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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 

 
 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

 
   (α) Οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 

μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα 

(ΕΕ 066 της 11.03.2003, σ. 26), 

 

  (β)  Οδηγία  2003/16/ΕΚ της  Επιτροπής, της 19ης  

Φεβρουαρίου 2003, για προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο του παραρτήματος III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 

των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά 

προϊόντα. (ΕΕ 046 της 20.02.2003, σ. 0024), 

 

  (γ)  Οδηγία 2003/80/ΕΚ  της  Επιτροπής, της 5ης 

Σεπτεμβρίου 2003, για τη δημιουργία στο παράρτημα 

VIIIα της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

συμβόλου δηλωτικού της διάρκειας χρήσης των 

καλλυντικών προϊόντων (ΕΕ 224 της 06.09.2003, σ. 

27), 

 

  (δ)  Οδηγία 2003/83/ΕΚ της  Επιτροπής,  της 24ης 

Σεπτεμβρίου 2003, για την προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο των παραρτημάτων II, III και VI της οδηγίας 

76/768/EΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων 

στα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ 238 της 25.09.2003, σ. 

23), 
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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

106(Ι) του 2001 

158(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νομός θα αναφέρεται ως ο περί Καλλυντικών 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους 

του 2001 και 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο 

«βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμοι 

του 2001 έως 2004. 
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

 

2. Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του 

βασικού νόμου διαγράφεται. 

 

 

Προσθήκη νέων 

άρθρων 10Α και 

10Β στο βασικό 

νόμο. 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 10, των ακόλουθων νέων άρθρων 10Α και 

10Β: 

 
 «Απαγόρευση 

της διάθεσης 

καλλυντικών 

προϊόντων και  

συστατικών 

καλλυντικών 

προϊόντων που 

έχουν 

δοκιμαστεί σε  

ζώα. 

 

 

 

10Α.-(1) Με την επιφύλαξη των γενικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 9 

του Νόμου, απαγορεύεται: 

 

(α) η διάθεση στη Δημοκρατία καλλυντικών 

προϊόντων η τελική σύνθεση των 

οποίων, προκειμένου να πληρούνται οι 

διατάξεις του Νόμου, έχει αποτελέσει 

αντικείμενο δοκιμών σε ζώα με χρήση 

μεθόδου διαφορετικής από εναλλακτική 

μέθοδο, μετά την επικύρωση και την 

υιοθέτηση της εν λόγω εναλλακτικής 

μεθόδου σε κοινοτικό επίπεδο· 
  (β)  η διάθεση στη Δημοκρατία καλλυντικών 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 3 

προϊόντων που περιέχουν συστατικά ή 

συνδυασμούς συστατικών τα οποία, 

προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις 

του Νόμου, έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο δοκιμών σε ζώα με χρήση 

μεθόδου διαφορετικής από εναλλακτική 

μέθοδο, μετά την επικύρωση και την 

υιοθέτηση της εν λόγω εναλλακτικής 

μεθόδου σε κοινοτικό επίπεδο· 

 
  

 

(γ) η διενέργεια, στο έδαφός της 

Δημοκρατίας, δοκιμών σε ζώα που 

αφορούν τελικά καλλυντικά προϊόντα, 

προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις 

του Νόμου· 

 
  (δ) η διενέργεια, στο έδαφός της 

Δημοκρατίας, δοκιμών σε ζώα που 

αφορούν συστατικά ή συνδυασμούς 

συστατικών προκειμένου να πληρούνται 

οι διατάξεις του Νόμου, το αργότερο την 

ημερομηνία κατά την οποία οι δοκιμές 

αυτές απαιτείται να αντικατασταθούν 

από μια ή περισσότερες επικυρωμένες 

εναλλακτικές μεθόδους που 

απαριθμούνται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία που στοχεύει στην 

εναρμόνιση με το Παράρτημα V της 

Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 27ης Ιουνίου 1967, περί 

προσεγγίσεως των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

που αφορούν στην ταξινόμηση, 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 4 

συσκευασία και επισήμανση των 

επικίνδυνων ουσιών ή στο Ένατο 

Παράρτημα του Νόμου. 

 
      (2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 

προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες για το κατά 

πόσον είναι ασφαλές ένα υπάρχον συστατικό 

που χρησιμοποιείται σε καλλυντικά, το 

Συμβούλιο Καλλυντικών δύναται να ζητήσει από 

την Επιτροπή να χορηγήσει παρέκκλιση από το 

εδάφιο (1).  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 

μια αξιολόγηση της κατάστασης και τα αναγκαία 

μέτρα. 

 
 Απαγόρευση 

χρησιμοποίη-

σης 

καρκινογόνων, 

μεταλλαξιογό-

νων και 

τοξικών ουσιών 

σε καλλυντικά  

προϊόντα. 

10Β.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στα 

καλλυντικά προϊόντα, ουσιών που έχουν 

ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες 

ή τοξικές για αναπαραγωγή, κατηγορίας 1, 2 και 

3, δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 

που στοχεύει στην εναρμόνιση του 

παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί 

προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην 

ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 

επικίνδυνων ουσιών. 

 
       (2) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στα καλλυντικά 

προϊόντα, ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία 

3 εφόσον η Επιτροπή τις κρίνει κατάλληλες για 

χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

4.-(1) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «Η ένδειξη, που καθορίζεται στην παρούσα 

παράγραφο (γ), αναγράφεται στην ελληνική, χωρίς να 

απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας» (έκτη, 

έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση «Η ένδειξη που 

καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (γ), αναγράφεται σε 

οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 
   
 

 
    (2)  Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
  «(δ) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

επισημαίνεται με τη φράση «συνιστάται να χρησιμοποιηθεί 

πριν από το τέλος ...», ακολουθούμενη: 

 
   (ι) είτε από την ίδια την ημερομηνία, 

(ιι) είτε από λεπτομερείς οδηγίες για το πού 

αναγράφεται η ημερομηνία αυτή στη 

συσκευασία. 

 
  Η ημερομηνία αναγράφεται ευκρινώς και αναφέρει, κατά 

σειρά, είτε το μήνα και το έτος είτε την ημέρα, το μήνα και 

το έτος και όπου είναι αναγκαίο, συμπληρώνεται με την 

ένδειξη των προϋποθέσεων η τήρηση των οποίων 

επιτρέπει την εξασφάλιση της δηλούμενης 

διατηρησιμότητας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναφορά της ημερομηνίας διατηρησιμότητας δεν είναι 

υποχρεωτική για τα καλλυντικά προϊόντα των οποίων η 

ελάχιστη διατηρησιμότητα υπερβαίνει τους 30 μήνες.  Για 

αυτά τα καλλυντικά προϊόντα, παρέχεται ένδειξη ως προς 
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Όγδοο 

Παράρτημα  

Μέρος 2. 

το χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας 

κατά το οποίο το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 

κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.  Η ένδειξη αυτή 

αποτελείται από το σύμβολο που προβλέπει το Όγδοο 

Παράρτημα Μέρος 2, ακολουθούμενο από τη χρονική 

περίοδο (μήνας ή/και έτος). 

 
  Οι ενδείξεις, που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο 

(δ), αναγράφονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

 
        (3) Η παράγραφος (ζ), του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «Η ένδειξη, που καθορίζεται στην παρούσα 

παράγραφο (ζ), αναγράφεται στην ελληνική, χωρίς να 

απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας» (τρίτη, 

τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «Η ένδειξη που 

καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (ζ), αναγράφεται σε 

οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

 
       (4) Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (η), με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

 
  

 

 

 

 

 
 

Όγδοο 

Παράρτημα. 

«(η)  τον κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα σειρά 

ως προς το βάρος τη στιγμή κατά την οποία προστίθενται. 

Ο κατάλογος αυτός φέρει την επιγραφή «συστατικά».  Σε 

περίπτωση που αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, εσώκλειστο 

σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα πρέπει να περιλαμβάνει 

αυτά τα συστατικά στα οποία θα παραπέμπεται ο 

καταναλωτής είτε με συντετμημένη ένδειξη είτε με το 

σύμβολο που περιέχεται στο Όγδοο Παράρτημα που 

πρέπει να εμφαίνεται επί της συσκευασίας. 
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  Δεν θεωρούνται, ωστόσο, συστατικά: 

 
(ι) οι προσμίξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις πρώτες ύλες 

που χρησιμοποιήθηκαν, 

(ιι) οι τεχνικές υποβοηθητικές ουσίες που 

χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή, αλλά δεν 

ανευρίσκονται πλέον στο τελικό προϊόν, 
(ιιι)  οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στις απολύτως 

απαραίτητες ποσότητες ως διαλύτες ή ως φορείς 

αρωματικών συνθέσεων. 

 
  

 

 

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα.  

Οι αρωματικές συνθέσεις και οι πρώτες ύλες τους 

αναφέρονται με τη λέξη «άρωμα» (parfum/aroma). 

Ωστόσο, η παρουσία ουσιών η μνεία της οποίας απαιτείται 

δυνάμει της στήλης «Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις» 

του Τετάρτου Παραρτήματος επισημαίνεται στον 

κατάλογο, ανεξαρτήτως του ρόλου τους στη λειτουργία 

του προϊόντος. 
   
  Τα συστατικά η συγκέντρωση των οποίων είναι κάτω του 

1% μπορούν να αναγράφονται, χωρίς να τηρείται 

συγκεκριμένη σειρά, ύστερα από τα συστατικά η 

συγκέντρωση των οποίων είναι άνω του 1%. 

 
  

 

 

 

Πέμπτο 

Παράρτημα. 

Οι χρωστικές ουσίες μπορούν να αναγράφονται, με 

οποιαδήποτε σειρά, μετά τα άλλα συστατικά, σύμφωνα με 

τον αριθμό του Ευρετηρίου Χρωστικών (Colour Index) ή 

την ονομασία με την οποία αναφέρονται στο Πέμπτο 

Παράρτημα  Όσον αφορά τα κοσμητικά καλλυντικά 

προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο σε περισσότερες 

από μια αποχρώσεις, μπορούν να αναφέρονται όλες οι 

χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το 

φάσμα προϊόντων, εφόσον προστίθεται η φράση «μπορεί 
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να περιέχει» ή το σύμβολο +/-. 
   

Κάθε συστατικό του καλλυντικού προϊόντος αναγράφεται 

με την κοινή ονοματολογία ή, ελλείψει αυτής, με μία από 

τις ονομασίες ή ένα από τους αριθμούς, τα οποία 

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.». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β), με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

 
  «(β)  γίνεται αναφορά ότι δεν έχουν διενεργηθεί δοκιμές σε 

ζώα, χωρίς να δηλώνεται σαφώς ότι ούτε ο 

κατασκευαστής ούτε οι προμηθευτές του έχουν 

διενεργήσει, ή έχουν αναθέσει σε άλλους να 

διενεργήσουν, δοκιμές σε ζώα του τελικού προϊόντος, ή 

του πρωτοτύπου του, ή οιουδήποτε από τα συστατικά που 

περιέχονται σε αυτό, ούτε έχουν χρησιμοποιήσει 

συστατικά που έχουν δοκιμασθεί σε ζώα από άλλους με 

σκοπό την ανάπτυξη νέων καλλυντικών προϊόντων.» 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

6.-(1)  Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 τροποποιείται με την την 

αντικατάστση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (ζ), με 

άνω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (η), αμέσως μετά την παράγραφο (ζ): 
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  «(η)  στοιχεία σχετικά με οιεσδήποτε δοκιμές σε ζώα που 

διεξήχθησαν από τον κατασκευαστή, τους 

αντιπροσώπους ή τους προμηθευτές του με σκοπό την 

ανάπτυξη ή την αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος 

ή των συστατικών του, συμπεριλαμβανομένων 

οιωνδήποτε δοκιμών σε ζώα που πραγματοποιήθηκαν σε 

συμμόρφωση με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις 

τρίτων χωρών. 
   
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του Νόμου και των 

εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων που ρυθμίζουν τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το Συμβούλιο 

Καλλυντικών δύναται να απαιτήσει όπως οι πληροφορίες 

που απαιτούνται βάσει των παραγράφων (α) και (στ) 

καθίστανται εύκολα προσιτές στο κοινό με κάθε κατάλληλο 

μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων. 

Τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται βάσει της 

παραγράφου (α), περιορίζονται στις επικίνδυνες ουσίες 

που αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που 

στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ  του 
  Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως 

των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και 

επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.» 
  
 (2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 17 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ), με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
  «(δ)  την αξιολόγηση της ασφάλειας που παρουσιάζει το 

τελικό προϊόν για την ανθρώπινη υγεία. λαμβάνοντας 

υπόψη τις γενικές τοξικολογικές ιδιότητες των συστατικών, 

τη χημική τους δομή και το επίπεδο της έκθεσης του 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 10 

καταναλωτή στα συστατικά αυτά.  Ειδικότερα, 

λαμβάνονται  υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

έκθεσης των περιοχών του σώματος στα οποία 

εφαρμόζεται το προϊόν ή του πληθυσμού για τον οποίο 

προορίζεται. Γίνεται, μεταξύ άλλων, ειδική αξιολόγηση για 

τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση από 

παιδιά κάτω των τριών ετών και για τα καλλυντικά 

προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στην 

ιδιαίτερη εξωτερική προσωπική υγιεινή.» 

 
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του Τρίτου 

Παραρτήματος. 

Πίνακας Ι. 

 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

Τρίτου Παραρτήματος με το νέο Παράρτημα, το οποίο 

εκτίθεται στον Πίνακα Ι 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του Τετάρτου 

Παραρτήματος. 

Πίνακας ΙΙ. 

 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

Τετάρτου Παραρτήματος με το νέο Παράρτημα, το οποίο 

εκτίθεται στον Πίνακα ΙΙ 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του Έκτου 

Παραρτήματος. 

Πίνακας ΙΙΙ. 

 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

Έκτου Παραρτήματος με το νέο Παράρτημα, το οποίο 

εκτίθεται στον Πίνακα ΙΙΙ. 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του Όγδοου 

Παραρτήματος. 

Πίνακας IV. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

Όγδοου Παραρτήματος με το νέο Παράρτημα, το οποίο 

εκτίθεται στον Πίνακα IV. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
(άρθρο 7) 

«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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ΑΥΞΩΝ 

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)-7H-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. ΄Ελαιο 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-H-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 

Τέταρτο 
Παράρτη

μα. 
 
 

Πέμπτο 

Παράρτη- 

μα. 

 

 

 

46. 

΄Αλατα βαρίου, με εξαίρεση - 
 (α)     το θειϊκό βάριο· 

(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· 

(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*. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

59. Βρωμοφενιραμίνη* και τα άλατά της. 

 

60. Benzilonium bromide*. 

 

61. Βρωμιούχο τετρααιθυλαμμώνιο*. 

 

62. Βρυκίνη. 

 

63. Τετρακαΐνη* και τα άλατά της. 

 

64. Μοφεβουταζόνη*. 

 

65. Τολβουταμίδιο*. 

 

66. Καρβουταμίδιο*. 

 

67. Φαινυλοβουταζόνη*. 

 

68. Κάδμιο και οι ενώσεις του. 

 

69. Κανθαρίδες, Cantharis vesicatoria. 

 

70. 

(IR, 2S)-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. 
Βουτανιλικαΐνη* και τα άλατά της. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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. 

΄Αλατα του Ν,Ν-πενταμεθυλενο-δις (τριμεθυλαμμωνίου), παραδείγματος 

χάριν Pentemethonium bromide*. 

 

121. 

΄Αλατα του Ν,Ν-[(μεθυλιμινο), διαιθυλενο] δις (αιθυλοδιμεθυλαμμωνίου), 

παραδείγματος χάριν azamethonium bromide*. 

 

122. 
Cyclarbamate*. 

 

123. 
Clofenotane* DDT (ISO). 

 

124. 
΄Αλατα 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. 
Κινχοκαΐνη* και τα άλατά της. 

 

130. 
Κινναμωμικός 3-διαιθυλαμινοπροπυλεστήρ. 

 

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

 

132. 

΄Αλατα του [οξαλυλ-δις (ιμινοαιθυλενο)] δις [(0-χλωροβενζυλο) 

διαιθυλαμμωνίου], παραδείγματος χάριν ambenonium chloride*.  
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
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. 
Μεφεχλωραζίνη* και τα άλατά της. 

 

142. 
Διμεθυλαμίνη. 

 

143. Βενζοϊκός 1,1-δις (διμεθυλαμινομεθυλο) προπυλεστήρ (αμυδρικαΐνη, 
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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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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. 

΄Αλατα 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. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

164. Εφεδρίνη και τα άλατά της. 

 

165. Οξαναμίδιο* και τα παράγωγά του. 

 

166. Εσερίνη ή φυσοστιγμίνη, και τα άλατά της. 

 

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

 

168. 
΄Αλατα 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-βενζυλοξυφενόλη και 4-αιθόξυφενόλη 

179. Παραιθοξυκαίνη* και τα άλατά της. 

 

180. Φαινοζολόνη*. 

 

181. Γλουταιθιμίδιο* και τα άλατά του. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

182. Αιθυλενοξείδιο. 

 

183. Βεμεγρίδη* και τα άλατά της. 

 

184. Βαλνοκταμίδιο*. 

 

185. Αλοπεριδόλη*. 

 

186. Παραμεθαζόνη*. 

 

187. Φλουανιζόνη*. 

 

188. Τριφλουπεριδόλη*. 

 

189. Φλουορεζόνη*. 

 

190. Φλουοροουρακίλη*. 

 
 

Τέταρτο 

Παράρτ

ημα. 

 

191. 

Υδροφθορικό οξύ, τα άλατά του, τα σύμπλοκά του και τα 

υδροφθοριούχα άλατά του, με εξαίρεση όσα αναφέρονται ονομαστικά 

στο Τέταρτο Παράρτημα. 

 

192. 
΄Αλατα 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, 8S).-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). 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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. 

203. Βαρφαρίνη* και τα άλατά της. 

 

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

του οξέος. 

 

205. Μεθοκαρβαμόλη*. 

 

206. Propatylnitrate*. 

 

207. 4,4΄Διυδροξυ 3,3΄-(-3-μεθυλοθειοπροπυλιδενο) 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. Πεμολίνη* και τα άλατά της. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

213. Ιώδιο. 

 

214. 
΄Αλατα 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, 9Bs)-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. 

 

219. Λοβελίνη* και τα άλατά της. 

 

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

παραγώγων του. 

 
 

΄Εκτο 

Παράρτ

ημα. 

221. 

Υδράργυρος και οι ενώσεις του, εκτός των εξαιρέσεων που 

περιλαμβάνονται στο ΄Εκτο 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. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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*. 

 

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. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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. 

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. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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*. 

 
275. Triamteren* και τα άλατά του. 

276. Πυροσφωρικός τετρααιθυλεστήρ, TEPP (ISO). 

 

277. Φωσφορικός τρικλεζυλεστήρ. 

 

278. Ψιλοκυβίνη*. 

 

279. Φώσφορος και φωσφίδια μετάλλων. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

280. Θαλιδομίδη* και τα άλατά της. 

 

281. Physostigma venenosum Balf. 

 

282. Πικροτοξίνη. 

 

283. Πιλοκαρπίνη και τα άλατά της. 

 

284. 
Οξεικός α-πιπεριδιν-2-υλ βενζυλεστήρ, μορφή L-αριστερόστροφος, 

θρεο-μορφή και τα άλατά του. 

 

285. Πιπραδρόλη* και τα άλατά της. 

 

286. Αζακυκλονόλη*και τα άλατά της. 

 

287. Βιεταμιβερίνη*. 

 

288. Βουτοπιπρίνη* και τα άλατά της. 

 
 

 

Τέταρτο 

Παρά-

ρτημα. 

289. 

Μόλυβδος και ενώσεις του, με εξαίρεση τον οξεικό μόλυβδο νοουμένου 

ότι πληρούνται οι διατάξεις στην καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 58 του 

Τέταρτου Παραρτήματος. 

290. Κωνειΐνη. 

 

291. Prunus laurocerasus L. (ύδωρ δαφνοκεράσου). 

 
292. Μετυραπόνη*. 

293. 

Ραδιενεργές ουσίες, όπως ορίζονται στην νομοθεσία που υιοθετεί την 
Οδηγία 96/29/Ευρατόμ για τον καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες. 

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

παρασκευάσματα). 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

295. Σκοπολαμίνη, τα άλατά και τα παράγωγά της. 

 

296. ΄Αλατα χρυσού. 

 
 

 

Τέταρτο 

Παράρτ

ημα. 

297. 

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. Σπαρτεΐνη και τα άλατά της. 

 

300. Γλυκοκορτικοειδή. 

 

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

 

302. 

 

Στροφανθίνες, τα άγλυκά 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. 

 

 
7 του 

1969. 

306. 

Ναρκωτικά, φυσικά και συνθετικά: ΄Ολες οι ουσίες που περιλαμβάνονται 

στους Πίνακες Ι και ΙΙ 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*. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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 

Παράρ 

τημα. 

321. 
Θειουρία και παράγωγά της, εκτός από την εξαίρεση που αναφέρεται 

στο Τέταρτο Παράρτημα. 

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 (΄Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

Νόμου του 2001. 

324. Τρανυλοσυπρομίνη* και τα άλατά της. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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 (βιαταμίνες D2 και D3). 

 

336. ΄Αλατα των Ο-αλκυλοδιθειοκαρβονικών οξέων. 

 

337. Υοχιμπίνη και τα άλατά της. 

 

338. Διμεθυλοσουλφοξείδιο*. 

 

339. Διφαινυδραμίνη* και τα άλατά της. 

 

340. 4-tert.-Βουτυλοφαινόλη. 

 

341. 4-tert.-Βουτυλοπυροκατεχόλη. 

 

342. Διυδροταχυστερόλη. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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 αντηλιακών και των προϊόντων 

για μαύρισμα χωρίς ήλιο πρέπει να είναι μικρότερη από 1mg/kg. 

 

359. ΄Ελαιο 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΄-τετραϋδρο-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. 

 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 36 

 
ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

367. 2,3,7,8-Τετρα χλωροδιβενζο-p-διοξίνη. 

368. Διμεθοξάνη (Dimethoxane). 

 

369. Νατριούχος πυριθειόνη (INNM). 

 

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)]. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

382. 2-Αμινο-4-νιτροφαινόλη. 

 

383. 2-Αμινο-5-νιτροφαινόλη. 

 

384. α-Υδροξυ-11-πρεγνενο-4-διόνη-3,20 και οι εστέρες της. 

 

385. Χρωστική ουσία CI 42640. 

 

386. Χρωστική ουσία CI 13065. 

 

387. Χρωστική ουσία CI 42535. 

 

388. Χρωστική ουσία CI 61554. 

 

389. Αντι-ανδρογόνα στεροειδούς δομής. 

 
 

 

Τέταρτο 

Παράρτ

ημα. 

Πέμπτο 

Παράρτ

ημα. 

390. 

Ζιρκόνιο και παράγωγά 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. 

391. Ακετονιτρίλιο. 

 

392. Τετραϋδροζολίνη και τα άλατά της. 

 
 

Τέταρτο 

Παράρ 

τημα. 

393. 

Υδροξυ-8-κινολίνη και το θειικό άλας της, νοουμένου ότι πληρούνται οι 

διατάξεις στην καταχώρηση με αύξοντα αριθμό 54 του Τέταρτου 

Παραρτήματος. 

394. 
Διθείο-2,2΄-διπυριδινο-διοξείδιο 1,1΄ (προϊόν προσθήκης με τρις ενυδρό 

θειικό μαγνήσιο) – (διθειούχος πυριθειόνη + θειικό μαγνήσιο). 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

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

 

396. 

Χρωστική  ουσία CI 45170. 

 

Χρωστική ουσία CI 45170: 1. 

 

397. 
Λιδοκαΐνη. 

 

398. 
1,2-Εποξυβουτάνιο. 

 

399. 
Χρωστική ουσία CI 15585. 

 

400. 
Γαλακτικό στρόντιο. 

 

401. 
Νιτρικό στρόντιο. 

 

402. 
Πολυκαρβοξυλικό στρόντιο. 

 

403. 
Πραμοκαΐνη. 

 

404. 
4-αιθόξυ-m-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της. 

 

405. 
2,4-Διαμινο-φαινυλαιθανόλη και τα άλατά της. 

 

406. Κατεχόλη. 

407. 
Πυρογαλλόλη. 

 

408. 
Νιτροδοαμίνες. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

409. 
Δευτερεύουσες αλκυλαμίνες και αμιναλκοόλες και τα άλατά τους 

 

410. 
4-αμινο-2-νιτροφαινόλη. 

 

411. 
2-μέθυλο-m-φαινυλενοδυαμίνη. 

 

412. 4-tert-βουτυλο-3-μεθοξυ-2,6-δινιτροτολουένιο (Ιβίσκος ο μόσχοσμος). 

 

413. Ιστοί, κύτταρα και προϊόντα, ανθρώπινης προέλευσης. 

 

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

 

415. 3-ιμιδαζολ-4-υλακρυλικό οξύ και ο αιθυλεστέρας του (ουροκανικό οξύ). 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

 

416. 

Το κρανίο, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, οι 

αμυγδαλές και ο νωτιαίος μυελός βοοειδών ηλικίας άνω των 12 μηνών, 

 

Το κρανίο, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, οι 

αμυγδαλές και ο νωτιαίος μυελός αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 12 

μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των 

ουλών,  

  

Η σπλήνα αιγοπροβάτων οποιασδήποτε ηλικίας, 

 

Τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό βοοειδών οποιασδήποτε 

ηλικίας, 

 

Τα συστατικά που λαμβάνονται από τα ανωτέρω 

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 200ºC 

τουλάχιστον και υπό κατάλληλη αντίστοιχη πίεση, επί 20 

λεπτά (γλυκερόλη, λιπαρά οξέα και εστέρες των λιπαρών 

οξέων)· 

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

 (Α) ασυνεχής διεργασία: σε θερμοκρασία 95ºC επί τρεις  

                                 ώρες˙ ή 

  (Β) συνεχής διεργασία: σε θερμοκρασία 140ºC και 

πίεση 2 bar (2000 hPa) επί 8 λεπτά ή ανάλογες συνθήκες. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

417. Ακατέργαστες και κατεργασμένες πίσσες λιθανθράκων. 

418. 1,1,3,3,5-πενταμέθυλο-4,6-δινιτροϊνδάνιο (μοσκάνιο). 

419. 
5, τριτ-βουτύλο-1,2,3-τριμέθυλο-4,6-δινιτροβενζόλιο (τιβετινικός 

μόσχος). 

420. Ρίζα Alant (Inula helenium) (CAS αριθ. 97676-35-2), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 

421. 
Κυανιούχο βενζύλιο (CAS αριθ. 140-29-4), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

422. 
Κυκλαμινική αλκοόλη (CAS αριθ. 4756-19-8), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

423. 
Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας (CAS αριθ. 141-05-9), όταν  
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 

 

424. 
Διυδροκουμαρίνη (CAS αριθ. 119-84-6), όταν χρησιμοποιείται ως  
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

425. 
2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη (CAS αριθ. 6248-20-0), όταν  
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

426. 
3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-διυδρογερανιόλη) (CAS αριθ. 40607-
48-5), όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

427. 
4,6-διμεθυλο-8-τερτ-βουτυλοκουμαρίνη (CAS αριθ. 17874-34-9), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

428. 
Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας (CAS αριθ. 617-54-9), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

429. 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-όνη (CAS αριθ. 26651-96-7), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

430. 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-όνη (CAS αριθ. 141-10-6), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

431. Διφαινυλαμίνη (CAS αριθ. 122-39-4), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

432. Ακρυλικός αιθυλεστέρας (CAS αριθ. 140-88-5), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 42 

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

433. Φύλλα συκής (Ficus carica) (CAS αριθ. 68916-52-9), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

434. Trans-2-επτενάλη (CAS αριθ. 18829-55-5), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 

435. Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη (CAS αριθ. 67746-30-9), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

436. Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη (CAS αριθ. 18318-83-7), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

437. Υδροαβιετική αλκοόλη (CAS αριθ. 13393-93-6), όταν χρησιμοποιείται 
ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

438. 6-ισοπροπυλο-2-δεκαϋδροναφθαλενόλη (CAS αριθ. 34131-99-2), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

439. 7-μεθοξυκουμαρίνη (CAS αριθ. 531-59-9), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

440. 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη (CAS αριθ. 943-88-4), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

441. 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη (CAS αριθ. 104-27-8), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

442. Μεθυλ-trans-2-βουτυλαιθέρας (CAS αριθ. 623-43-8), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

443. 7-μεθυλοκουμαρίνη (CAS αριθ. 2445-83-2), όταν χρησιμοποιείται ως 
συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

444. 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη (CAS αριθ. 13706-86-0), όταν χρησιμοποιείται 
ως συστατικό αρωματικής ουσίας 
 

445. 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη (CAS αριθ. 25677-40-1), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

446. 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-όνη (CAS αριθ. 1117-41-5), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
 

447. Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora Kunth.) (CAS αριθ. 8024-12-2), όταν 
χρησιμοποιείται ως συστατικό αρωματικής ουσίας. 
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ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

448. Μεθυλευγενόλη (CAS αριθ. 93-15-2) εκτός από τη φυσική 
περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων αιθέριων ελαίων και υπό τον 
όρο ότι η συγκέντρωση δεν υπερβαίνει: 
 
α) 0,01 % σε εκλεκτό άρωμα 
β) 0,004 % σε κολώνια 
γ) 0,002 % σε αρωματική κρέμα 
δ) 0,001 % σε προϊόντα που εκπλύνονται 
ε) 0,0002 % σε άλλα μη εκπλυόμενα προϊόντα και σε προϊόντα 
στοματικής υγιεινής. 
 

 
 
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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
(άρθρο 8) 

 
«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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 χρησιμοποιεί-ται 

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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

1. (συνέχεια)    υπερβαίνει το 1,5% 

(εκφραζόμενο σε 

μάζα/μάζα βορικού 

οξέος). 

 

  (β)Προϊόντα για την περι-

ποίηση του στόματος. 

(β) 0.1% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού 

οξέος). 

(β) 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)Λοιπά προϊόντα, 

εξαιρουμένων των 

προϊόντων για το μπάνιο 

και για τη βοστρύχωση 

(κατσάρωμα) των 

μαλλιών. 

(γ) 3% (εκφραζόμενο ως 

μάζα/μάζα βορικού 

οξέος). 

(γ)  Να μη χρησιμοποιείται σε 

προϊόντα για παιδιά κάτω 

των τριών ετών. 

(γ)(i) Να μη χρησιμοποιείται για 

περιποίηση παιδιών κάτω των 

τριών ετών. 

    (ii)  Σε περίπτωση μέγιστης συγκέ- 

          ντρωσης του ελεύθερου διαλυ- 

          τού βορικού άλατος πέραν του 

          1.5% (εκφραζόμενο σε μάζα/ 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 46 

 
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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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)  18% (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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
3. Θειογλυκολικό 

οξύ και τα άλατά 

του. 

(α)  Προϊόντα για την 

βοστρύχωση(κατσά-

ρωμα) των μαλλιών ή 

για το ίσιωμα τους, για 

γενική χρήση 

 

(β)  Προϊόντα για την 

βοστρύχωση (κατσά-

ρωμα) 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 θειογλυκολι-κού 

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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

3. 

(συνέχεια) 

 (γ) Αποτριχωτικά. 
 

 

 

 

 

 

(δ)  Λοιπά προϊόντα για την 

περιποίηση των 

μαλλιών που απομα-

κρύνονται μετά την 

χρήση τους. 

(γ) 5% έτοιμο προς χρήση 

pH 7 έως 12,7. 

 

 

 

 

 
(δ)   2% έτοιμο προς 
χρήση pH 7 έως 9,5. 

 (γ) και (δ) 
(i) Περιέχει άλατα του θειογλυ-

κολικού οξέος. 

(ii) Να ακολουθούνται οι οδηγίες 

χρήσεως. 

(iii) Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά. 

(α),(β),(γ) (δ) 

(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. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 βοστρύ-
χωση (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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

4. 

(συνέχεια) 

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

χρήση pH 6 έως 9,5. 

 
(α) και (β)  

Τα ανωτέρω ποσοστά 

υπολογί-ζονται ως 

θειογλυκολικό οξύ. 

 (v) Να αποφεύγεται κάθε επαφή 

με τα μάτια. 

(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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 

6. Αμμωνία. ΄Ολα τα προϊόντα. 6% υπολογιζόμενη ως NH3  Σε περίπτωση μέγιστης συγκέντρωσης 

πέραν του 2% στο τελικό καλλυντικό 

προϊόν, προστίθεται στη σήμανση η 

ένδειξη: Περιέχει αμμωνία. 

 
7. Tosylchloramide 

sodium.(1) 

 

΄Ολα τα προϊόντα. 0,2%.   

8. Χλωρικά άλατα 

των αλκαλίων. 

(α) Οδοντόπαστες. 
(β) Λοιπές χρήσεις. 

(α) 5%. 

(β) 3%. 

 

  

9. Μεθυλενοχλωρί-

διο. 

΄Ολα 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 

 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

9. 

(συνέχεια) 

  τριχλωροαιθάνιο, η ολική 

συγκέντρωση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 35%). 

 

  

10. μ- και π- 
φαινυλενοδιαμί-
νες, τα Ν- 
υποκατεστημένα 
παράγωγα τους 
και τα άλατα 
τους, Ν-
υποκατεστημένα 
παράγωγα των 
ο-
φαινυλενοδιαμι-
νών (2) με 
εξαίρεση τα 
παράγωγα που 
απαριθμούνται 
σε άλλο σημείο 
του εν λόγω 
Παραρτήματος. 

Οξειδωτικές χρωστικές 
για την βαφή των 
μαλλιών: 
(α) Γενική χρήση. 
 

 

 

 

 

(α) και (β)  

6% υπολογιζόμενα ως 

ελεύθερη βάση, με την 

επιφύλαξη της σημείωσης 

(2). 

 (α) (i) Περιέχει διαμινοβενζόλια. 

(i) Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

(ii) Να μην χρησιμοποιείται για την 

χρώση των βλεφαρίδων και των 

φρυδιών. 
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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 

 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

10. 

(συνέχεια) 

 (β) Επαγγελματική 

χρήση. 

  (β) (i)  Μόνο για επαγγελματίες. 

    (ii)  Περιέχει διαμινοβενζόλια. 

    (iii)  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

    (iv)  Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

11. Διαμινοτολουό-
λια, παράγωγα 
τους 
υποκατεστημένα 
στο άζωτο και  
άλατα τους (2), με 
εξαίρεση την 
ουσία που 
καθορίζεται στην 
καταχώρηση με 
αύξοντα αριθμό 
364 του Τρίτου 
Παραρτήματος 

Οξειδωτικές χρωστικές 
για την βαφή των 
μαλλιών: 
 
(α) Γενική χρήση. 

 
 
 
(α) και (β)  
10% υπολογιζόμενα ως 
ελεύθερη βάση, με την 
επιφύλαξη της σημείωσης 
(2). 
 

 

  

 

 

 

(α) (i)  Περιέχει διαμινοτουλουόλια. 

     (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 

 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

11.  

(συνέχεια) 

Τρίτο Παράρτημα. 

      (iii)    Να μην χρησιμοποιείται για την 
χρώση των βλεφαρίδων και των 
φρυδιών. 

 
  (β) Επαγγελματική 

χρήση. 

  (β) (i)  Μόνο για επαγγελματίες. 
    (ii)   Περιέχει διαμινοτουλουόλια. 
   (iii)   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 
   (iv)    Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

12. Διαμινοφαινό-

λες(2) 

Οξειδωτικές χρωστικές 

για την βαφή των 

μαλλιών: 

 

(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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

12. 

(συνέχεια) 

  

 (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 . 

(iv) Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

 
13. Διχλωροφαίνιο.(1

) 

΄Ολα 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  

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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

14. Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου και 
άλλες ενώσεις ή 
μείγματα, που 
απελευθερώνου
ν 
υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 
όπως 
το υπεροξείδιο 
της καρβαμίδης 
και το 
υπεροξείδιο του 
ψευδαργύρου. 

(α)  Παρασκευάσματα για 

την περιποίηση των 

μαλλιών. 

(α) 12% Η2Ο2 (40 όγκοι), 

παρόν ή απελευθε-

ρούμενο. 

 (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 

  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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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% Η2Ο2 , 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). 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 58 

 
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 υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
16. 

 
Υδροκινόνη (4)  

 
α) Οξειδωτικός χρωστικός 
παράγοντας για το 
χρωματισμό των μαλλιών 
 
1. Γενική χρήση 
 
 
 
 
2. Επαγγελματική χρήση  
 
 
 
 
 
 
β) Συστήματα τεχνητών 
νυχιών 
 

 
0.3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.02% (μετά τη παρασκευή 
για χρήση) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μόνο για επαγγελματική 
χρήση 

 
α) 1.     – Να μην χρησιμοποιείται για το 
χρωματισμό βλεφάρων και φρυδιών 

 
 
- Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως αν 

το προϊόν έλθει σε επαφή με 
αυτά 

- Περιέχει υδροκινόνη  
 

2.          – Μόνο για επαγγελματική χρήση  
- Περιέχει υδροκινόνη  
- Ξεπλύνετε τα μάτια σας 

αμέσως αν το προϊόν έλθει 
σε επαφή με αυτά 

 
 

β).     – Μόνο για επαγγελματική χρήση 
- Να αποφεύγεται η επαφή με το 

δέρμα 
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

χρήσης 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

17. Καυστικό κάλιο 

και καυστικό 

νάτριο. 

(α) Διαλύτης 

παρωνυχίδων. 

 

 

 
 

 

 

(β) Προϊόντα για το 

ίσιωμα των μαλλιών, 

για γενική χρήση. 

 
 

(α) 5% κατά βάρος (5). 

 

 

 

 
 

 

(β) 2% 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)  (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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

17. 

(συνέχεια) 

  

 

 
(γ)  Προϊόντα για το 

ίσιωμα μαλλιών, για 

επαγγελματική 

χρήση. 

 

 

 
(γ) 4,5% κατά βάρος(5). 

 

        (iv) Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά. 

 
(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. 

 
(ε) ΄Αλλες χρήσεις ως 

ρυθμιστικός 

παράγοντας του pH. 

(δ) μέχρι pH 12,7%. 

 

 

 
(ε) μέχρι pH 11. 

 (δ)(i)  Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.  
     (ii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 61 

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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
18. 

 
Υδροξείδιο του 
λιθίου 

 
(α)  Παρασκευάσματα για 

το ίσιωμα των 
μαλλιών. 

 
(i). Γενική χρήση 

 
 
 
 
 

 
(ii). Επαγγελματική 

χρήση 
 
 
 
 
(β)  Ρυθμιστής pH για 

αποτριχωτικά 
 
(γ)  Άλλες χρήσεις ως 

ρυθμιστής pH (μόνο 
για εκπλυόμενα 
προϊόντα) 

 
(α)  
 
 

(i). 2% 6 ανά βάρος 
 
 
 
 
 

 
(ii). 4,5% 6 ανά βάρος 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β)  η τιμή pH δεν υπερβαίνει τα 

12,7 pH 
 
(γ)  η τιμή pH δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 11 pH 
 
 

 
(α)  
 
 

(i). Περιέχει alkali.    Αποφεύγετε 
την επαφή με τα μάτια. 
Δύναται να προκαλέσει  
τύφλωση. Να φυλάσσεται σε 
μέρος που δεν φθάνουν τα 
παιδιά. 

(ii). Αποκλειστικά για 
επαγγελματική χρήση. 
Αποφεύγετε την επαφή με τα 
μάτια. Δύναται να προκαλέσει 
τύφλωση. 

 
 
(β)  Περιέχει alkali. Να φυλάσσεται σε 

μέρος που δεν φθάνουν τα παιδιά. 
Αποφεύγετε την επαφή με 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
19. 

 
Υδροξείδιο του 
ασβεστίου 

 
(α)  Παρασκευάσματα για 

το ίσιωμα των 
μαλλιών που 
περιέχουν δύο 
συστατικά:  
υδροξείδιο του 
ασβεστίου και άλας 
γουανιδίνης. 

 
(β)  Ρυθμιστής pH για 

αποτριχωτικά 
 
(γ) Άλλες χρήσεις (π.χ. 

ρυθμιστής pH 
βοήθημα 
επεξεργασίας) 

 
(α)  7% κατά βάρος 

υδροξειδίου του 
ασβεστίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β)  η τιμή pH δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 12,7 pH 
 
(γ)  η τιμή pH δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 11 pH 

 
(α)  Περιέχει alkali.  Να αποφεύγετε η 

επαφή με τα μάτια.  Να φυλάσσεται 
σε μέρος που δεν φθάνουν τα παιδιά. 
Δύναται να προκαλέσει τύφλωση. 
 
 
 

(β)  Περιέχει alkali. Να φυλάσσεται σε 
μέρος που δεν φθάνουν τα παιδιά. 
Να αποφεύγετε η επαφή με τα 
μάτια.  

      
        

 
20. 

 
1-Napthol   (CAS 
αριθ. 90-15-3) 
και τα άλατα της 

 
Οξειδωτικοί χρωστικοί 
παράγοντες για τη βαφή 
μαλλιών 
 
  

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το υδροξείδιο 
του υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη χρήση είναι 
1,0% 
 

 
Δύναται να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση 
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21. Νιτρώδες νάτριο. Παρεμποδιστής της 

διάβρωσης. 

0,2%. Να μην χρησιμοποιείται με 

δευτεροταγείς ή τριτογαγείς 

αμίνες, ή άλλες ουσίες που 

σχηματίζουν νιτροζαμίνες. 

 

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 

΄Αλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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. 

 

 
(β) Λοσιόν (πλύματα) για 

τα μαλλιά. 

(α)  0,5% υπολογιζόμενη ως 

κινίνη. 

 
(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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

26. (α) Θειούχα άλατα 

των 

αλκαλίων. 

 

 

(β) Θειούχα άλατα 

των 

αλκαλικών 

γαιών. 

 

(α) Αποτριχωτικά. 

 

 

 

(β) Αποτριχωτικά. 

 

(α) 2% υπολογιζόμενα ως 

θείον μέχρι και pH 12,7. 

 

 

(β) 6% υπολογιζόμενα ως 

θείον μέχρι και pH 12,7. 

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

    (ii) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
(β)(i)  Να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα 

μάτια. 

 
    (ii)  Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

27. Υδατοδιαλυτά ψευ-

δαργυρικά άλατα 

εκτός από τον 4-

υδρολλοβενζολο-

σουλφονικό 

΄Ολα τα προϊόντα. 1% υπολογιζόμενα ως 

ψευδάργυρος. 

  

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 65 

 
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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

27. 

(συνέχεια) 

ψευδάργυρο και το 

ψευδαργυρικό άλας 

της 1-υδροξυπυρι-

δίνο -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 μείγμα-  

τος με άλλες φθοριούχες 

ενώσεις επιτρεπόμενες 

βάσει του παρόντος 

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζό- 

 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

29. 

(συνέχεια) 

  μενη ως F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%.  

  

30. Μονοφθοριοφω-

σφορικό 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. Μονοφθοριοφω-

σφορικό κάλιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγμα- 

 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

31. 

(συνέχεια) 

  τος με άλλες φθοριούχες 

ενώσεις επιτρεπόμενες 

βάσει του παρόντος 

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση,  εκφραζό-

μενη ως F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

 

  

32. Μονοφθοριοφω-

σφορικό ασβέστιο. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F. 

Σε περίπτωση μείγμα-τος 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

32. 

(συνέχεια) 

  συγκέντρωση, εκφραζό-

μενη 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, εκφραζό- 

μενη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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, εκφραζό-

μενη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

38. Διφθοριούχος 

κασσίτερος. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως F.  

Σε περίπτωση μείγμα- 

τος με άλλες φθοριούχες 

ενώσεις επιτρεπόμενες 

βάσει του παρόντος 

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζό-

μενη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

39. 

(συνέχεια) 

  Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζό-

μενη 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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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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, εκφραζό-

μενη σε F, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,15%. 

 

 Περιέχει διυδροφθορική Ν,Ν΄,Ν΄-

τρι(πολυοξυαιθυλενο)-Ν- 

δεκάεξυλοπροπυλενοδιαμίνη. 

42. Υδροφθορική 

δεκαοκτενυλαμίνη. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο σε F.  

Σε περίπτωση μείγμα- 

 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

42. 

(συνέχεια) 

  τος με άλλες φθοριούχες 

ενώσεις επιτρεπόμενες 

βάσει του παρόντος 

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζό-

μενη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

43. 

(συνέχεια) 

  συγκέντρωση, εκφραζό-

μενη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

46. 

(συνέχεια) 

  βάσει του παρόντος 

Παραρτήματος, η μέγιστη 

συγκέντρωση, εκφραζό-

μενη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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%   

50. Υδροφθορική 

νικομεθανόλη. 

Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενη σε F.   

Σε περίπτωση μείγματος με 

άλλες φθοριούχες ενώσεις 

επιτρεπόμενες βάσει του 

παρόντος Παραρτήματος, η 

μέγιστη συγκέντρωση, 

εκφραζόμενη σε F, δεν    

 Περιέχει υδροφθορική νικομεθανόλη. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

50. 

(συνέχεια) 

  πρέπει να υπερβαίνει το 

0,15%. 

 

  

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. ΄Ενυδρα υδροξυ-

χλωριούχα άλατα 

αργιλίου, ζιρκονίου 

Αντιδρωτικά. 20% ως άνυδρο υδροξυ-

χλωριούχο αργίλιο και 

ζιρκόνιο, 5,4% εκφραζό- 

1.  Η αναλογία του αριθμού 

των ατόμων αργιλίου και 

ζιρκονίου πρέπει να 

Δεν χρησιμοποιείται σε ερεθισμένο ή 
πάσχον 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

54. 

 

Υδροξυ-8-κινολίνη 

και το θειικό άλας της 

Σταθεροποιητής του 

οξυγονούχου ύδατος στα 

παρασκευάσματα για την 

περιποίηση των μαλλιών 

που προορίζονται να 

ξεπλυθούν  

 

Σταθεροποιητής του 

οξυγονούχου ύδατος στα 

παρασκευάσματα για την 

περιποίηση των μαλλιών 

που δεν ξεπλένονται 

 

 

0,3% υπολογιζόμενη ως 

βάση 

 

 

 

 

 

 

0,03% υπολογιζόμενη ως 

βάση. 

  

55. Μεθυλική αλκοόλη. Μέσον μετουσίωσης για την 

αιθυλική και ισοπροπυλική 

αλκοόλη. 

5% υπολογιζόμενο ως 

ποσοστό στο σύνολο 

αιθυλικής και ισοπροπυ-

λικής αλκοόλης. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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%.   
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

58. Οξεικός μόλυβδος. Μόνο για βαφή των 

μαλλιών. 

0,6% σε μόλυβδο.  (i) Περιέχει οξεικό μόλυβδο. 

(ii) Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά.  

(iii) Να αποφεύγεται κάθε επαφή με 

τα μάτια.   

(iv) Πλύνετε τα χέρια μετά από κάθε 

χρήση.  

(v) Να μη χρησιμοποιείται για την 

χρώση βλεφαρίδων, φρυδιών 

και μουστακιών.  

(vi)      Σε περίπτωση ερεθισμού μην το 

χρησιμοποιείτε. 

 
59. Φθοριούχο μαγνήσιο. Προϊόντα υγιεινής του 

στόματος. 

0,15% υπολογιζόμενο ως 

φθόριο. Σε περίπτωση 

 Περιέχει φθοριούχο 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 χλω-

ριούχο 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. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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: ΄Ενυδρο 

πυριτικό μαγνήσιο. 

(α) Προϊόντα σε σκόνη που 

χρησιμοποιούνται για 

παιδιά κάτω των τριών 

ετών. 

(β) ΄Αλλα προϊόντα. 
 

  (α)  Να αποφεύγεται η επαφή της σκόνης 

με την μύτη και το στόμα των 

παιδιών. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
63. 

 
Λιπαρά οξέα 
διαλκυλαμινών και 
διαμινοαλκοολών  

  
Μέγιστη περιεκτικότητα 
δευτερεύουσας αμίνης 0,5% 

 
- Να μην χρησιμοποιείται σε 

συστήματα νιτρωδίωσης 
- Μέγιστη περιεκτικότητα 

δευτερευούσης αμίνης:  
5% (ισχύει για τις πρώτες 
ύλες) 

- Μέγιστη περιεκτικότητα 
νιτροσαμίνης 50 μg/kg 

- Να διατηρείται σε 
περιέκτες ελεύθερους από 
νιτρίδια 

 
 

 
64. 

 
Μονοαλκυλαμίνες, 
μονοαμιναλκοόλες και 
τα άλατα τους 

  
Μέγιστη περιεκτικότητα 
δευτερεύουσας αμίνης 0,5% 

- Να μην χρησιμοποιείται σε 
συστήματα νιτρωδίωσης 

- Ελάχιστη καθαρότητα 
99% 

- Μέγιστη περιεκτικότητα 
δευτερευούσης αμίνης:  
5% (ισχύει για τις πρώτες 
ύλες) 

- Μέγιστη περιεκτικότητα 
νιτρωδαμίνης 50 μg/kg 

- Να διατηρείται σε 
περιέκτες ελεύθερους από 
νιτρίδια 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
65. 

 
Τριαλκυλαμίνες, 
τριαμιναλκοόλες και τα 
άλατα τους 

 
α) Προϊόντα που δεν 
προορίζονται για ξέβγαλμα 
β) Άλλα προϊόντα 

 
α) 2,5% 

 
α) β) 
- Να μην χρησιμοποιείται σε 

συστήματα νιτρωδίωσης 
- Ελάχιστη καθαρότητα 

99% 
- Μέγιστη περιεκτικότητα 

δευτερευούσης αμίνης:  
5% (ισχύει για τις πρώτες 
ύλες) 

- Μέγιστη περιεκτικότητα 
νιτρωδαμίνης 50 μg/kg 

- Να διατηρείται σε 
περιέκτες ελεύθερους από 
νιτρίδια 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

65. 

(συνέχεια) 

 (β)  ΄Αλλα προϊόντα.  Ελάχιστη καθαρότητα:99%. 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

δευτεροταγείς αλκανολαμίνες: 

0,5% (αφορά τις πρώτες 

ύλες). 

Μέγιστη περιεκτικότητα σε Ν-

νιτροσοδιαλκανολαμίνες: 

50μg/kg. 

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. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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. 

΄Ολα 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. 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά 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 υπερ-

βαίνουν το 0,1% 

(εκφραζόμενες σε 

χλωριούχο βενζαλκόνιο). 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του 

καλλυντικού προϊόντος που 
περιέχει την ουσία 

 
69. 

 
Polyacrylamides 

 
(α)  Μη εκπλυόμενα προϊόντα 

περιποίησης σώματος  
 
(β)  Άλλα καλλυντικά προϊόντα 
  

 
 

 
(α)  Μέγιστη περιεκτικότητα σε 

ακρυλαμίδιο 0,1 mg/kg 
 
(β)  Μέγιστη υπολειπόμενη 

περιεκτικότητα σε 
ακρυλαμίδιο 0,5 mg/kg 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
70. 

 
Basic Blue 7 (CAS αριθ. 2390-
60-5) 
 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
0,2% 

  
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
71. 

 
2-Amino-3-nitrophenol (CAS 
αριθ. 603-85-0) και τα άλατα 
της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  3,0% 

 
 
 

(β)  3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
72. 

 
4-Amino-3-nitrophenol (CAS 
αριθ. 610-81-1) και τα άλατα 
της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  3,0% 

 
 
 

(β)  3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
73. 

 
2,7-Naphthalenediol 
(CAS αριθ. 582-17-2) 
και τα άλατά της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,5% 

 

 
 

 
30.9.2004 

 
74. 

 
m-Aminophenol (CAS 
αριθ. 591-27-5) και τα 
άλατα της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
75. 

 
2,6-Dihydroxy-3,4-
dimethylpyridine 
(CAS αριθ. 84540-47-
6) και τα άλατα της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
 Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
76. 

 
4-Hydroxypropylami- 
no-3-nitrophenol 
(CAS αριθ. 92952-81-
3) και τα άλατά της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  5,2% 

 
 
 

(β)  2,6% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 2,6% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
77. 

 
6-Nitro-2,5-
pyridimediamine 
(CAS αριθ. 69825-83-
8) και τα άλατα της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

  
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 96 

 

 
ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
78. 

 
HC Blue No 11 (CAS 
αριθ. 23920-15-2) και 
τα άλατα της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  3,0% 

 
 
 

(β)  2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
79. 

 
Hydroxyethyl-2-nitro-
p-toluide (CAS αριθ. 
100418-33-5) και τα 
άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

 
(α)  2,0% 

 
 
 

(β)  1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
80. 

 
2-Hydroxyethylpic-
ramic acid (CAS αριθ. 
99610-72-7) και τα 
άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

 
(α)  3,0% 

 
 
 

(β)  2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
81. 

 
p-Methylaminophenol 
(CAS αριθ. 150-75-4) 
και τα άλατά της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
82. 

 
2,4-Diamino-5-
methylphenoxyethanol 
(CAS αριθ. 141614-
05-3) και τα άλατα της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
83. 

 
HC Violet αριθ.2 (CAS 
αριθ. 104226-19-9) 
και τα άλατα της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

   
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
84. 

 
Hydroxyethyl-2,6-di-
nitro-p-anisidine 
(CAS αριθ. 122252-
11-3) και τα άλατά 
της 
 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

  
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
85. 

 
HC Blue αριθ. 12 
(CAS αριθ. 104516-
93-0) και τα άλατα 
της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  1,5% 

 
 
 

(β)  1,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,75% 

 

 
(α)(β)  Δύναται να 

προκαλέσει 
αλλεργική 
αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
86. 

 
2,4-Diamino-5-
methylphenetol (CAS 
αριθ. 113715-25-6) 
και τα άλατα της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 99 

 

 
ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
87. 

 
1,3-Bis-(2,4-diamino-
phenoxy)propane 
(CAS αριθ. 81892-72-
0) και τα άλατά της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
88. 

 
3-Amino-2,4-
dichlorophenol (CAS 
αριθ. 61693-43-4) και 
τα άλατα της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
89. 

 
Phenyl methyl 
pyrazolone nol (CAS 
αριθ. 89-25-8) και τα 
άλατα της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
0,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,25% 

 

  
30.9.2004 
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 100 

 
ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
90. 

 
2-Methyl-5-hydroxy-
ethylaminophenol 
(CAS αριθ. 55302-96-
0) και τα άλατά της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
91. 

 
Hydroxybenzomor-
pholine (CAS αριθ. 
26021-57-8) και τα 
άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
92. 

 
1,7-Naphthalenediol 
(CAS αριθ. 575-38-2) 
και τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,5% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
93. 

 
HC Yellow αριθ. 10 
(CAS αριθ. 109023-
83-8) και τα άλατά 
της 
 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
0,2% 

  
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
94. 

 
2,6-Dimethoxy-3,5-
pyridinediamine (CAS 
αριθ. 85679-78-3) και 
τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
0,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,25% 

 

  
30.9.2004 

 
95. 

 
HC Orange αριθ. 2 
(CAS αριθ. 85765-48-
6) και τα άλατά της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
1,0% 

   
30.9.2004 
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 102 

 
ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
96. 

 
HC Violet αριθ. 1 
(CAS αριθ. 82576-75-
8) και τα άλατά της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  0,5% 

 
 
 

(β)  0,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,25% 

 

  
30.9.2004 

 
97. 

 
3-Methylamino-4-
nitro-phenoxyethanol 
(CAS αριθ. 59820-63-
2) και τα άλατά της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
1,0% 

   
30.9.2004 

 
98. 

 
2-Hydroxy-
ethylamino-5-nitro-
anisole (CAS αριθ. 
66095-81-6) και τα 
άλατά της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
1,0% 

   
30.9.2004 
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 103 

 
ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
99. 

 
2-Chloro-5-nitro-N-
hydroxyethyl-p-
phenylenediamine(CAS 
αριθ. 50610-28-1) και 
τα άλατά της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  2,0% 

 
 
 

(β)  1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
100. 

 
HC Red αριθ. 13 (CAS 
αριθ. 94158-13-1) και 
τα άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  2,5% 

 
 
 

(β)  2,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,25% 

 

  
30.9.2004 

 
101. 

 
1,5-Naphthalene-diol 
(CAS αριθ. 83-56-7) και 
τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,5% 

 

  
30.9.2004 
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 104 

 
ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
102. 

 
Hydroxypropyl bis (N-
hydroxyethyl-p-
phenylenediamine) 
(CAS αριθ. 128729-30-
6) και τα άλατά της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

 
Δύναται να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση   

 
30.9.2004 

 
103. 

 
o-Aminophenol(CAS 
αριθ. 95-55-6) και τα 
άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
104. 

 
4-Amino-2-hydroxy-
toluene (CAS αριθ. 
2835-95-2) και τα 
άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι1,5% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
105. 

 
22,4-Diaminopheno-
xyethanol (CAS αριθ. 
66422-95-5) και τα 
άλατά της  

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
4,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 2,0% 

 

  
30.9.2004 

 
106. 

 
2-Methylresorcinol 
(CAS αριθ. 608-25-3) 
και τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
107. 

 
4-Amino-m-cresol 
(CAS αριθ. 2835-99-6) 
και τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι1,5% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
108. 

 
2-Amino-4-hydro-
xyethylaminoanisole 
(CAS αριθ. 83763-47-
7) και τα άλατά της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

  
30.9.2004 

 
109. 

 
3,4-Diamino-benzoic 
acid (CAS αριθ. 619-
05-6) και τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
110. 

 
6-Amino-o-cresol (CAS 
αριθ. 17672-22-9) και 
τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι1,5% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του 
καλλυντικού προϊόντος 
που περιέχει την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
111. 

 
2-Aminomethyl-p-
aminophenol (CAS αριθ. 
79352-72-0) και τα άλατά 
της 
 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι 1,5% 

 

  
30.9.2004 

 
112. 

 
Hydroxyethylaminomethyl-
p-aminophenol(CAS αριθ. 
110952-46-0) και τα άλατά 
της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι 1,5% 

 

  
30.9.2004 

 
113. 

 
Hydroxyethyl-3,4-
methylenedioxyaniline 
(CAS αριθ. 81329-90-0) 
και τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι1,5% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
114. 

 
Acid Black 52 (CAS 
αριθ. 3618-58-4-54-2) 
και τα άλατά της  

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
115. 

 
2-Nitro-p-phenylene-
diamine (CAS αριθ. 
5307-14-2) και τα 
άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  0,3% 

 
 
 

(β)  0,3% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,15% 

 

  
30.9.2004 

 
116. 

 
HC Blue αριθ. 2 (CAS 
αριθ. 33229-34)4 και τα 
άλατά της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,8% 

   
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του 
καλλυντικού προϊόντος 
που περιέχει την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
117. 

 
3-Nitro-p-hydroxyethyl 
aminophenol (CAS αριθ. 
65235-31-6) και τα άλατά 
της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

  

 
(α)  6,0% 

 
 
 
 

(β)  6,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι 3,0% 

 

  
30.9.2004 

 
118. 

 
4-Nitrophenyl 
aminoethylurea (CAS 
αριθ. 27080-42-8) και τα 
άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών  
 
 

 
(α)  0,5% 

 
 
 
 

(β)  0,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι 0,25% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του 
καλλυντικού προϊόντος 
που περιέχει την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
119. 

 
HC Red αριθ. 10+ HC 
Red αριθ. 11 (CAS αριθ. 
95576-89-9+95576-92-4) 
και τα άλατά της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

  

 
(α)  2,0% 

 
 
 

(β)  1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
120. 

 
HC Yellow αριθ. 6 (CAS 
αριθ. 104333-00-8) και τα 
άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών  

 
 

 
(α)  2,0% 

 
 
 

(β)  1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά 
τη χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
121. 

 
HC Yellow αριθ. 12 
(CAS αριθ. 59320-13-
7) και τα άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  1,0% 

 
 
 

(β)  0,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,5% 

 

  
30.9.2004 

 
122. 

 
HC Blue αριθ. 10 (CAS 
αριθ. 102767-27-1) και 
τα άλατά της 

 
Οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 

 
123. 

 
HC Blue αριθ. 9 (CAS 
αριθ. 114087-47-1) και 
τα άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  2,0% 

 
 
 

(β) 1,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του 
καλλυντικού προϊόντος 
που περιέχει την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
124. 

 
2-Chloro-6-ethylamino-
4-nitrophenol (CAS 
αριθ. 131657-78-8) και 
τα άλατά της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

  

 
(α)  3,0% 

 
 
 
 

(β)  3,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,5% 

 

  
30.9.2004 

 
125. 

 
2-Amino-6-chloro-4-
nitrophenol (CAS αριθ. 
6358-09-4) και τα 
άλατά της 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή 
μαλλιών  

 
(α)  2,0% 

 
 
 
 

(β)  2,0% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 1,0% 

 

  
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται 

εως 

 
126. 

 
Basic Blue 26 (CAS αριθ. 
2580-56-5) και τα άλατά 
της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  0,5% 

 
 
 

(β)  0,5% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,25% 

 

  
30.9.2004 

 
127. 

 
Acid Red 33 (CAS αριθ. 
3567-66-6) (CI 17200) και 
τα άλατά της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

   
30.9.2004 

 
128. 

 
Ponceau SX (CAS αριθ. 
4548-53-2) και τα άλατά 
της 

 
Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για τη 
βαφή μαλλιών 

 
2,0% 

   
30.9.2004 
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ΣΤΗΛΗ 1 

 
ΣΤΗΛΗ 2 

 
ΣΤΗΛΗ 3 

 
ΣΤΗΛΗ 4 

 
ΣΤΗΛΗ 5 

   
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 
Υποστήλη Α 

 
Υποστήλη Β 

 
Υποστήλη Γ 

 
Αύξων 

Αριθμός 
 

 
Ουσίες 

 
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 του καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει 

την ουσία 

 
 Επιτρέπεται εως 

 
129. 

 
Basic Violet 14(CAS αριθ. 
632-99-5) (CI 42510)  και 
τα άλατά της 
 

 
(α)  Οξειδωτικοί 

χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

(β)  Μη οξειδωτικοί 
χρωστικοί 
παράγοντες για 
τη βαφή μαλλιών 

  

 
(α)  0,3% 

 
 
 

(β)  0,3% 

 
Σε συνδυασμό με το 
υδροξείδιο του 
υδρογόνου η μέγιστη 
συγκέντρωση κατά τη 
χρήση είναι 0,15% 

 

  
30.9.2004 

 
130. 

 
Musk xylene (CAS αριθ. 
81-15-2)  

 
Όλα τα καλλυντικά 
προϊόντα με εξαίρεση 
τα προϊόντα 
στοματικής υγιεινής 

 
   (α)  1,0% σε 
εκλεκτά αρώματα 
  (β)  0,4% σε 

κολώνια 
    (γ)  0,03% σε 
άλλα προϊόντα 

 

   
30.9.2004 

 
131. 

 
4-Hydroxypropylamino-3-
nitrophenol (CAS αριθ. 
69825-83-8) και τα άλατά 
της 

 
Όλα τα καλλυντικά 
προϊόντα με εξαίρεση 
τα προϊόντα 
στοματικής υγιεινής 

 
   (α)  1,4% σε 

εκλεκτά αρώματα 
  (β)  0,56% σε 

κολώνια 
    (γ)  0,042% σε 
άλλα προϊόντα 

 

   
30.9.2004 
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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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 

απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
132. 

 
2-βενζυλιδενεπτανάλη 
(Αριθ. CAS 122-40-7) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
133. 

 
Βενζυλική αλκοόλη 
(Αριθ. CAS 100-51-6) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 
το 0,001% για προϊόντα που 
παραμένουν επί του δέρματος 
 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη χρήση  
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134. 

 
Κινναμυλική αλκοόλη  
(Αριθ. CAS 104-54-1) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 
το 0,001% για προϊόντα που 
παραμένουν επί του δέρματος 
 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
135. 

 
Κιτράλη 
(Αριθ. CAS 5392-40-5) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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136. 

 
Ευγενόλη 
(Αριθ. CAS 97-53-0) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
137. 

 
Υδροξυκιτρονελλάλη  
(Αριθ. CAS 107-75-5) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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138. 

 
Ισοευγενόλη 
(Αριθ. CAS 97-54-1) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
139. 

 

 
2-πεντυλο-3-φαινυλο- 
προπ-2-εν-1-όλη 
(Αριθ. CAS 101-85-9) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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140. 

 
Σαλικυλικό Βενζύλιο 
(Αριθ. CAS 118-58-1) 
 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
141. 

 
Κινναμαλδεϋδη  
(Αρ. CAS 104-55-2) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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142. 

 
Κουμαρίνη 
(Αριθ. CAS 91-64-5) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
143. 

 
Γερανιόλη 
(Αριθ. CAS 106-24-1) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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144. 

 
4-(4-υδροξυ-4-μεθυλο-
πεντυλο)κυκλοεξ-4-ενο-
καρβαδλδεϋδη 
(Αριθ. CAS 31906-04-
4) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
145. 

 
4-μεθοξυβενζυλική 
αλκοόλη 
(Αριθ. CAS 105-13-5) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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146. 

 
Κινναμωμικό βενζύλιο 
(Αριθ. CAS 103-41-3) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
147. 

 
Φαρνεσόλη 
(Αριθ. CAS 4602-84-0) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη χρήση 
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148. 

 
2-(4-τερτ-
βουτυλοβενζυλο) 
προπιοναλδεϋδη 
(Αριθ. CAS 80-54-6) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
149. 

 
Λιναλόλη 
(Αριθ. CAS 78-70-6) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη χρήση 

 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3850, 30/4/2004 130(I)/2004



 133 

 
150. 

 
Βενζοϊκό Βενζύλιο 
(Αριθ. CAS 120-51-4) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
151. 

 
Κιτρονελλόλη 
(Αριθ. CAS 106-22-9) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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152. 

 
α-εξυλοκινναμαλδεϋδη 
(Αριθ. CAS 101-86-0) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
153. 

 
(R)-π-μενθα-1,8-διένιο 
(Αριθ. CAS 5989-27-5) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη χρήση 
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154. 

 
Οκτ-2-υνοϊκό μεθύλιο 
(Αριθ. CAS 111-12-6) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
το 0,01% για προϊόντα που 
εκπλύνονται μετά τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
155. 

 
3-μεθυλο-4(2,6,6-
τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-
1-υλο)-3-βουτεν-1-όνη 
(Αριθ. CAS 127-51-5)  

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  
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156. 

 
Εκχύλισμα Evernia 
prunastri 
(Αριθ. CAS 90028-68-
55) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη 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 

΄Αλλοι περιορισμοί και 
απαιτήσεις 

΄Όροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 
πρέπει να περιλαμβάνονται υπο-

χρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 
προϊόντος που περιέχει την ουσία 

 
157. 

 
Εκχύλισμα Evernia 
furfuracea 
(Αριθ. CAS 90028-
67-4) 

  Η παρουσία της ουσίας αυτής 
πρέπει να εμφαίνεται στον 
κατάλογο των συστατικών 
στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο 13(1)(η) εφόσον η 
συγκέντρωση της υπερβαίνει: 
 

- το 0,001% για 
προϊόντα που 
παραμένουν επί του 
δέρματος 

 
- το 0,01% για προϊόντα 

που εκπλύνονται μετά 
τη χρήση  

 

 
 

 
158. 

 
3-οξείδιο της 2,4-
διαμινοπυριμιδίνης 
(CAS αριθ. 74638-
76-9) 
 

Παρασκευάσματα για τη 
φροντίδα των μαλλιών 
 

1.5%   
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159. 

 
 
 
Υπεροξείδιο του 
βενζολίου  

Συστήματα τεχνητών 
νυχιών 0.7% (μετά την παρασκευή) Μόνο για επαγγελματική 

χρήση  

 
-Μόνο για επαγγελματική χρήση  
 
-Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα 
 
-Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης  
 

 
160. 

 
 
Μεθυλαιθέρας της 
υδροκινόνης  

Συστήματα τεχνητών 
νυχιών 

0.02% (μετά τη παρασκευή 
για χρήση) 

Μόνο για επαγγελματική 
χρήση 

 
-Μόνο για επαγγελματική χρήση 
 
-Να αποφεύγεται η επαφή με το 
δέρμα 
 
-Διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες χρήσης 
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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 

 

(6) Η συγκέντρωση νατρίου, χλωριούχου καλίου ή υδροξειδίου του λιθίου εκφράζεται ως βάρος υδροξειδίου του νατρίου. Σε περίπτωση μειγμάτων, το συνολικό 

άθροισμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που περιλαμβάνονται στην υποστήλη Β.» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
(άρθρο 9) 

«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 πυτιρίδας 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 ΄Οροι 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 ΄Οροι 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 

SO2. 
  

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 ΄Οροι 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 

(συμπεριλαμβανομέ-νου 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 ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

16. 

(συνέχει

α) 

 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) (ΙΝΝ) (+). 0,1%. Να αποφεύγεται ο 

σχηματισμός νιτροζαμινών. 

 

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

22. Τρικλοκαρπάνιο (Triclocarban) 

(INN)(+). 

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 ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

 
22. 

(συνέχει

α) 

  3-3΄-4-4΄-

τετραχλωροαζωξυβεν-

ζόλιο‹1ppm. 

 

 

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 ΄Οροι 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 
(methyldibromo glutaronitrile) 
 

0,1%. Μόνο για προϊόντα 
ξεβγάλματος  
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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 ΄Οροι 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-(2H)-όvn και 2- 

μεθυλοισοθειαζολ-3-(2H)-όvn με 

χλωριούχο μαγνήσιο και νιτρικό 

μαγνήσιο. 

0,0015% μείγμα σε αναλογία 

3:1 από 5-χλωρο-2μέθυλο- 

2-ισοθειαζολ-3-(2H)-όvn και  

2-μεθυλοισοθειαζολ-3(2H)-όvn. 

 

  

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 ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

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

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

 

43. ΄Αλκυλο (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)-n-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 ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

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

αερολυμάτων (spays). 

΄Οπου 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 ΄Οροι χρήσης και προειδοποιήσεις, που 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σήμανση καλλυντικού 

προϊόντος που περιέχει την ουσία(1) 

51. 

(συνέχει

α) 

  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 σακχαρινι-

κό 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.  

΄Οπου 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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Σημείωσεις: 
 
 
(1) ΄Ολα τα τελικά καλλυντικά προϊόντα, που περιέχουν είτε φρορμαλδεΰδη 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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ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
 

(άρθρο 10) 
 

«ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(άρθρο 13(1)(δ), (ε) και (η)) 
 

ΜΕΡΟΣ 1 
 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13(1)(ε) ΚΑΙ (η) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2  
 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13(1)(δ) 
 
 
 
 
 

 

» 
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