υδροξυ-11-πρεγνενο-4-διόνη-3,20 και οι εστέρες της. 

 386. Χρωστική ουσία CI 42640. 

 387. Χρωστική ουσία CI 13065. 

 388. Χρωστική ουσία CI 42535. 

 389. Χρωστική ουσία CI 61554. 

 390. Αντι-ανδρογόνα στεροειδούς δομής. 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

Πέμπτο 

Παράρτημα. 

391. 
Ζιρκόνιο και παράγωγα του, με εξαίρεση τις ουσίες που καθορίζονται στην καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 53 

του Τέταρτου Παραρτήματος, και τις λάκκες, χρώματα και άλατα ζιρκονίου χρωστικών ουσιών οι οποίες 

καθορίζονται στο Πέμπτο Παράρτημα και στις οποίες αναφέρεται η σημείωση (3) του Πέμπτου Παραρτήματος. 

 392. Ακετονιτρίλιο. 

 393. Τετραϋδροζολίνη και τα άλατά της. 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

394. 
Υδροξυ-8-κινολίνη και το θειικό άλας της, νοουμένου ότι πληρούνται οι διατάξεις στην καταχώρηση με αύξοντα 

αριθμό 54 του Τέταρτου Παραρτήματος. 

 395. 
Διθείο-2,2 '-διπυριδινο-διοξείδιο 1,1' (προϊόν προσθήκης με τρις ενυδρό θειικό μαγνήσιο) - (διθειούχος 

πυριθειόνη + θειικό μαγνήσιο). 

 396. Χρωστική ουσία CI 12075 και λάκες, χρώματα και άλατά της. 

 397. Χρωστική ουσία CI 45170. 

  Χρωστική ουσία CI 45170: 1. 
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398. Λιδοκαϊνη. 

399. 1,2-Εποξυβουτάνιο. 

400. Χρωστική ουσία CI 15585. 

401. Γαλακτικό στρόντιο. 

402. Νιτρικό στρόντιο. 

403. Πολυκαρβοξυλικό στρόντιο. 

404. Πραμοκαΐνη. 

405. 4-αιθόξυ-m-φαινυλενοδιαμινη και τα άλατά της. 

406. 2,4-Διαμινο-φαινυλαιθανόλη και τα άλατά της. 

407. Κατεχόλη. 

408. Πυρογαλλόλη. 

409. Νιτροδοαμίνες. 

410. Δευτεροταγείς διαλκανολαμίνες. 

411. 4-αμινο-2-νιτροφαινόλη. 

412. 2-μέθυλο-ΓΠ-φαινυλενοδυαμίνη. 
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ΟΥΣΙΕΣ 

413. 4-tert-βουτυλο-3-μεθοξυ-2,6-δινιτροτολουένιο (Ιβίσκος ο μόσχοσμος). 

414. Ιστοί, κύτταρα και προϊόντα, ανθρώπινης προέλευσης. 

415. Φαινολοφθαλεϊνη [3,3 δισ (4-υδροξυ-φαινυλ) φθαλίδιο]. 

416. 3-ιμιδαζολ-4-υλακρυλικό οξύ και ο αιθυλεστέρας του (ουροκανικό οξύ). 

417. 
(α) Το κρανίο, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, οι αμυγλαλές και ο νωτιαίος μυελός- 

 (i) βοοειδών ηλικίας άνω των 12 μηνών, 

 

(ii) αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 12 μηνών ή των οποίων έχει προβάλει ένας μόνιμος κοπτήρας, 

 και συστατικά που λαμβάνονται από τα ανωτέρω. 

 

(β) Η σπλήνα αιγοπροβάτων και συστατικά που λαμβάνονται από αυτή. 

Επιτρέπεται, ωστόσο, να χρησιμοποιούνται παράγωγα ζωικού λίπους (στέαρ) με την επιφύλαξη της εφαρμογής 

των ακόλουθων μεθόδων, που πρέπει να πιστοποιούνται αυστηρά από τον παραγωγό: 

 

(i) μετεστεροποίηση ή υδρόλυση σε θερμοκρασία 200°C 

τουλάχιστον και υπό κατάλληλη αντίστοιχη πίεση, επί 20 λεπτά (γλυκερόλη, λιπαρά οξέα 

και εστέρες των λιπαρών οξέων)· 

 (ii) σαπωνοποίηση με NaOH 12Μ (γλυκερόλη και σάπωνες): 

(Α) ασυνεχής διεργασία:σε θερμοκρασία 95°C επί τρεις ώρες· 

 ή 

 

(Β) συνεχής διεργασία: σε θερμοκρασία 140°C και πίεση 2 bar (2000 hPa) επί 8 λεπτά ή 

ανάλογες συνθήκες. 

418. Ακατέργαστες και κατεργασμένες πίσσες λιθανθράκων. 

419. 1,1,3,3,5-πενταμέθυλο-4,6-δινιτροϊνδάνιο (μοσκάνιο). 

420. 5, τριτ-βουτύλο-1,2.3-τριμέθυλο-4,6-δινιτροβενζόλιο (τιβετινικός μόσχος). 
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Σημείωση: 

Τα ονόματα, που σημειώνονται με αστερίσκο (*), αναγράφονται όπως έχουν δημοσιευθεί στο "computer Printout 1988, 

International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN", Διεθνής Οργανισμός 

Υγείας, Γενεύη, Αύγουστος 1988. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 10(1)(β), άρθρο 13(1)(ε), και Δεύτερο και Τρίτο Παράρτημα) 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της 

εκεί παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας 

στο τελικό καλλυντικό 

προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί  

και απαιτήσεις 

Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση 

καλλυντικού προϊόντος  

που περιέχει την ουσία 
1. Βορικό οξύ, βορικά 

και τετραβορικά 

άλατα. 

(α) Ταλκ. (α) 5% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού οξέος). 

(α)(i)Να μη χρησιμοποιείται 

σε προϊόντα για παιδιά κάτω 

των τριών ετών. 

(ii)Να μη χρησιμοποιείται σε 

δέρμα που φέρει εκδορές 

ή είναι ερεθισμένο, όταν 

το ποσοστό ελεύθερου 

διαλυτού βορικού άλατος

(α)(i)Να μη χρησιμοποιείται για 

περιποίηση παιδιών κάτω των τριών 

ετών. 

(ii) Να μην χρησιμοποιείται σε 

δέρμα που φέρει εκδορές ή είναι 

ερεθισμένο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της 

εκεί παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

1. 

(συνέχεια) 

 
 

 

 

 

(β)Προϊόντα για την 

περιποίηση του στόματος. 

 

 

(γ)Λοιπά προϊόντα, 

εξαιρουμένων των προϊόντων 

για το μπάνιο και για τη 

βοστρύχωση (κατσάρωμα) 

των μαλλιών. 

 

 

 

 

(β) 0.1% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού οξέος). 

 

 

(γ) 3% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού οξέος). 

υπερβαίνει το 1,5% 

(εκφραζόμενο σε 

μάζα/μάζα βορικού οξέος).

 

(β) Να μη χρησιμοποιείται 

σε προϊόντα για παιδιά 

κάτω των τριών ετών. 

 

(γ) Να μη χρησιμοποιείται 

σε προϊόντα για παιδιά 

κάτω των τριών ετών. 

( 
 
 
 
 
 
β)(i) Να αποφεύγεται η κατάποση. 

(ii) Να μη χρησιμοποιείται για περιποίηση 

παιδιών κάτω των τριών ετών. 

 

(γ)(i) Να μη χρησιμοποιείται για 

περιποίηση παιδιών κάτω των τριών ετών. 

 

(ii) Σε περίπτωση μέγιστης 

συγκέντρωσης του ελεύθερου διαλυτού 

βορικού άλατος πέραν του 1.5% 

(εκφραζόμενο σε μάζα/ 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

1. 

(συνέχεια) 

    
μάζα βορικού οξέος), προστίθεται στη 

σήμανση σχετική ένδειξη 

2. Τετραβορικά άλατα. (α) Προϊόντα για το μπάνιο. 

 

 

(β) Προϊόντα για τη 

βοστρύχωση 

(κατσάρωμα) των 

μαλλιών. 

(α) 8% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού 

οξέος). 

(β) 8% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού 

οξέος). 

(α) Να μη χρησιμοποιείται σε 

προϊόντα για παιδιά κάτω των 

τριών ετών. 

(α) Να μη χρησιμοποιείται για 

περιποίηση παιδιών κάτω των τριών 

ετών. 
(β) Ξέπλυμα με άφθονο νερό.   
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

3. Θειογλυκολικό οξύ και 

τα άλατά του. 

(α) Προϊόντα για την 

βοστρύχωση(κατσάρωμα

) των μαλλιών ή για το 

ίσιωμα τους, για γενική 

χρήση 

 

(β) Προϊόντα για την 

βοστρύχωση 

(κατσάρωμα) των 

μαλλιών ή για το ίσιωμα 

τους, για επαγγελματική 

χρήση. 

(α) 8% έτοιμο προς χρήση pH

7 έως 9,5. 

 

 

 

 

(β) 11% έτοιμο προς χρήση 

pH 7 έως 9,5. 

 
(α)(i) Περιέχει άλατα του θειογλυκολικού 

οξέως. 

(ii) Να ακολουθούνται οι οδηγίες 

χρήσεως. 

(iii) Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά. 
 
(β) Μόνο για επαγγελματίες. 
(α), (β) και (δ) 

  (i) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο 

η ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

3. 
(συνέχεια) 

 (γ) Αποτριχωτικά. 

 

 

 

 

 

 

(δ) Λοιπά προϊόντα για την 

περιποίηση των μαλλιών που 

απομακρύνονται μετά την 

χρήση τους. 

(γ) 5% έτοιμο προς χρήση 

pH 7 έως 12,7. 

  
(γ) και (δ) 

(i) Περιέχει άλατα του θειογλυκολικού 

oξέος. 

(ii) Να ακολουθούνται οι οδηγίες 

χρήσεως. 

(iii) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
(α),(β),(γ) 

(i) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 

(ii) Σε περίπτωση επαφής με τα με τα 

μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

(δ) 2% έτοιμο προς χρήση 

pH 7 έως 9,5. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001
106(I)/2001



ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

3. 

(συνέχεια) 

  
(α),(β),(γ) και (δ) Τα 

ανωτέρω ποσοστά 

υπολογίζονται ως 

θειογλυκολικό οξύ. 

  

4. Εστέρες του 

θειογλυκολικού 

οξέος. 

Προϊόντα για την βοστρύχωση 

(κατσάρωμα) των μαλλιών ή για 

το ίσιωμα τους: 
 
 
 
(α) Γενική χρήση. 

 

 

 

 

 

(α) 8% έτοιμο προς χρήση pH

6 έως 9,5. 

 (α) και (β) 

(i) Περιέχει εστέρες του θειογλυκολικού 

οξέος. 

(ii) Να ακολουθούνται οι οδηγίες 

χρήσεως. 

(iii) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

(iv) Δύναται να προκαλέσει 

ευαισθητοποίηση κατά την επαφή 

με το δέρμα. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

4. 

(συνέχεια) 

 (β) Επαγγελματική χρήση (β) 11% έτοιμο προς χρήση 

pH 6 έως 9,5. 

 
(ν) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
   

(α) και(β) 

Τα ανωτέρω ποσοστά 

υπολογίζονται ως 

θειογλυκολικό οξύ. 

 
(vi) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

    (vii) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

     (β) Μόνο για επαγγελματίες. 

5. Οξαλικό οξύ, εστέρες 

και μετ' αλκαλίων 

άλατά του. 

Προϊόντα περιποίησης των 

μαλλιών. 

5%.  Μόνο για επαγγελματίες. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 

στη σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

6. Αμμωνία. Όλα τα προϊόντα. 6% υπολογιζόμενη ως 

N H 3  

 
Σε περίπτωση μέγιστης συγκέντρωσης 

πέραν του 2% στο τελικό καλλυντικό 

προϊόν, προστίθεται στη σήμανση η 

ένδειξη: Περιέχει αμμωνία. 

7. Tosylchloramide 

sodium.(1) 

Όλα τα προϊόντα. 0,2%.   

8. Χλωρικά άλατα των 

αλκαλίων. 

(α) Οδοντόπαστες.  

(β) Λοιπές χρήσεις. 

(α) 5%.  

(β) 3%. 

  

9. Μεθυλενοχλωρίδιο. Όλα τα προϊόντα 35% (σε περίπτωση μείγματος 

με 1,1,1 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

προσμείξεις:0,2%. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

9. 

(συνέχεια) 

  
τριχλωροαιθάνιο, η ολική 

συγκέντρωση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 35%). 

  

10. Διαμινοβενζόλια 

(μ-,π-), παράγωγα τους 

υποκατεστημένα στο 

άζωτο και άλατα τους, 

καθώς και παράγωγα 

του ο-διαμινοβενζολίου 

υποκατεστημένα στο 

άζωτο.(2) 

Οξειδωτικές χρωστικές για 

την βαφή των μαλλιών: 

(α) και (β) 

6% υπολογιζόμενα ως 

ελεύθερη βάση, με την 

επιφύλαξη της σημείωσης 

(2). 

 (α) (i) Περιέχει διαμινοβενζόλια. 
  

(i) Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 
 (α) Γενική χρήση.  

(ii) Να μην χρησιμοποιείται για την 

χρώση των βλεφαρίδων και των 

φρυδιών. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001
106(I)/2001



ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

10.  
(β) Επαγγελματική χρήση. 

  (β) (i) Μόνο για επαγγελματίες. 

(συνέχεια)    (ii) Περιέχει διαμινοβενζόλια. 

     
(iii) Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 
     (iv) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

11. Διαμινοτολουόλια, 

παράγωγα τους 

υποκατεστημένα στο 

άζωτο και άλατα τους 
(2), με εξαίρεση την 

ουσία που καθορίζεται 

στην καταχώρηση 

Οξειδωτικές χρωστικές για 

την βαφή των μαλλιών: 

(α) και (β) 

10% υπολογιζόμενα ως 

ελεύθερη βάση, με την 

επιφύλαξη της σημείωσης 

(2). 

  

 (α) Γενική χρήση.  (α) (i) Περιέχει διαμινοβενζόλια. 

    
(ii) Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

11.  

(συνέχεια)  

Τρίτο 
Παράρτημα 

με αύξοντα αριθμό 364 

του Τρίτου 

Παραρτήματος. 

   
(iii) Να μην χρησιμοποιείται για την χρώση 

των βλεφαρίδων και των φρυδιών. 

  
(β) Επαγγελματική χρήση. 

  (β) (i) Μόνο για επαγγελματίες. 

    (ii) Περιέχει διαμινοβενζόλια. 
     

(iii) Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 
     (iv) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

12. Διαμινοφαινόλες(2) Οξειδωτικές χρωστικές για 

την βαφή των 

(α) και (β) 

10% υπολογιζόμενες ως 

ελεύθερη βάση, με την 

επιφύλαξη της σημείωσης 

(2). 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

12. 

(συνέχεια) 

 μαλλιών: 

(α) Γενική χρήση. 

  (α)(i) Περιέχει διαμινοφαινόλες. 

     
(ii) Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. 
     

(iii) Να μην χρησιμοποιείται για την 

χρώση των βλεφαρίδων και των φρυδιών. 

  
(β) Επαγγελματική χρήση. 

  (β)(i) Μόνο για επαγγελματίες. 

    (ii) Περιέχει διαμινοφαινόλες. 

     
(iii) Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση . 
     (iii) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

13. Διχλωροφαίνιο.(1) Όλα τα προϊόντα. 0,5%.  Περιέχει διχλωροφαίνιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

αριθμός  

   

   

14. Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου και άλλες 

ενώσεις ή μείγματα, 

που απελευθερώνουν 

υπεροξείδιο του 

υδρογόνου όπως το 

υπεροξείδιο της 

καρβαμίδης και το 

υπεροξείδιο του 

ψευδαργύρου. 

(α) Παρασκευάσματα για την 

περιποίηση των μαλλιών. 

(α) 12% H2O2 (40 όγκοι), 

παρόν ή απελευθερούμενο. 

 
(α)(i) Περιέχει υπεροξείδιο του 

υδρογόνου. 
  

  
(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
    

    
(iii) Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια εάν 

το προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 
    

    

    (iv) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

     

     

     

  
(β) Παρασκευάσματα για την 

περιποίηση του δέρματος.

(β) 4% Η2Ο2, παρόν ή 

απελευθερούμενο. 

 (β) και(γ) 

   
(i) Περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

    

     (ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

 

 

 

Αύξων 

αριθμός 

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Ουσία Καλλυντικά προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 

στη σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

14. 

(συνέχεια) 

 
 

 

 

(γ) Παρασκευάσματα για την 

σκλήρυνση των νυχιών. 

 

 

 

2% Η2Ο2 , παρόν ή 

απελευθερούμενο. 

 
με τα μάτια,  

(iii) Να ξεπλένονται αμέσως τα 

μάτια εάν το προϊόν έλθει σε επαφή με 

αυτά. 

  
(δ) Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,1% Η2O2, παρόν ή 

απελευθερούμενο. 

  

15. Φορμαλδεΰδη. Παρασκευάσματα για την 

σκλήρυνση των νυχιών. 

5% υπολογιζόμενη ως 

μυρμηκική αλδεΰδη 

 
-Να προστατεύεται η επιδερμική 

μεμβράνη με λιπαρό σώμα.  

-Περιέχει φορμαλδεΰδη (3). 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
16. Υδροκινόνη Οξειδωτικές χρωστικές για 

την βαφή των μαλλιών: 

0,3%, με την επιφύλαξη της 

σημείωσης (4). 

  

  (α) Γενική χρήση.   (α)(i) Περιέχει υδροκινόνη. 

     
(ii) Να μην χρησιμοποιείται για την χρώση 

των βλεφαρίδων και των φρυδιών. 

     
(iii) Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια εάν 

το προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 

  
(β) Επαγγελματική χρήση. 

  (β)(i) Μόνο για επαγγελματίες. 

    (ii) Περιέχει υδοκινόνη. 

     (iii) Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο 

η ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

16. 

(συνέχεια) 

    
εάν το προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 

17. Καυστικό κάλιο και 

καυστικό νάτριο. 

(α) Διαλύτης παρωνυχίδων. (α) 5% κατά βάρος(5).  (α)(i) Περιέχει αλκαλική ουσία. 
   

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
     (iii) Κίνδυνος τύφλωσης. 

     
(iv) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

  
(β) Προϊόντα για το ίσιωμα 

των μαλλιών, για γενική 

χρήση. 

(β) 2% κατά βάρος (5).  (β) (i) Περιέχει αλκαλική ουσία. 

    
(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
     (iii) Κίνδυνος τύφλωσης. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της 

εκεί παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

17. 

(συνέχεια) 

    
(iv) Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά. 
  

(γ) Προϊόντα για το ίσιωμα 

μαλλιών, για 

επαγγελματική χρήση. 

(γ) 4,5% κατά βάρος(5).  (γ) (i) Μόνο για επαγγελματίες. 

    
(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με 

τα μάτια. 
    (iii) Κίνδυνος τύφλωσης. 

  
(δ) Σε αποτριχωτικά 

προϊόντα με σκοπό τη 

ρύθμιση του pH. 

(δ) μέχρι pH 12,7%.  
(δ)(i) Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά. 
    

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με 

τα μάτια. 
  

(ε) Άλλες χρήσεις ως 

ρυθμιστικός παράγοντας 

του pH. 

(ε) μέχρι pH 11.   
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

18. Υδροξείδιο του (α) Προϊόντα για το 

ίσιωμα των μαλλιών, για 

γενική χρήση. 

(α) 2% κατά βάρος (5).  (α)(i) Περιέχει αλκαλική ουσία. 
 λίθιου.   

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
     (iii) Κίνδυνος τύφλωσης. 

     
(iν) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

  
(β) Προϊόντα για το 

ίσιωμα των μαλλιών, για 

επαγγελματική χρήση. 

(β) 4,5% κατά βάρος (5).  (β) (i) Μόνο για επαγγελματίες. 
    

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
    (iii) Κίνδυνος τύφλωσης. 

  (γ) Άλλες χρήσεις.    
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
19. Υδροξείδιο τη 

ασβεστίου. 

(α) Προϊόντα για το 

ίσιωμα των μαλλιών με δύο 

συστατικά: 

(α) 7% κατά βάρος 

υδροξειδίου του ασβεστίου.

 (α)(i) Περιέχει αλκαλική ουσία. 
  

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
  

υδροξείδιο του ασβεστίου 

και το άλας της γουανιδίνης.

  (iii) Κίνδυνος τύφλωσης. 

    
(iv) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

  (β) Άλλες χρήσεις.    

20. α-ναφθόλη. Βαφή των μαλλιών. 0,5%.  Περιέχει α-ναφθόλη. 

21. Νιτρώδες νάτριο. Παρεμποδιστής της 

διάβρωσης. 

0,2%. Να μην χρησιμοποιείται με 

δευτεροταγείς ή τριτογαγείς 

αμίνες, ή άλλες ουσίες που 

σχηματίζουν νιτροζαμίνες. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
22. Νιτρομεθάνιο. Παρεμποδιστής της 

διάβρωσης. 

0,3%   

23. Φαινόλη και άλατα 

της με αλκάλια. 

Σαπούνια και σαμπουάν. 1% υπολογιζόμενο ως 

φαινόλη. 

 Περιέχει φαινόλη. 

24. Κινίνη και άλατά της. (α) Σαμπουάν. (α) 0,5% υπολογιζόμενη ως 

κινίνη. 

  

  
(β) Λοσιόν (πλύματα) για τα 

μαλλιά. 

(β) 0,2% υπολογιζόμενη ως 

κινίνη. 

  

25. Ρεζορκίνη (4). (α) Οξειδωτικές χρωστικές 

για την βαφή των μαλλιών 

για γενική χρήση. 

(α) 5%, με την επιφύλαξη της 

σημείωσης (4). 

 (α)(i) Περιέχει ρεζορκίνη. 
   

(ii) Να ξεπλένονται καλά τα μαλλιά μετά 

την χρήση. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

25. 

(συνέχεια) 

    
(ii) Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση 

των βλεφαρίδων και των φρυδιών. 

     
(iv) Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια εάν 

το προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 

  
(β) Οξειδωτικές χρωστικές 

για την βαφή των μαλλιών, 

επαγγελματική χρήση. 

(β) 5%, με την επιφύλαξη της 

σημείωσης (4). 

 (β) (i) Μόνο για επαγγελματίες. 

   (ii) Περιέχει ρεζορκίνη. 

    
(iii) Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια εάν 

το προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 

  
(γ) Λοσιόν (πλύματα) και 

σαμπουάν για τα μαλλιά. 

(γ) 0,5%, με την επιφύλαξη της 

σημείωσης (4). 

 (γ) Περιέχει ρεζορκίνη. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 

στη σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

26. (α) Θειούχα άλατα των 

αλκαλίων. 

 

 

(β) Θειούχα άλατα των 

αλκαλικών γαιών. 

(α) Αποτριχωτικά. (α) 2% υπολογιζόμενα ως 

θείον μέχρι και pH 12,7. 

 
(α)(i) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
   

(ii) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

  
(β) Αποτριχωτικά. 

(β) 6% υπολογιζόμενα ως 

θείον μέχρι και pH 12,7. 

 
(β)(i) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 
   

(ii) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

27. Υδατοδιαλυτά 

ψευδαργυρικά άλατα 

εκτός από τον 4- 

υδρολλοβενζολο- 

σουλφονικό 

Όλα τα προϊόντα. 1% υπολογιζόμενα ως 

ψευδάργυρος. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικό στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

27. 

(συνέχεια) 
ψευδάργυρο και το 

ψευδαργυρικό άλας 

της 1-υδροξυπυριδίνο 

-2- θειόνης. 

    

28. 4-υδροξυβενζόλιο- 

σουλφονικός  

ψευδάργυρος. 

Αποσμητικά, αντιδρωτικά 

και στυπτικές λοσιόν 

(πλύματα). 

6% υπολογιζόμενο επί 

ανύδρου μάζης. 

 
Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα μάτια. 

29. 
Μονοφθοριοφω- 

σφορικό αμμώνιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη 

 
Περιέχει μονοφθοριοφωσφορικό αμμώνιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

29. 

(συνέχεια) 

  
ως F, δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 0,15%. 

  

30. Μονοφθοριοφωσφορικ

ό νάτριο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

 
Περιέχει μονοφθοριοφωσφορικό νάτριο. 

31. Μονοφθοριοφωσφορικ

ό κάλιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. Σε 

περίπτωση μείγματος 

 
Περιέχει μονοφθοριοφωσφορικό κάλιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

31. 

(συνέχεια) 

  
με άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

  

32. Μονοφθοριοφω- 

σφορικό ασβέστιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη 

 
Περιέχει μονοφθοριοφωσφορικό 

ασβέστιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

32. 

(συνέχεια) 

  
συγκέντρωση, εκφραζόμενη 

ως F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

  

33. Φθοριούχο ασβέστιο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 

0,15%. 

 Περιέχει φθοριούχο ασβέστιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
34. Φθοριούχο νάτριο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 

0,15%. 

 Περιέχει φθοριούχο νάτριο. 

35. Φθοριούχο κάλιο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος 

 Περιέχει φθοριούχο κάλιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

35. 

(συνέχεια) 

  
Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζόμενη 

ως F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

  

36. Φθοριούχο αμμώνιο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν 

πρέπει 

 Περιέχει φθοριούχο αμμώνιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

36. 

(συνέχεια) 

  να υπερβαίνει το 0,15%.   

37. Φθοριούχο αργίλιο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, 

παραμένει επίσης 0,15%. 

 Περιέχει φθοριούχο αργίλιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 
38. Διφθοριούχος 

κασσίτερος. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

 Περιέχει διφθοριούχο κασσίτερο. 

39. Υδροφθορικό 

κετυλαμμώνιο 

(υδροφθορική 

δεκαεξυλαμμώνιο). 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος 

 Περιέχει υδροφθορικό κετυλαμμώνιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

39. (συνέχεια) 
  

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζόμενη ως 

F, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

0,15%. 

  

40. Διυδροφθορικό 3- 

(Ν-εξαδεκυλ-Ν-2- 

υδρόξυαιθύλ- 

αμμώνιο)- 

δισπροπυλ (2- 

υδρόξυαιθύλ) 

αμμώνιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη ως F, δεν πρέπει 

 
Περιέχει διυδροφθορικό 3-(Ν- 

εξαδεκυλ-Ν-2-υδρόξυαιθύλ-αμμώνιο)- 

δισπροπυλ (2- υδρόξυαιθύλ) αμμώνιο. 
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  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

40. 

(συνέχεια) 

  να υπερβαίνει το 0,15%.   

41. Διυδροφθορική 

Ν,Ν',Ν- 

τρι(πολυοξυ- 

αιθυλενο)-Ν- 

δεκαεξυλοπροπυ- 

λενοδιαμίνη. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη σε F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

 
Περιέχει διυδροφθορική Ν,Ν',Ν'- 

τρι(πολυοξυαιθυλενο)-Ν- 

δεκαεξυλοπροπυλενοδιαμίνη. 

42. Υδροφθορική 

δεκαοκτενυλαμίνη. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F. 

Σε περίπτωση μείγματος 

 
Περιέχει υδροφθορική δεκαοκτενυλαμίνη. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

42. 

(συνέχεια) 

  
με άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη σε F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

  

43. Πυριτοκοφθοριούχο 

νάτριο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη 

 Περιέχει πυριτικοφθοριούχο νάτριο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

43. 

(συνέχεια) 

  
συγκέντρωση, εκφραζόμενη 

σε F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

  

44. Πυριτικοφθοριούχο 

κάλιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F. 

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη σε F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

 Περιέχει πυριτικοφθοριούχο κάλιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
45. Πυριτικοφθοριούχο 

αμμώνιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη σε F, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,15%. 

 Περιέχει πυριτικοφθοριούχο αμμώνιο. 

46. Πυριτικοφθοριούχο 

μαγνήσιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F. Σε 

περίπτωση μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες 

 
Περιέχει πυριτικοφθοριούχο μαγνήσιο. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

46. 

(συνέχεια) 

  
βάσει του παρόντος 

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζόμενη 

σε F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

  

47. Διυδροξυμεθυλο- 

1,3-θειονο-2- 

ιμιδαζολιδίνη. 

(α) Παρασκευάσματα για την 

περιποίηση των μαλλιών. 

(β) Παρασκευάσματα για την 

περιποίηση των νυχιών. 

 
(α) μέχρι και 2%.  

 
 
(β) μέχρι και 2%. 

(α) Απαγορευτική η παρουσία 

του στα κάνιστρα 

αερολυμάτων (αεροζόλ). 

(β) το pH του προϊόντος όταν 

χρησιμοποιείται πρέπει να 

είναι μικρότερο από 4. 

Περιέχει διυδροξυμεθυλο 1,3-θειονο- 

2-ιμιδαζολιδίνη. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να 

περιέχεται και σκοπός της εκεί 

παρουσίας της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

48. Βενζυλική ακλοόλη. Διαλυτικά, αρώματα και 

αρωματικά 

παρασκευάσματα. 

   

49. 6-μεθυλο- κουμαρίνη. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,003%   
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50. Υδροφθορική 

νικομεθανόλη. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενη σε F. Σε 

περίπτωση μίγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη σε F, δεν 

 Περιέχει υδροφθορική νικομεθανόλη. 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

50. 

(συνέχεια) 

  
πρέπει να υπερβαίνει το 0,15%.
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51. Νιτρικός άργυρος. Προϊόντα που προορίζονται 

για την χρώση των 

βλεφαρίδων και των 

φρυδιών. 

4%.  
(i) Περιέχει νιτρικό άργυρο, (ii) Να 

ξεπλένονται αμέσως τα μάτια εάν το 

προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 

52. Διθειούχο σελήνιο. Σαμπουάν κατά της 

πιτυρίδας. 

1%.  
(i) Περιέχει διθειούχο σελήνιο, (ii) Να 

αποφεύγεται κάθε επαφή με τα μάτια και το 

πάσχον δέρμα. 

53. Ένυδρα 

υδροξυχλωριούχα 

άλατα αργιλίου, 

ζιρκονίου 

Αντιδρωτικά. 20% ως άνυδρο 

υδροξυχλωριούχο αργίλιο και 

ζιρκόνιο, 5,4% εκφραζόμενο - 

1. Η αναλογία του αριθμού των 

ατόμων αργιλίου και ζιρκονίου 

πρέπει να 

Δεν χρησιμοποιείται σε ερεθισμένο ή πάσχον 

δέρμα. 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
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53. 

(συνέχεια) 

ΑΙx Zr(OH)yCI2 και το 

σύμπλοκο τους με 

γλυκίνη. 

 ως ζιρκόνιο. περιλαμβάνεται μεταξύ 2 και 

10. 

2. Η αναλογία μεταξύ 

του αριθμού των ατόμων (ΑΙ 

+ ZR) και χλωρίου πρέπει να 

περιλαμβάνεται μεταξύ 0,9 

και 2,1. 

3. Απαγορεύεται στα 

κάνιστρα αερολυμάτων 

(sprays). 

 

54. Υδροξυ-8-κινολίνη και 

το θειικό άλας της. 

Σταθεροποιητής του 

οξυγονούχου ύδατος στα 

παρασκευάσματα για την 

0,3% υπολογιζόμενη ως βάση.
  

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 

στη σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
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54. (συνέχεια) 
 

περιποίηση των μαλλιών που 

προορίζονται να ξεπλυθούν. 

Σταθεροποιητής του 

οξυγονούχου ύδατος στα 

παρασκευάσματα για την 

περιποίηση των μαλλιών που 

δεν προορίζονται να 

ξεπλυθούν. 

0,03% υπολογιζόμενη ως 

βάση. 

  

55. Μεθυλική αλκοόλη. Μέσον μετουσίωσης για την 

αιθυλική και ισοπροπυλική 

αλκοόλη. 

5% υπολογιζόμενο ως 

ποσοστό στο σύνολο 

αιθυλικής και ισοπροπυλικής 

αλκοόλης. 

  

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  
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Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

56. Ετιδρονικό οξύ και τα 

άλατα του (1- υδροξυ-

αιθυλιδενοδιφω- 

σφονικό οξύ και τα 

άλατά του). 

(α) Προϊόντα για την 

περιποίηση των μαλλιών. 

(β) Σαπούνια. 

(α) 1,5%, εκφραζόμενο σε 

ετιδρονικό οξύ 

(β) 0,2%, εκφραζόμενο σε 

ετιδρονικό οξύ 

  

57. 1 -Φαινοξυπροπαν- 

2-όλη. 

Προϊόντα που ξεπλένονται 

μετά τη χρήση τους, εκτός 

των προϊόντων υγιεινής του 

στόματος. 

2%.   

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 
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Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 
58. Οξεικός μόλυβδος. Μόνο για βαφή των μαλλιών. 0,6% σε μόλυβδο.  

(i) Περιέχει οξικό μόλυβδο,  

(ii) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

(iii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή 

με τα μάτια,  

(iv) Πλύνετε τα χέρια μετά από 

κάθε χρήση,  

(ν) Να μη χρησιμοποιείται για την χρώση 

βλεφαρίδων, φρυδιών και μουστακιών,  

(νi) Σε περίπτωση ερεθισμού μην το 

χρησιμοποιείτε. 

59. Φθοριούχο μαγνήσιο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως 

φθόριο. Σε περίπτωση 

 Περιέχει φθοριούχο μαγνήσιο. 

 

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
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  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

59. 

(συνέχεια) 

  
μείγματος με άλλες 

φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση 

φθορίου δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

  

60. Εξαϋδρικό χλωριούχο 

στρόντιο. 

(α) Οδοντόκρεμες. 3,5% υπολογιζόμενο ως 

στρόντιο. Σε περίπτωση 

μείγματος με άλλες 

επιτρεπόμενες ενώσεις 

στροντίου, η μέγιστη 

περιεκτικότητα σε 

 
(α)(i) Περιέχει χλωριούχο στρόντιο.  

(ii) Αντενδύκνειται η χρήση από 

παιδιά. 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
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  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

60.  

(συνέχεια) 

 
(β) Σαμπουάν και προϊόντα 

περιποίησης του 

προσώπου. 

σε στρόντιο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 3,5%. 

2,1% υπολογιζόμενο ως 

στρόντιο. Σε περίπτωση 

μείγματος με άλλες 

επιτρεπόμενες ενώσεις 

στροντίου, η μέγιστη 

περιεκτικότητα σε στρόντιο 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

2,1%. 

  

61. 
Οξικό στρόντιο 

(ημιένυδρο). 

Οδοντόκρεμες. 3,5% υπολογιζόμενο ως 

στρόντιο. Σε περίπτωση 

μείγματος με άλλες 

 
-  Περιέχει οξικό στρόντιο. 

- Αντενδύκνειται η χρήση από 

παιδιά. 
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
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106(I)/2001



  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

61. 

(συνέχεια) 

  
επιτρεπόμενες ενώσεις 

στροντίου, η μέγιστη 

περιεκτικότητα σε στρόντιο 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

3,5%. 

  

62. Ταλκ: Ένυδρο 

πυριτικό μαγνήσιο. 

(α) Προϊόντα σε σκόνη που 

χρησιμοποιούνται για παιδιά 

κάτω των τριών ετών. (β) 

Άλλα προϊόντα. 

  
(α) Να αποφεύγεται η επαφή της σκόνης με 

την μύτη και το στόμα των παιδιών. 

63. Διαλκανολαμίδια 

λιπαρών οξέων. 

Όλα τα προϊόντα. Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

διαλκανολαμίνη:0,5%. 

Να μην χρησιμοποιείται με 

νιτροποιητικές ουσίες 

 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001
106(I)/2001



  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

63. 

(συνέχεια) 

   
που παράγουν νιτρώδη. Μέγιστη 

περιεκτικότητα σε 

διαλκανολαμίνη:5% (αφορά τις 

πρώτες ύλες). Μέγιστη 

περιεκτικότητα σε 

Ν-νιτροσοδιαλκανολαμίνες: 

50μg/kg. 

Να διατηρείται σε περιέκτη που 

δεν περιέχει νιτρώδη άλατα. 

 

64. Μονοαλκανολαμίνες. Όλα τα προϊόντα. Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

διαλκανολαμίνη:0,5%. 

Να μην χρησιμοποιείται με 

νιτροποιητικές ουσίες. Ελάχιστη 

καθαρότητα.99%. 

 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001
106(I)/2001



  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

64. 

(συνέχεια) 

   
Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

δευτεροταγείς 

αλκανολαμίνες:0,5% (αφορά τις 

πρώτες ύλες). Μέγιστη 

περιεκτικότητα σε 

Ν-νιτροσοδιαλκανολαμίνες: 

50pg/kg. 

Να διατηρείται σε περιέκτη που 

δεν περιέχει νιτρώδη άλατα. 

 

65. Τριαλκανολαμίνες (α) Προϊόντα που δεν 

ξεπλένονται. 

(α) 2,5%. (α) και (β) 

Να μην χρησιμοποιείται με 

νιτροποιητικές ουσίες. 

 

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 
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  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσειςΌροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

65. 

(συνέχεια) 

 (β) Άλλα προϊόντα.  
Ελάχιστη καθαρότητα:99%. 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

δευτεροταγείς αλκανολαμίνες: 

0,5% (αφορά τις πρώτες ύλες). 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

Ν-νιτροσοδιαλκανολαμίνες: 

50μg/Κg. 

Να διατηρείται σε περιέκτη 

που δεν περιέχει νιτρώδη 

άλατα. 

 

66. Υδροξείδιο του 

στροντίου. 

Σε αποτριχωτικά προϊόντα 

με σκοπό τη ρύθμιση του 

pH. 

3,5% υπολογιζόμενο σε 

στρόντιο, μέγιστη τιμή pH 

12,7. 

 
(i) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

  Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ  

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 
67. Υπεροξείδιο του 

στροντίου. 

Προϊόντα περιποίησης των 

μαλλιών που ξεπλένονται, για 

επαγγελματική χρήση. 

4,5% υπολογιζόμενο σε 

στρόντιο στα έτοιμα προς 

χρήση προϊόντα. 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις διάσπασης του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

(i) Μόνο για επαγγελματίες,  

(ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 

(iii) Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια εάν το 

προϊόν έλθει σε επαφή με αυτά. 

(iv) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

68. Χλωριούχο βρωμιούχο 

και σαχκαρικό 

βενζαλκόνιο. 

(α) Προϊόντα για τα μαλλιά 

και τις τρίχες τα οποία 

πρέπει να απομακρύνονται 

με ξέπλυμα. 

(α) 3% (εκφραζόμενο σε 

χλωριούχο βενζαλκόνιο). 

(α) Στο τελικό προϊόν, οι 

συγκεντρώσεις χλωριούχου, 

βρωμιούχου και σακχαρικού

(α) και (β) 

Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα μάτια. 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 
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  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Υποστήλη Α Υποστήλη Β Υποστήλη Γ 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Καλλυντικό προϊόν στο οποίο η 

ουσία επιτρέπεται να περιέχεται 

και σκοπός της εκεί παρουσίας 

της 

Μέγιστη επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της ουσίας στο 

τελικό καλλυντικό προϊόν 

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που πρέπει 

να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 

σήμανση καλλυντικού προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

68. 

(συνέχεια) 

 (β) Λοιπά προϊόντα. (β) 0,1% (εκφραζόμενο σε 

χλωριούχο βενζαλκόνιο). 

βενζαλκονίου του οποίου η 

αλκυλική αλυσίδα είναι ίση 

ή κατώτερη του C14,δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν το 

0,1% (εκφραζόμενες σε 

χλωριούχο βενζαλκόνιο). 
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Σημειώσεις:

(1) Οι ουσίες αυτές αναγράφονται όπως έχουν δημοσιευτεί στο «computer Printout 1988, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of 

proposed INN», Διεθνής Οργανισμός Υγείας, Γενεύη, Αύγουστος 1988. 

(2) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μείγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού 

προϊόντος σε κάθε μία από τις ουσίες ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει την μονάδα. 

(3) Μόνο εάν η συγκέντρωση υπερβαίνει το 0,05%. 

(4) Οι ουσίες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνες ή σε μείγμα μεταξύ τους σε ποσότητα τέτοια ώστε το άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων του καλλυντικού 

προϊόντος σε κάθε μια από τις ουσίες ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα για κάθε μία από αυτές να μην υπερβαίνει το 2. 

(5) Η ποσότητα του νατρίου, καλίου ή του υδροξειδίου του λιθίου εκφράζεται κατά βάρος υδροξειδίου του νατρίου. Σε περίπτωση μειγμάτων, το άθροισμα δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα όρια που αναφέρονται στην υποστήλη Β. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 10(1)(γ), άρθρο 13(1)(η), και Δεύτερο και Τρίτο Παράρτημα) 

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ(1) 

ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην Στήλη 3 του παρόντος Παραρτήματος, η ένδειξη «Χ» - 

(α) στην υποστήλη Α, σημαίνει ότι η χρήση της χρωστικής ουσίας, στην οποία η ένδειξη 

αναφέρεται, επιτρέπεται σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα· 

(β) στην υποστήλη Β, σημαίνει ότι η χρήση της χρωστικής ουσίας, στην οποία η ένδειξη 

αναφέρεται, επιτρέπεται σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα, εκτός αυτών που πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν κοντά σε μάτια και ειδικά των προϊόντων για το μακιγιάζ των 

ματιών και των προϊόντων για το ντεμακιγιάζ των ματιών· 

(γ) στην υποστήλη Γ, σημαίνει ότι η χρήση της χρωστικής ουσίας, στην οποία η ένδειξη 

αναφέρεται, επιτρέπεται μόνο σε καλλυντικά προϊόντα που δεν προορίζονται να 

έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους· 

(δ) στην υποστήλη Δ, σημαίνει ότι η χρήση της χρωστικής ουσίας, στην οποία η ένδειξη 

αναφέρεται, επιτρέπεται μόνο σε καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται να έρθουν 

σε σύντομη μόνο επαφή με το δέρμα. 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός       

Ευρετηρίου Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο Άλλοι περιορισμοί και 

Χρωστικών  οποίο η χρωστική ουσία απαιτήσεις(2) 

(Colour Index) ή  επιτρέπεται να  

ονομασία   περιέχεται   

χρωστικής ουσίας       

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

10006 πράσινο    Χ  

10020 πράσινο   Χ   

10316(3) κίτρινο  Χ    
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός 

Ευρετηρίου 

Χρωστικών 

(Colour Index) ή 

ονομασία 

χρωστικής ουσίας 

Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

11680 κίτρινο   X   

11710 κίτρινο   X   

11725 πορτοκαλί    X  

11920 πορτοκαλί X     

12010 κόκκινο   X   

12085 (3) κόκκινο X    
μέγιστη περιεκτικότητα 3% στο 

τελικό προϊόν. 
12120 κόκκινο    X  

12150 κόκκινο X     

12370 κόκκινο    X  

12420 κόκκινο    X  

12480 καστανό    X  

12490 κόκκινο X     

12700 κίτρινο    X  

13015 κίτρινο X    Ε105 

14270 πορτοκαλί X    Ε103 

14700 κόκκινο X     

14720 κόκκινο X    Ε122 

14815 κόκκινο X    Ε125 

15510 (3) πορτοκαλί  X    

15525 κόκκινο X     

15580 κόκκινο X     

15620     X  

15630 κόκκινο X    
μέγιστη περιεκτικότητα 3% στο 

τελικό προϊόν 
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Στήλη 1                 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός 

Ευρετηρίου 

Χρωστικών 

(Colour Index) ή 

ονομασία 

χρωστικής ουσίας 

Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο οποίο 

η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

15800 κόκκινο   X   

15850(3) κόκκινο X     

15865(3) κόκκινο X     

15880 κόκκινο X     

15980 πορτοκαλί X    Ε111 

15985(3) κίτρινο X    Ε110 

16035 κόκκινο Χ     

16185 κόκκινο Χ    Ε123 

16230 πορτοκαλί   X   

16255(3) κόκκινο X    Ε124 

16290 κόκκινο X    Ε126 

17200(3) κόκκινο X     

18050 κόκκινο   X   

18130 κόκκινο    X  

18690 κίτρινο    X  

18736 κόκκινο    X  

18820 κίτρινο    X  

18965 κίτρινο X     

19140(3) κίτρινο X    Ε102 

20040 κίτρινο    X μέγιστη περιεκτικότητα της 

χρωστικής ουσίας σε 3,3 - 

διμεθυλοβενζιδίνη:5 ppm 

20170 πορτοκαλί   X   

20470 μαύρο    X  
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός 

Ευρετηρίου 

Χρωστικών 

(Colour Index) ή 

ονομασία 

χρωστικής ουσίας 

Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

21100 κίτρινο    X μέγιστη περιεκτικότητα της 

χρωστικής ουσίας σε 3,3 - 

διχλωροβενζιδίνη:5 ppm 

21108 κίτρινο    X μέγιστη περιεκτικότητα της 

χρωστικής ουσίας σε 3,3 - 

διχλωροβενζιδίνη:5 ppm 
21230 κίτρινο   X   

24790 κόκκινο    X  

26100 κόκκινο   X  
κριτήρια καθαρότητας: 

ανιλίνη<0,2% 

2-ναφθόλη<0,2% 

4-αμινοαζοβενζένιο<0,1 % 

1- (φαινυλαζο)-2- 

ναφθόλη<3% 

1 [[2-(φαινυλαζο)  

φαινυλαζο]- 

2- ναφθαλενόλη<2% 

27290(3) κόκκινο    X  

27755 μαύρο X    Ε152 

28440 μαύρο X    Ε151 

40215 πορτοκαλί    X  

40800 πορτοκαλί X     

40820 πορτοκαλί X    Ε160ε 

40825 πορτοκαλί X    Ε160στ 
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40850 πορτοκαλί Χ    Ε161ζ 

 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός       

Ευρετηρίου Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο Άλλοι περιορισμοί και 

Χρωστικών  οποίο η χρωστική ουσία απαιτήσεις(2) 

(Colour Index) ή  επιτρέπεται να  

ονομασία   περιέχεται   

χρωστικής ουσίας       

  Υποστήλες:  

  Α 3 Γ Δ  

42045 μπλε   X   

42051(3) μπλε Χ    Ε131 

42053 πράσινο Χ     

42080 μπλε    Χ  

42090 μπλε Χ     

42100 πράσινο    X  

42170 πράσινο    Χ  

42510 ιώδες   Χ   

42520 ιώδες    X μέγιστη συγκέντρωση 5 ppm στο 

τελικό προϊόν 

42735 μπλε   X   

44045 μπλε   X   

44090 πράσινο X    Ε142 

45100 κόκκινο    X  

45190 ιώδες    X  

45220 κόκκινο    X  

45350 κίτρινο X    
μέγιστη συγκέντρωση 6% στο 

τελικό προϊόν 

45370(3) πορτοκαλί X    
μέγιστη περιεκτικότητα σε 

φλουορεσκεΐνη 1 % και σε 

μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 

2% 

45380(3) κόκκινο X    
μέγιστη περιεκτικότητα σε 

φλουορεσκεΐνη 1 % και σε 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός 

Ευρετηρίου 

Χρωστικών 

(Colour Index) ή 

ονομασία 

χρωστικής 

ουσίας 

Χρωματισμός
Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

45380(3) (συνέχεια) 
     

μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 2% 

45396 πορτοκαλί Χ    
Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιείται για τα χείλη η 

χρωστική ουσία επιτρέπεται 

μόνο με την μορφή ελεύθερου 

οξέος σε μέγιστη συγκέντρωση 

1% 

45405 κόκκινο  X   
μέγιστη περιεκτικότητα σε 

φλουορεσκεϊνη 1 % και σε 

μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 2% 

45410(3) κόκκινο Χ    
μέγιστη περιεκτικότητα σε 

φλουορεσκεϊνη 1% και σε 

μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 2% 

45425 κόκκινο Χ    
μέγιστη περιεκτικότητα σε 

φλουορεσκεϊνη 1% και σε 

μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 

3% 

45430(3) κόκκινο X    
Ε 127, μέγιστη περιεκτικότητα 

σε φλουορεσκεϊνη 1% και σε 

μονοβρωμοφλουορεσκεΐνη 3% 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός       

Ευρετηρίου Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο Άλλοι περιορισμοί και 

Χρωστικών  οποίο η χρωστική ουσία απαιτήσεις(2) 

(Colour Index) ή  επιτρέπεται να  

ονομασία   περιέχεται   

χρωστικής ουσίας       

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

47000 κίτρινο   Χ   

47005 κίτρινο Χ    Ε104 

50325 ιώδες    Χ  

50420 μαύρο   Χ   

51319 ιώδες    X  

58000 κόκκινο Χ     

59040 πράσινο   Χ   

60724 ιώδες    X  

60725 ιώδες Χ     

60730 ιώδες   X   

61565 πράσινο X     

61570 πράσινο X     

61585 μπλε    X  

62045 μπλε    X  

69800 μπλε X    Ε130 

69825 μπλε Χ     

71105 πορτοκαλί   Χ   

73000 μπλε Χ     

73015 μπλε Χ    Ε132 

73360 κόκκινο Χ     

73385 ιώδες Χ     

73900 ιώδες    Χ  

73915 κόκκινο    Χ  

74100 μπλε    Χ  
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74160 μπλε Χ     

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός 

Ευρετηρίου 

Χρωστικών 

(Colour Index) ή 

ονομασία 

χρωστικής 

ουσίας 

Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

   Υποστήλες:   

  Α Β Γ Δ  

74180 μπλε    Χ  

74260 πράσινο  Χ    

75100 κίτρινο Χ     

75120 πορτοκαλί Χ    Ε160β 

75125 κίτρινο Χ    Ε160δ 

75130 πορτοκαλί Χ    Ε 160α 

75135 κίτρινο Χ    Ε161δ 

75170 λευκό Χ     

75300 κίτρινο Χ    Ε100 

75470 κόκκινο Χ    Ε120 

75810 πράσινο Χ    Ε140 και Ε141 

77000 λευκό Χ    Ε173 

77002 λευκό Χ     

77004 λευκό Χ     

77007 μπλε Χ     

77015 κόκκινο Χ     

77120 λευκό Χ     

77163 λευκό Χ     

77220 λευκό Χ    Ε170 

77231 λευκό Χ     

77266 μαύρο Χ     

77267 μαύρο Χ     

77268:1 μαύρο Χ    Ε153 

77288 πράσινο Χ    απαλλαγμένο από χρωμικά 
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   ιόντα 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός Ευρετηρίου 

Χρωστικών (Colour 

Index) ή 

ονομασία χρωστικής 

ουσίας 

Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

  Υποστήλες:  

  Α Β Γ Δ  

77289 πράσινο Χ    
απαλλαγμένο από χρωμικά 

ιόντα 

77346 πράσινο Χ     

77400 καστανό Χ     

77480 καστανό Χ    Ε175 

77489 πορτοκαλί Χ    Ε172 

77491 κόκκινο Χ    Ε172 

77492 κίτρινο Χ    Ε172 

77499 μαύρο Χ    Ε172 

77510 μπλε Χ    
απαλλαγμένο από ιόντα 

κυανίου 
77713 λευκό Χ     

77742 ιώδες Χ     

77745 κόκκινο Χ     

77820 λευκό Χ    Ε174 

77891 λευκό Χ    Ε171 

77947 λευκό Χ     

Λακτοφλαβίνη 

(Ριβοφλαβίνη 

5'-φωσφορική 

ριβοφλαβίνη) 

κίτρινο Χ    Ε101 

Καραμελόχρωμα καστανό Χ    Ε150 

Καψανθίνη 

καψορουμττίνη 

πορτοκαλί Χ    Ε160γ 

Ερυθρά χρωστική κόκκινο Χ    Ε162 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 106(I)/2001



των τεύτλων,       

       

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 

Αριθμός Ευρετηρίου 

Χρωστικών (Colour 

Index) ή 

ονομασία χρωστικής 

ουσίας 

Χρωματισμός Καλλυντικό προϊόν στο 

οποίο η χρωστική ουσία 

επιτρέπεται να περιέχεται 

Άλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις(2) 

   Υποστήλες:   

  Α Β Γ Δ  

μπετανίνη       

Ανθοκυάνες κόκκινο Χ    Ε163 

Στεατικά άλατα 

αργιλίου, 

ψευδαργύρου, 

μαγνησίου και 

λευκό Χ     

ασβεστίου       

Κυανό της 

βρωμοθυμόλης 

μπλε    Χ  

Πράσινο της 

βρωμοκρεσόλης 

πράσινο    Χ  

Acid red 195 κόκκινο   Χ   

 Σημειώσεις: 
 

(1) Επιτρέπονται επίσης οι λάκες και τα άλατα των χρωστικών αυτών ουσιών που 

περιέχουν ουσίες που η χρήση τους δεν απαγορεύεται από το Τρίτο Παράρτημα ή που 

δεν έχουν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου σύμφωνα με το 

Δεύτερο Παράρτημα. 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 
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Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο 

(Ι) 16.2.2001. 

(2) Κάθε χρωστική ουσία που στη στήλη 4 αναφέρεται με τον αριθμό Ε.Κ 

(Ε ...... ..), πρέπει να πληροί τα γενικά και ειδικά κριτήρια καθαρότητας 

που τυχόν καθορίζονται αναφορικά με αυτή, στους περί Χρωστικών Ουσιών στα 

Τρόφιμα Κανονισμούς του 2001. 

 
(3) Επιτρέπονται οι αδιάλυτες λάκες, χρώματα, και άλατα βαρίου, στροντίου και 

ζιρκονίου αυτών των χρωστικών ουσιών, νοουμένου ότι ικανοποιούν την δοκιμή 

δυσδιαλυτότητας που ενδέχεται να καθοριστεί με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου. 
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 10(1)(δ), άρθρο 13(1)(ε), και Τρίτο Παράρτημα) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ 

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Στο παρόν Παράρτημα-

«άλατα» σημαίνει τα άλατα των κατιόντων νατρίου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου, αμμωνίου και των αιθανολαμινών, καθώς και τα χλωριούχα, βρωμιούχα, 

θειικά και οξικά άλατα' 

«εστέρες» σημαίνει τους εστέρες των μεθυλίου, αιθυλίου, προπυλίου, ισοπροπυλίου, βουτυλίου και φαινυλίου. 

2. Κάθε ουσία που σημειώνεται με το σύμβολο «(+)» δύνανται να περιέχεται σε καλλυντικό προϊόν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από την καθοριζόμενη στη Στήλη 3 

του παρόντος Παραρτήματος, νοουμένου ότι δεν περιέχεται στο καλλυντικό προϊόν ως συντηρητικό και ο σκοπός της παρουσίας είναι εμφανής από την παρουσία 

του καλλυντικού προϊόντος, παραδείγματος χάριν, σαν αποσμητικό σε σαπούνι ή σαν παράγοντας κατά της πιτυρίδας σε σαμπουάν. 

3. Δεν περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα ουσίες που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση καλλυντικών προϊόντων και έχουν επιπλέον αντιμικροβιακές ιδιότητες, 

συμβάλλοντας για το λόγο αυτό στην συντήρηση των εν λόγω καλλυντικών προϊόντων, όπως πολλά αιθέρια έλαια και ορισμένες αλκοόλες· η μη περίληψη αυτών 

των ουσιών στο παρόν Παράρτημα δεν απαγορεύει την παρουσία τους σε καλλυντικό προϊόν. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

1. Βενζοϊκό οξύ, τα άλατά του και οι εστέρες 

του (+). 

0,5% (οξύ).   

2. Προπιονικό οξύ και τα άλατα του (+). 2% (οξύ).   

3. Σαλικυλικό οξύ και τα άλατα του (+). 0,5% (οξύ). Να μην χρησιμοποιείται σε 

παρασκευάσματα που 

προορίζονται για παιδία κάτω 

των 3 ετών, με εξαίρεση τα 

σαμπουάν. 

Να μην χρησιμοποιείται για παιδιά κάτω των 

τριών ετών.(2) 

4. Σορβικό οξύ και τα άλατα του (+). 0,6% (οξύ).   

5. 
Φορμαλδεΰδη και παραφορμαλδεΰδη (+) 0,2% (σε προϊόντα εκτός των προϊόντων 

υγιεινής του στόματος). 0,1% (σε 

προϊόντα υγιεινής του στόματος). 

Οι ανωτέρω συγκεντρώσεις είναι 

εκφραζόμενες ως ελεύθερη 

φορμαλδεΰδη. 

Απαγορεύεται στα κάνιστρα 

αερολυμάτων (sprays). 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

6. 
ο - φαινυλοφαινόλη και τα άλατά της (+). 

0,2% εκφραζόμενο ως φαινόλη.   

7. Πυριθειόνη ψευδαργύρου (+). 0,5%. Επιτρέπεται στα προϊόντα που 

ξεπλένονται μετά την χρήση, 

απαγορεύεται στα προϊόντα 

υγιεινής του στόματος. 

 

8. Ανόργανα θειώδη και όξινα θειώδη άλατα 

(+). 

0,2% εκφραζόμενο ως ελεύθερο SΟ2 
  

9. Ιωδικό νάτριο. 0,1%. Μόνο για τα προϊόντα που 

ξεπλένονται μετά την χρήση. 

 

10. Χλωροβουτανόλη. 0,5%. Απαγορεύεται στα κάνιστρα 

αερολυμάτων (sprays). 

Περιέχει χλωροβουτανόλη. 

11. π-υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατά του και οι 

εστέρες του (+). 

0,4% (οξύ) για έναν εστέρα. 0,8% (οξύ) 

για τα μείγματα εστέρων. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

12. Διυδροοξικό οξύ και τα άλατά του (3-

ακέτυλο-6-μεθυλοπυράνιο-2,4 (3Η)- διόνη).

0,6% (οξύ). Απαγορεύεται στα κάνιστρα 

αερολυμάτων (sprays). 

 

13. Μυρμηκικό οξύ και το μετα νατρίου άλας 

του (+). 

0,5% (εκφραζόμενο ως οξύ).   

14. 3,3-διβρώμο-4,4 -εξαμεθυλεν- 

διοξυδιβενζαμιδίνη (διβρωμοεξαμιδίνη) 

και τα άλατά της (συμπεριλαμβανομένου 

του ισαιθειονικού). 

0,1%.   

15. Θειομερσάλη (Thiomersal). 0,007% (σε Hg). Σε περίπτωση 

ανάμειξης με άλλες ενώσεις 

υδραργύρου, που επιτρέπονται από 

τον παρόντα Νόμο, η μέγιστη 

συγκέντρωση σε Hg παραμένει 

καθοριζόμενη σε 0,007%. 

Μόνο για τα προϊόντα μεϊκ- απ 

και ντεμακιγιάζ, των ματιών. 

Περιέχει θειομερσάλη (Thiomersal). 

16. Φαινυλυδράργυρος και τα άλατά του 

(συμπεριλαμβανομένου του βορικού). 

0,007% (σε Hg) Σε περίπτωση 

ανάμειξης με άλλες ενώσεις 

Μόνο για τα προϊόντα μεϊκ-απ 

και ντεμακιγιάζ, των 

Περιέχει ενώσεις φαινυλυδραργύρου. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, 

που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση 

καλλυντικού προϊόντος που περιέχει 

την ουσία(1) 

16. 

(συνέχεια) 

 
υδραργύρου, που επιτρέπονται από τον 

παρόντα Νόμο, η μέγιστη συγκέντρωση 

σε Hg παραμένει καθοριζόμενη σε 

0,007%. 

ματιών.  

17. Ενδεκυλινικό οξύ και τα άλατά του (+). 0,2% (οξύ).   

18. Εξιδίνη (Hexetidine) (INN) (+). 0,1%.   

19. 5-Βρωμο-5-νιτρο-1,3-διοξάνιο. 0,1%. Μόνο για τα προϊόντα που 

ξεπλένονται μετά την χρήση. Να 

αποφεύγεται ο σχηματισμός 

νιτροζαμινών. 

 

20. Βρωνοπόλη (Bronopol) (INN) (+). 0,1%. Να αποφεύγεται ο σχηματισμός 

νιτροζαμινών. 

 

21. 2,4-Διχλωρο-βενζυλική αλκοόλη (+). 0,15%.   

22. Τρικλοκαρπάνιο (Triclocarban) (ΙΝΝ)(+). 0,2%. Κριτήρια καθαρότητας: 

3-3'-4-4' τετραχλωροαζω- 

βενζόλιο 1ppm. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

22. 

(συνέχεια) 

  
3-3'-4-4'- 

τετραχλωροαζωξυβεν- ζόλιο< 1 

ppm. 

 

23. 4-χλωρο-m-κρεσόλη 

(Παραχλωρομετακρεσόλη) (+). 

0,2%. Απαγορεύεται στα προϊόντα που 

προορίζονται να έλθουν σε 

επαφή με τους βλεννογόνους. 

 

24. Τρικλοσάνη (Triclosan) (+). 0,3%.   

25. 4-χλωρο-3,5-ξυλενόλη (+). 0,5%.   

26. Ιμιδαζολιδινυλουρία (+). 0,6%.   

27. Υδροχλωρική 

Πολυεξαμεθυλενοδιγουανίδη (+). 

0,3%.   

28. Φαινοξυ-2-αιθανόλη (+). 1,0%.   

29. Εξαμεθυλενοτετραμίνη (+) (Methenamine) 

(INN) . 

0,15%   
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

30. Χλωριούχος 3-χλωροάλλυλομεθαμίνη 

(ΙΝΝΜ). 

0,2%.   

31. 1-ιμιδαζολυλ-1-(4-χλωροφαινοξυ) 3,3- 

διμεθυλοβουταν-2-όνη (+). 

0,5%.   

32. DMDM Hydantoin (+). 0,6%.   

33. Βενζυλική αλκοόλη (+). 1,0%.   

34. 
1-Υδροξυ-4-μεθυλο-6 

(2,4,4-τριμεθυλοπεντυλο) 2-πυριδόνη και 

το άλας της με μονοαιθανολαμίνη 

(Piroctone olamine) (+). 

(α) 1,0%, για τα προϊόντα που 

ξεπλένονται μετά την χρήση. 

(β) 0,5%, για τα άλλα προϊόντα. 

  

35. 1,2-Διβρωμο-2,4-δικυανοβουτάνιο. 0,1%. Να μην χρησιμοποιείται στα 

προϊόντα αντηλιακής 

προστασίας σε συγκέντρωση 

μεγαλύτερη του 0,025%. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

36. 6,6-Διβρώμο-4,4-διχλώρο-2,2- 

μεθυλένοδιφαινόλη (Βρωμοχλωροφαίνη) 

(+). 

0,1%.   

37. Ισοπροπυλομετακρεσόλη. 0,1%.   

38. Μείγμα από 5-χλώρο-2 μέθυλο-2- 

ισοθειαζολ-3-(2Η)-όνη και 2- 

μεθυλοισοθειαζολ-3-(2Η)-όνη με 

χλωριούχο μαγνήσιο και νιτρικό μαγνήσιο.

0,0015% μείγμα σε αναλογία 3:1 από 

5-χλωρο-2μέθυλο- 

2-ισοθειαζολ-3-(2Η)-όνη και 

2-μεθυλοισοθειαζολ-3(2Η)-όνη. 

  

39. 2-Βενζυλο-χλωροφαινόλη (χλωροφαίνιο). 0,2%.   

40. 2-Χλωρακεταμίδιο. 0,3%.  Περιέχει χλωρακεταμίδιο. 

41. Χλωρεξιδίνη (chlorhexidine-(INN) και το 

οξικό, γλυκονικό και υδροχλωρικό άλας της 

(+). 

0,3% εκφραζόμενη ως χλωροξεδίνη. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

42. 1 -Φαινοξυττροτταν-2-όλη. 1,0%. Μόνο για προϊόντα που 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

 

43. Άλκυλο (C12-C22) τριμεθυλαμμώνιο, 

βρωμιούχο, χλωριούχο (+). 

0,1%.   

44. 4,4 Διμεθυλ-1,3-οξαζολιδίνη. 0,1%. Το pH του τελικού προϊόντος 

δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο 

από 6. 

 

45. Ν-(Υδροξυμεθυλο)-Ν- 

(διυδροξυμεθυλο-1,3-διοξο-2,5- 

ιμιδαζολιδινυλ-4)-Ν'-(υδροξυμεθυλ) ουρία.

0,5%.   

46. 1,6-Δι-(4-αμιδινοφαινοξυ)-π-εξάνιο 

(εξαμιδίνη) και τα άλατά της 

(συμπεριλαμβανομένου του ισαιθειονικού 

και του p-υδροξυβενζοϊκού) (+). 

0,1%.   
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

47. Γλουταραλδεΰδη (1,5-ττεντανοδιάλη). 0,1%. Απαγορεύεται στα κάνιστρα 

αερολυμάτων (spays). 

Όπου η συγκέντρωση στο τελικό προϊόν 

υπερβαίνει το 0,05% προτίθεται στη σήμανση 

η ακόλουθη ένδειξη: Περιέχει 

γλουταραλδεΰδη 

48. 5-Αιθυλο-3-7-διοξα-1-αζαδικυκλο (3.3.0) 

οκτάνιο. 

0,3%. Απαγορεύεται η χρήση του σε 

προϊόντα υγιεινής του στόματος 

και σε προϊόντα που 

προορίζονται να έλθουν σε 

επαφή με βλεννογόνους. 

 

49. 3-(π-χλωροφαινοξυ)-προπανο-1,2 διόλη 

(χλωροφαινεκίνη). 

0,3%.   

50. Υδροξυμεθυλαμινοξικό νάτριο 

(Υδροξυμεθυλογλυκινικό νάτριο). 

0,5%.   

51. Σύμπλοκο χλωριούχου αργύρου με 

διοξείδιο του τιτανίου. 

0,004% που υπολογίζεται ως AgCL. 20% AgCL (β/β) επί TiO2. 

Απαγορεύεται στα προϊόντα για 

παιδιά κάτω των τριών ετών, 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

αριθμός 

Ουσία Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί και απαιτήσεις Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 
51. 

(συνέχεια) 

  
στα προϊόντα υγιεινής του 

στόματος και στα προϊόντα που 

προορίζονται για χρήση γύρω 

από τα μάτια ή στα χείλη. 

 

52. Χλωριούχο βενζεθώνιο. 0,1%. Μόνο για προϊόντα που 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

 

53. Χλωριούχο, βρωμιούχο και σακχαρινικό 

βενζαλκόνιο (+). 

0,1% εκφραζόμενο ως χλωριούχο 

βενζαλκόνιο. 

 
Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα μάτια. 

54. Βενζυλημιφορμάλη. 0,15% Μόνο για προϊόντα τα οποία 

πρέπει να απομακρύνονται με 

ξέπλυμα. 

 

55. Καρβαμιδικό 3-ιωδο-2- 

προπινυλοβουτύλιο. 

0,05%. Να μην χρησιμοποιείται σε 

προϊόντα υγιεινής τους 

στόματος και σε προϊόντα για τα 

χείλη. 

Όπου η συγκέντρωση σε προϊόντα που 

προορίζονται να παραμείνουν στο δέρμα 

υπερβαίνει το 0,02%, προστίθεται στη 

σήμανση η ένδειξη: Περιέχει ιώδιο. 
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Σημειώσεις:

(1) Όλα τα τελικά καλλυντικά προϊόντα, που περιέχουν είτε φορμαλδεΰδη είτε ουσία η οποία καθορίζεται στο παρόν Παράρτημα και η οποία ελευθερώνει 

φορμαλδεΰδη, πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στην σήμανση την ένδειξη «περιέχει φορμαλδεΰδη», εφόσον η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν υπερβαίνει το 0,05%. 

(2) Αποκλειστικά για τα προϊόντα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την περιποίηση παιδιών κάτω των τριών ετών και που παραμένουν σε παρατεταμένη επαφή με το 

δέρμα. 
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ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 10(1)(ε) και άρθρο 13(1)(ε)) 

ΦΙΛΤΡΑ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Φίλτρα υπεριωδών ακτινών που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα μόνο για τον 

σκοπό της προστασίας των προϊόντων αυτών από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες δεν 

περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα· η μη περίληψη αυτών των ουσιών στο παρόν 

Παράρτημα δεν απαγορεύει την παρουσία τους σε καλλυντικό προϊόν. 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

Αριθμός 

Ουσία Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί

και 

απαιτήσεις

Όροι χρήσης και 

προειδοποιήσεις, 

που πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη 

σήμανση 

καλλυντικού 

προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

1. 4-αμινοβενζοϊκό οξύ 

ΡΑΒΑ. 

5%.   

2. Μεθοθειϊκή 3-(4-

τριμεθυλαμμώνιο 

βανζυλιδενο) καμφορά. 

Mexoryl SD 

6%. 

  

3. Σαλικυλικό ομομεθύλιο 

(σαλικυλικό 3,3,5- 

τριμεθυλοκυκλοεξύλιο) 

Homomethyl salicylate. 

Fitrasol 10%. 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

Αριθμός 

Ουσία Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί

και 

απαιτήσεις 

Όροι χρήσης και 

προειδοποιήσεις, 

που πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη 

σήμανση 

καλλυντικού 

προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

4. 2-υδροξυ-4- 

μεθοξυβενζοφαινόνη 

(oxybenzone). 

10%.  
Περιέχει 2- 

υδροξυ-4- 

μεθοξυβεν= 

ζοφαινόνη.(1) 

5. 2-φαινυλοβενζιμιδαζολο-5- 

σουλφονικό οξύ και άλατά 

του με κάλιο, νάτριο και 

τριαιθανολαμίνη, Ensolex 

232. 

8% 

(εκφραζόμενο ως 

οξύ). 

  

6. 3,3,'-[1,4 φαινυλενο- 

διμεθυλανο] δις (7,7- 

διμεθυλο-2-οξυδικυκλο- 

(2,2,1) έπτ-1- 

υλομεθανοσουλφονικό οξύ) 

και τα άλατά του. 

10% 

(εκφραζόμενο ως 

οξύ). 

  

7. 1 -(4-τερτ-βουτυλοφαινυλο) 

-3-(4-μεθυξυφαινυλο) 

πτροπανο-1,3-διόνη. 

5%.   

8. Άλφα-(2-οξοβορνο-3- υλιδενο) 

τολουενο-4- σουλφονικό οξύ 

και τα άλατα του. 

6% 

(εκφραζόμενο ως 

οξύ). 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

Αριθμός 

Ουσία Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί

και 

απαιτήσεις 

Όροι χρήσης και 

προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη 

σήμανση 

καλλυντικού 

προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

9. 2-κυανό-3,3- 

διφαινυλακρυλικού οξέως, 

2- αιθυλεξυλεστέρας 

(Οκτοκρυλένιο). 

10% 

(εκφραζόμενο ως 

οξύ). 

  

10. Πολυμερές του Ν-[(2 και 4) 

-(Οξοβορν-3-υλιδενο) 

μεθυλοβενζυλ- 

ακρυλαμιδίου. 

6%.   

11. Μεθοξυκινναμωμικό 

οκτύλιο. 

10%.   

12. 
Αιθοξυλιωμένο 4- 

αμινοβενζοϊκό αιθύλιο 

(PEG-25 ΡΑΒΑ). 

10%.   

13. 4-Μεθοξυκινναμωμικό 

ισοπεντύλιο (Isoamyl ρ- 

Methoxycinnamate). 

10%.   

14. 2,4,6-Τριανιλινο-(π-καρβο-

2 '-αιθυλεξυλ-1 -οξύ)- 

1,3,5-τριαζίνη (Octyl 

Triazone). 

5%.   
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

Αριθμός 

Ουσία Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί

και 

απαιτήσεις 

Όροι χρήσης και 

προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη 

σήμανση 

καλλυντικού 

προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

15. 2-(2Η-Βενζοτριαζολ-2-υλ)- 

4-μεθυλο-6-(2-μεθυλο-3- 

(1,3,3,3-τετραμεθυλο-1- 

(τριμεθυλοσιλυλ)οξύ)- 

δισυλοξανυλο)προπυλο)) 

φαινόλη (Drometrizole 

Trisiloxane). 

15%.   

16. δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας του 

4,4-((6-(((1,111- 

διμεθυλαιθυλ)αμινο)καρβο 

νυλο)φαινυλ)αμινο)1,3,5- 

τριαζίνο-2,4- 

διυλο)διιμινο)διβενζοϊκού 

οξέος. 

10%.   

17. 3-(4'-Μεθυλοβενζυλιδενο)- 

d-1 καμφορά (4- 

Methylbenzylidene 

Camphor). 

4%.   

18. 3-Βενζυλιδενο καμφορά(3- 

Benzylidene Camphor). 

2%.   
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

Αριθμός 

Ουσία Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί

και 

απαιτήσεις 

Όροι χρήσης και 

προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη 

σήμανση 

καλλυντικού 

προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

19. 
Σαλικυλικό 2-αιθυλεξύλιο 

(octyl-salicylate). 

5%.   

20. 4-διμεθυλαμινοβενζοϊκό 2- 

αιθυλεξύλιο 

(π-αμινοβενζοϊκό 

οκτυλδιμεθύλιο). 

8%.   

21. 2-υδροξυ-4-μεθοξυ- 

βενζοφαινονο-5- σουλφονικό 

οξύ (Benzophenone-5) και το 

άλας αυτού με νάτριο. 

5% 

(εκφραζόμενο ως 

οξύ). 

  

22. 2,2'-μεθυλο-δισ-6(2Η- 

βενζοτριαζολ-2-υλο)-4- 

(τετραμεθυλοβουτυλο)- 

1,1,3,3-φαινόλη. 

10%.   

23. άλας με νάτριο του 2-2'- δις 

(1,4-φαινυλενο) 1Η- 

βενζιμιδαζολο-4,6- 

δισουλφονικού οξέως. 

10% 

(εκφραζόμενο ως 

οξύ). 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 

Αύξων 

Αριθμός 

Ουσία Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

συγκέντρωση της 

ουσίας στο τελικό 

καλλυντικό προϊόν 

Περιορισμοί 

και απαιτήσεις

Όροι χρήσης και 

προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να 

περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη 

σήμανση 

καλλυντικού 

προϊόντος που 

περιέχει την ουσία 

 

  

   

   

   

24. -2,4-δις{[(4-(2- 

αιθυλεξυλοξυ)- 

2-υδροξυ]-φαινυλο}-6-(4- 

μεθυξυφαινυλο) (1,3,5)- 

τριαζίνη. 

10%.   

Σημείωση; 

(1) Η προειδοποίηση δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται στη σήμανση, εάν η συγκέντρωση της 

ουσίας στο έτοιμο καλλυντικό προϊόν είναι ίση ή μικρότερη από 0,5% και εάν η ουσία 

χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία του καλλυντικού προϊόντος. 
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ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 13(1)(ε) και (η)) 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13(1)(ε) ΚΑΙ (η) 
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ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(άρθρο 15(1)(γ), και (3)(α), και 4(α). και 5(α)) 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  

ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ 1 

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αίτηση για χορήγηση άδειας μη αναγραφής συστατικού 

καλλυντικού προϊόντος στον κατάλογο των συστατικών καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος αναφέρεται 

στο άρθρο 13(1)(η), καθώς και σε αίτηση για παράταση τέτοιας χορηγηθείσας άδειας 

1. Την ονομασία ή την εταιρική επωνυμία, και τη διεύθυνση ή το εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο του 

αιτητή. 

1. (α) Τα ακόλουθα στοιχεία, εάν υφίστανται, της ταυτότητας του κάθε συστατικού που αποτελεί 

αντικείμενο της αίτησης: 

 (i) τον αριθμό CAS: ο κωδικός αριθμός τον οποίο εκπόνησε η Υπηρεσία 

Χημικών Περιλήψεων (Chemical Abstract Service)·  

(ii) τον αριθμό του Ευρετηρίου Χρωστικών (Colour Index) · 

(iii)τον αριθμό EINECS: ο κωδικός αριθμός που παρέχεται από τον 

ευρωπαϊκό κατάλογο υφιστάμενων χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο 

εμπόριο (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) · 

(iv) τη χημική ονομασία · 

(ν) την ονομασία IUPAC: η ονομασία την οποία εκπόνησε η Διεθνής Ένωση 

Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) ·  

(vi) την ονομασία INCI (πρώην ονομασία CFTA): ονομασία κατά τη διεθνή 

ονοματολογία συστατικών των καλλυντικών προϊόντων (International 

Nomenclature Cosmetic Ingredient) την οποία εκπόνησε η Ευρωπαϊκή 

Συνομοσπονδία Βιομηχάνων Καλλυντικών και Ειδών Υγιεινής (COLIPA)· 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3517, 27/7/2001 106(I)/2001



(vii) την ονομασία στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (European Pharmacopoeia)· 

(viii) την ονομασία INN: η διεθνής μη εμπορική ονομασία (International 

Non-proprietary Name) την οποία συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας· 

(ix) τον αριθμό ELINCS: ο κωδικός αριθμός που παρέχεται από τον ευρωπαϊκό 

κατάλογο κοινοποιημένων χημικών ουσιών (European List of Notified 

Chemical Substances) · 

(β) σε περίπτωση που τα στοιχεία που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (α) δεν υφίστανται, 

όπως στην περίπτωση ορισμένων συστατικών φυτικής προέλευσης, το όνομα του 

προϊόντος που αποτελεί τη βάση, το όνομα του χρησιμοποιημένου μέρους του φυτού 

ή του ζώου, καθώς και τα ονόματα των υλικών που συνθέτουν το συστατικό, όπως 

διαλύτες. 

3. Την αξιολόγηση της ασφάλειας του συστατικού για την ανθρώπινη υγεία, όπως αυτό 

χρησιμοποιείται στο τελικό καλλυντικό προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη τις τοξικολογικές ιδιότητες του 

συστατικού, τη χημική δομή αυτού και το επίπεδο έκθεσης του καταναλωτή σε αυτό, η οποία 

αξιολόγηση διεξάγεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 17(3)(δ) και 18(2)(β) και (γ). 

4. Την προβλεπόμενη χρήση του συστατικού, περιλαμβανομένων των διαφόρων κατηγοριών 

καλλυντικών προϊόντων στα οποία αυτό θα χρησιμοποιηθεί. 

5. Λεπτομερή ανάλυση των λόγων διασφάλισης του εμπορικού απορρήτου στους οποίους 

βασίζεται η αίτηση για άδεια ή για παράταση τέτοιας άδειας, για παράδειγμα: 

(α) το γεγονός ότι η ταυτότητα του συστατικού ή η δράση του σε καλλυντικό προϊόν που 

πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά δεν περιγράφεται στη βιβλιογραφία και δεν 

είναι γνωστή στο εμπόριο· 

(β) το γεγονός ότι η πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, αν και έχει κατατεθεί 

αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το συστατικό ή τη χρήση του· 
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(γ) το γεγονός ότι, εάν γινόταν γνωστή η πληροφορία, θα μπορούσε να αναπαραχθεί εύκολα, 

σε ζημιά του αιτητή. 

6. (α) Εάν είναι γνωστή, την ονομασία κάθε καλλυντικού προϊόντος που θα περιέχει 

το συστατικό και, εάν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ονομασίες για 

το καλλυντικό προϊόν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ακριβείς ενδείξεις 

για κάθε μια από αυτές τις ονομασίες· 

(β) εάν η ονομασία καλλυντικού προϊόντος που θα περιέχει το συστατικό δεν είναι γνωστή, ο 

αιτητής δύναται να μην την περιλαμβάνει στην αίτηση αλλά να την υποβάλει 

γραπτώς στο Συμβούλιο αργότερα, τουλάχιστον όμως δεκαπέντε ημέρες πριν τη 

διάθεση του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας. 

7. Δήλωση η οποία να διευκρινίζει εάν έχει υποβληθεί παρόμοια αίτηση σε αρμόδια αρχή 

κρότους μέλους της Ευρωπαϊκή Κοινότητας αναφορικά με το συστατικό που αποτελεί το αντικείμενο 

της αίτησης προς το Συμβούλιο, και πληροφορίες για την έκβαση της προαναφερόμενης παρόμοιας 

αίτησης. 

Μέρος 2 

Χορήγηση κωδικού καταχώρησης σε συστατικό καλλυντικού προϊόντος για το οποίο χορηγείται άδεια 

μη αναγραφής στον κατάλογο των συστατικών καλλυντικού προϊόντος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 

13(1)(η) 

Ο κωδικός καταχώρησης που το Συμβούλιο χορηγεί σε συστατικό καλλυντικού προϊόντος 

για το οποίο χορηγεί άδεια μη αναγραφής στον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού 

προϊόντος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13(1)(η), απαρτίζεται από επτά σημεία, εκ των οποίων - 

(α) το πρώτο και δεύτερο είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο το Συμβούλιο 

παραχωρεί την άδεια· και 
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(β) το τρίτο και το τέταρτο είναι το σύμβολο «CY» που συμβολίζει τη χορήγηση της άδειας 

από την αρμόδια διοικητική αρχή της Δημοκρατίας, δηλαδή το Συμβούλιο· και 

(γ) το πέμπτο, έκτο και έβδομο είναι τα ψηφία που δίνονται από το Συμβούλιο στη 

συγκεκριμένη άδεια.(1) 

Σημείωση: 

(1) Για παράδειγμα, ο πρώτος κωδικός καταχώρησης, που το Συμβούλιο τυχόν δώσει εντός του 

έτους 2003, είναι ο κωδικός 03CY001 (τα σημεία «03» αντιστοιχούν στο έτος χορήγησης της 

άδειας, τα σημεία «CY» συμβολίζουν τη χορήγηση της άδειας από το  Συμβούλιο, ως αρμόδια 

διοικητική αρχή της Δημοκρατίας, και τα σημεία «001» είναι ο αύξων αριθμός της άδειας που 

χορηγείται από το Συμβούλιο κατά το έτος χορήγησης. 
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ΔΕΚΑΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 

24(3)(β) και ( ε ) )  

Κυβερνητικό 

Χημείο(1) .............................................................................................................................................  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Προς(2) ....................................................................................................................................................................... .... 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικό Χημικός, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την ........................  

ημέρα του .............................. του έτους ......................... από(3) ...........................................................  

ένα δείγμα που σημάνθηκε(4)  .................................................. και είχε την περιγραφή(5) 

για ανάλυση (το οποίο μετά ζυγίστηκε(6) ) και το οποίο έχει αναλυθεί από εμένα ή από 

πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου(7), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως 

ακολούθως(8): 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι(9): 

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει υποστεί 

καμία αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις 

παρατηρήσεις μου που εκφράστηκαν πιο πάνω. 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου την ....................... ημέρα του ........................του έτους ....................  

(Υπογραφή) ...................................  

Κυβερνητικός Χημικός 
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Σημειώσεις:

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Χημείου που εκτελεί την 

ανάλυση. 

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για ανάλυση. 

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για ανάλυση. 

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και ο αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, 

ο αριθμός Γενικού Χημείου (Αρ. Γ.Χ.). 

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, 

ημερομηνία λήξης και στοιχεία του προσώπου από το οποίο 

•λήφθηκε το δείγμα. 

(6)       Αυτό το σημείο δύναται να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν 

μπορεί να ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης. 

(7) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και 

την άμεση επίβλεψή μου», ανάλογα με την περίπτωση. 

(8) Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός ορίζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης. 

(9) Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός εκφράζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις 

παρατηρήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Καλλυντικών Προϊόντων 

Νόμου και των κανονισμών και των διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
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