
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO   

 
 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 82 

23.03.2007,  

σ. 27. 

(α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2007, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 

με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των 

παραρτημάτων ΙΙΙ και VI στην τεχνική πρόοδο», και  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 101 

18.04.2007,  

σ. 11. 

(β) «Οδηγία 2007/22/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 

με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των 

παραρτημάτων IV και VI στην τεχνική πρόοδο», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

106(1) του 2001 

158(Ι) του 2003 

130(Ι) του 2004 

3(Ι) του 2005. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους του 2001 έως 2005, ως έχουν 

τροποποιηθεί δια διαταγμάτων (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

ως οι περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμοι του 2001 έως 2007. 
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7.11.2003 

22.10.2004 

12.11.2004 

28.4.2005 

30.9.2005 

2.12.2005 

5.7.2006 

1.9.2006 

24.11.2006 

18.5.2007. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

   

 «  (4) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του παρόντος 

Νόμου, αναφορικά με τη διάθεση ή πώληση καλλυντικού προϊόντος σε 

καταναλωτή, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει 

ότι - 

   

     (α)  δεν είναι ο εισαγωγέας στην επικράτεια της Δημοκρατίας 

ή ο κατασκευαστής, του καλλυντικού προϊόντος, 

   

     (β) διάθεσε ή πώλησε το καλλυντικό προϊόν πριν την 24η 

Ιουνίου 2008, και  
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   (γ) 

 

 

... του 2007. 

 το καλλυντικό προϊόν πληρούσε τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ως είχε πριν τροποποιηθεί δια 

των άρθρων 3 και 5(α), (β), (γ), (δ) και (στ) του 

περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) 

Νόμου του 2007. 

   

   (5) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του παρόντος 

Νόμου, αναφορικά με τη διάθεση ή πώληση καλλυντικού προϊόντος σε 

καταναλωτή, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει 

ότι - 

   

    (α)  δεν είναι ο εισαγωγέας στην επικράτεια της Δημοκρατίας 

ή ο κατασκευαστής, του καλλυντικού προϊόντος, 

   

    (β)  διάθεσε ή πώλησε το καλλυντικό προϊόν πριν την 19η 

Απριλίου 2009, και  

   

   (γ) 

 

... του 2007. 

 το καλλυντικό προϊόν πληρούσε τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ως είχε πριν τροποποιηθεί δια των 

άρθρων 3 και 5(ε) και (ζ) του περί Καλλυντικών 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμου του 2007.». 

  

Τροποποίηση  

του Τετάρτου 

Παραρτήματος  

του βασικού 

νόμου. 

Πίνακας 1. 

3.  Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το κείμενο με αύξοντα αριθμό 162, των κειμένων 

με αύξοντες αριθμούς 163 έως και 166 τα οποία παρατίθενται στον Πίνακα 

1. 
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Τροποποίηση  

του Πέμπτου 

Παραρτήματος  

του βασικού  

νόμου. 

4. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή του κειμένου αναφορικά με τη χρωστική ουσία υπ’ αριθμό 

ευρετηρίου χρωστικών (Colour Index) 45425. 

  

Τροποποίηση  

του Έκτου 

Παρατήματος  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

  (α) Με τη διαγραφή, στη Στήλη 2, του συμβόλου «(+)» από τα 

κείμενα με αύξοντες αριθμούς 1, 2, 4, 6, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 41 και 46· 

   

  (β)  με τη προσθήκη, στη Στήλη 2, του συμβόλου «(+)» στο κείμενο 

με αύξοντα αριθμό 42· 

   

 

Πίνακας 2. 

 (γ)   με την αντικατάσταση του κειμένου με αύξοντα αριθμό 1 από το 

κείμενο που παρατίθεται στον Πίνακα 2· 

   

 

Πίνακας 3. 

 (δ)   με την αντικατάσταση του κειμένου με αύξοντα αριθμό 7 από το 

κείμενο που παρατίθεται στον Πίνακα 3· 

   

  (ε)   με τη διαγραφή του κειμένου με αύξοντα αριθμό 9· 

   

  (στ)   με τη διαγραφή του κειμένου με αύξοντα αριθμό 35· 

   

 

Πίνακας 4. 

 (ζ)   με την αντικατάσταση του κειμένου με αύξοντα αριθμό 55, από 

το κείμενο που παρατίθεται στον Πίνακα 4. 
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Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

6.-(1)  Τα άρθρα 1 και 2 τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

  

      (2) Το άρθρο 3 και εδάφια (α), (β), (γ), (δ) και (στ) του άρθρου 5 

τίθενται σε ισχύ κατά την μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

   

  (α) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 

   

  (β) την 23η Μαρτίου 2008. 

  

      (3) Το άρθρο 4 και τα εδάφια (ε) και (ζ) του άρθρου 5 τίθενται σε ισχύ 

κατά την μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

  

  (α) την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 

   

  (β) την 18η Οκτωβρίου 2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

(άρθρο 3) 
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 

 
«163 Σαλικυλικό οξύ (1) 

(αριθ. CAS 69-72-7) 
α)  Εκπλυόμενα προϊόντα για 
μαλλιά 
 
β)  Άλλα προϊόντα 

α)  3,0% 
 
 
β)  2,0% 
 

Να μη χρησιμοποιείται σε 
παρασκευάσματα για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 3 ετών, εκτός 
από σαμπουάν.  
 
Για σκοπούς εκτός από την 
παρεμπόδιση ανάπτυξης 
μικροοργανισμών στο προϊόν. 
Ο σκοπός αυτός πρέπει να 
εμφαίνεται στην παρουσίαση 
του προϊόντος. 
 

Να μη χρησιμοποιείται για την 
περιποίηση παιδιών κάτω των 
3 ετών (2) 

164 Ανόργανα θειώδη και 
διθειώδη άλατα (3) 

α)  Οξειδωτικά προϊόντα 
βαφής μαλλιών 
 
β) Προϊόντα για το ίσιωμα 
μαλλιών 
 
γ)  Προϊόντα μαυρίσματος για 
το πρόσωπο 
 
δ)  Άλλα προϊόντα 
μαυρίσματος 

α)  0,67% εκφραζόμενο ως 
ελεύθερο SO2 
 
β)  6,7% εκφραζόμενο ως 
ελεύθερο SO2 
 
γ)  0,45% εκφραζόμενο ως 
ελεύθερο SO2 
 
δ)  0,40% εκφραζόμενο ως 
ελεύθερο SO2  

Για σκοπούς εκτός από την 
παρεμπόδιση ανάπτυξης 
μικροοργανισμών στο προϊόν. 
Ο σκοπός αυτός πρέπει να 
εμφαίνεται στην παρουσίαση 
του προϊόντος. 
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ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 
 

ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 

Υποστήλη  Α Υποστήλη  Β Υποστήλη  Γ 
 

 
 

165 

 
Τρικλοκαρβάνη (4)  
(αριθ. CAS 101-20-2) 

 
Εκπλυόμενα προϊόντα 

 
1,5% 

 
Κριτήρια καθαρότητας:  
 
3,3',4,4'-
τετραχλωροαζωβενζόλιο <1 
ppm  
 
3,3',4,4'-
τετραχλωροαζωβενζόλιο <1 
ppm 
 
Για σκοπούς εκτός από την 
παρεμπόδιση ανάπτυξης 
μικροοργανισμών στο προϊόν. 
Ο σκοπός αυτός πρέπει να 
εμφαίνεται στην παρουσίαση 
του προϊόντος 
 

 

 
166 

 
Ψευδαργυρούχος 
πυριθειόνη (5) 
(αριθ. CAS 13463-41-

7) 

 
Απορροφώμενα προϊόντα για 
μαλλιά 

 
0,1% 

 
Για σκοπούς εκτός από την 
παρεμπόδιση ανάπτυξης 
μικροοργανισμών στο προϊόν. 
Ο σκοπός αυτός πρέπει να 
εμφαίνεται στην παρουσίαση 
του προϊόντος 
 

 

 
(1)   Ως συντηρητικό, βλέπε  Έκτο Παράρτημα, αύξοντα αριθ. 3 
(2)   Αποκλειστικά για τα προϊόντα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την περιποίηση παιδιών κάτω των 3 ετών και 
 που παραμένουν σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα 
(3)   Ως συντηρητικό, βλέπε  Έκτο Παράρτημα, αριθ. 8 
(4)   Ως συντηρητικό, βλέπε  Έκτο Παράρτημα, αριθ. 22 
(5)   Ως συντηρητικό, βλέπε  Έκτο Παράρτημα, αριθ. 7.». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4154, 31/12/2007 182(I)/2007



 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

(άρθρο 5(γ)) 
 

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 (αριθ. CAS 65-85-
0) και τα άλατα νατρίου του 
(αριθ. CAS 532-32-1) 

 
Εκπλυόμενα προϊόντα εκτός 
από προϊόντα στοματικής 
φροντίδας: 2,5 % (οξύ)  
 
Προϊόντα στοματικής 
φροντίδας: 1,7 % (οξύ)  
 
Απορροφώμενα προϊόντα: 
0,5 % (οξύ) 
 

  

 
1α 

 

 
Βενζοϊκό οξύ εκτός από αυτό 
που καταγράφεται στον αριθμό 
αναφοράς 1 και εστέρες 
βενζοϊκού οξέος 
 

 
0,5 % (οξύ)». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

(άρθρο 5(δ)) 
 
 
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) 

 
«7 

 

 
Ψευδαργυρούχος 
πυριθειόνη (*) (αριθ. CAS 
13463-41-7) 

 
Προϊόντα μαλλιών: 1,0 %  
 
Άλλα προϊόντα: 0,5 % 

 
Μόνον εκπλυόμενα 
προϊόντα.  
 
Να μη 
χρησιμοποιείται σε  
προϊόντα 
στοματικής 
υγιεινής». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 (άρθρο 5(ζ)) 

 
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) 

 

«55 

 
Βουτυλοκαρβαμιδικό 

ιωδοπροπινύλιο 

 

(IPBC) 

 

Καρβαμιδικό 3-ιωδο-2-

προπινυλοβουτύλιο 

 

CAS αριθ. 55406-53-6 

 

(α) Εκπλυνόμενα 

προϊόντα:  0,02% 

 

(β)  Μη εκπλυνόμενα 

προϊόντα:  0,01% εκτός 

από 

αποσμητικά/αντιιδρωτικά 

0,0075% 

 

Να μη χρησιμοποιείται σε 

προϊόντα στοματικής υγιεινής και 

περιποίησης των χειλιών  

 

(α)Να μη χρησιμοποιείται σε 

παρασκευάσματα για παιδιά κάτω 

των τριών ετών, με εξαίρεση τα 

προϊόντα λουτρού/τζελ για το 

ντους και σαμπουάν 

 

(β)―Να μη χρησιμοποιείται σε 

πλύματα (λοσιόν) και κρέμες για το 

σώμα [*] 

 

 
(α)"Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά 

κάτω των τριών ετών" [**] 

 

(β)"Να μη χρησιμοποιείται σε 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) 
55 

(συνέχεια) 
  - Να μη χρησιμοποιείται σε 

παρασκευάσματα για παιδιά κάτω 

των τριών ετών. 

 

 

[*] Αφορά κάθε προϊόν που πρόκειται να εφαρμοστεί σε μεγάλο μέρος του σώματος 

[**] Αποκλειστικά για προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα λουτρού/τζελ για το ντους και σαμπουάν, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 
παιδιά κάτω των τριών ετών. 

[***] Αποκλειστικά για προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά κάτω των τριών ετών.». 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΜΚΝ/ΔΠ/ΓΧ 

23.01.244.2007 
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