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Π.Σ.Β.Α.Κ./1    
 

  

 Ιδρύθηκε το 1964 

 Επίσημος Φορέας & Εκπρόσωπος  για τον κλάδο των καλλυντικών 

 Μέλη: Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες & Αντιπροσωπίες ελληνικών & ξένων 
καλλυντικών  που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα   

 Εκπροσωπεί 57 επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν περίπου το 75% 
της αγοράς καλλυντικών στην Ελλάδα  

 Η βιομηχανία καλλυντικών στην Ελλάδα απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 
20.000 εργαζόμενους 

 



Π.Σ.Β.Α.Κ./2    
 

  

 Ιδρυτικό Μέλος της Cosmetics Europe  

 Μέλος του ΣΕΒ από το 1985 

 Μέλος του ΣΕΕ από το 2013  

 

 Αρωγός του Χαμόγελου του Παιδιού από το 2011 

 Αρωγός του “ I Live For Me” από το 2012 

 



Π.Σ.Β.Α.Κ. /3   
 

 

  57 μέλη   

 18  εταιρείες αμιγώς καλλυντικά  

 36 εταιρείες με καλλυντικά & άλλα προϊόντα  

 3 εταιρείες με υλικά συσκευασίας  

 37  Ελληνικές εταιρείες  

 20  πολυεθνικές εταιρείες                       

 33  εταιρείες με μονάδες παραγωγής  

 15 εταιρείες με παραγωγή για τρίτους  

 29 εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα (19 ελληνικές)  



1. ΑDELCO 
2. ALES GROUPE HELLAS 
3. AMWAY HELLAS 
4. ARRIANI PHARMACEUTICALS  
5. AVON COSMETICS 
6. BASF HELLAS 
7. BAYER HELLAS  
8. BEIERSDORF HELLAS  
9. BENOSTAN  
10. BOLTON HELLAS  
11. COLGATE PALMOLIVE HELLAS 
12. COSMETIA  SAKELLARIOU  
13. ELAIS- UNILEVER HELLAS  
14. EL.IN.E.K. 
15. ELTON INTERNATIONAL 

TRADING  
16. ENTARCO 
17. EUROCHARTIKI 
18. FAMAR 
19. FARCOM  
20. FARMECO  
21. F. GEORGANTAS  1864 
22. FLAX 
23. FRESH FORMULA  

24. FREZYDERM  
25. FULL BEAUTY 
26. G.N. PAHOPOS 
27. GLAXOSMITHKLINE  
28. HELLENICA  
29. HENKEL HELLAS 
30. INTERMED  
31. JOHNSON & JOHNSON HELLAS 
32. JOHNSON & JOHNSON HELLAS 

CONSUMER 
33. JULIETTE ARMAND 
34. KORRES NATURAL PRODUCTS 
35. LAVIPHARM HELLAS 
36. L' OREAL HELLAS   
37. MACROVITA   
38. MEGA DISPOSABLES 
39. NATURA PHARM  
40. NEOGEN HELLAS   
41. ORIFLAME HELLAS 
42. PANOS TH. SKOUTAS  
43. PARFUMS CΗRISTIAN DIOR 
44. PIERRE FABRE HELLAS  
45. P.N. KOUTSOUKOS  «FROIΚA» 
46. PROCTER & GAMBLE HELLAS 

47. PRODIS TH. TRIANTAFYLLOU  
48. ROVEL 
49. SHISEIDO HELLAS     
50. SON DE PARIS  
51. SOFIA SIMITI 

REPRESENTATIONS  
52. STANITSAS CHRISTOS & CO 
53. TEOROS  
54. TSATSOS GEORGIOS  
55. TZIMAS COSMETICS   
56. VERAL  PACKAGING  
57. VIORYL  

 
 
 



Πηγή: Cosmetics Europe Activity Report 2013  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2013 
ΕΥΡΩΠΗ, ΕΕ, Η.Π.Α. , ΚΙΝΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ   
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Πηγή: Cosmetics Europe Activity Report 2013 – Euromonitor International  



Πηγή: Cosmetics Europe Activity Report 2013 – Euromonitor International  

Ελλάδα  #18 με 155 εκατ .€ 



Πηγή: Cosmetics Europe Statistics Working Group   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2008-2013   

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013/  

2008

I. 150,0 150,0 100,0 91,0 80,0 76,0 -49,3

II. 155,0 155,0 108,0 90,0 81,0 77,5 -50,0

III. 400,0 400,0 320,0 290,0 275,0 267,0 -33,3

IV. 435,0 430,0 322,0 275,0 240,0 230,0 -47,1

V. 230,0 240,0 195,0 185,0 170,0 165,0 -28,3

I.-V. 1.370,0 1.375,0 1.045,0 931,0 846,0 815,5 -40,5

περιλαμβάνει: προϊόντα μαλλιών στα κομμωτήρια & πωλήσεις door-to-door,mail order

δεν περιλαμβάνει: ινστιτούτα αισθητικής & duty free

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. RSP

ΑΡΩΜΑΤΑ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 

ΜΑΛΛΙΩΝ 

ΣΩΜΑ & 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Cosmetics Europe Activity Reports 2008- 2013   
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Νομοθεσία Καλλυντικών    

 
 

  

 Κανονισμός ΕΚ 1223/2009  

 Ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη από 11 Ιουλίου 2013 

 Υπουργική Απόφαση σχετικά  με θέσπιση κυρώσεων, ορισμό 
αρμόδιας αρχής εκκρεμεί 

 ΕΟΦ – Εθνική Αρμόδια Αρχή 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009     

 
 

  

 Αφορά μόνο στα καλλυντικά προϊόντα  

 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής & στόχος 

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες με τους οποίους πρέπει να 
συμμορφώνεται κάθε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην 
αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.     

 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 2: Ορισμοί      

 
 

  

 Ως «καλλυντικό προϊόν» νοείται κάθε  ουσία ή μείγμα που 
προορίζεται να έλθει σε επαφή με εξωτερικά μέρη του 
ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη του σώματος & 
της κεφαλής, νύχια, χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα) ή με τα 
δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας, με 
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό 
τους, τη μεταβολή της εμφάνισης, την προστασία τους, τη 
διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των 
σωματικών οσμών.     

 Ορισμοί για:  ουσία, μείγμα , παρασκευαστή, διανομέα, 
εισαγωγέα, συντηρητικά, χρωστικές, νανοϋλικό, ανεπιθύμητη 
ενέργεια, ανάκληση, απόσυρση, σύνθεση πλαισίου     

 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 3: Ασφάλεια       

 
 

  

Τα καλλυντικά  προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να 
είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία όταν γίνεται χρήση υπό 
κανονικές ή εύλογα αναμενόμενες συνθήκες, λαμβανομένων, 
ιδίως, υπόψη των εξής: 

 της παρουσίασης 

 της επισήμανσης 

 των οδηγιών χρήσης & του τρόπου απόρριψης 

 κάθε άλλης ένδειξης που προέρχεται από το υπεύθυνο 
πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 4       

 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 4: Υπεύθυνο Πρόσωπο      

 
 

  

 Μόνο καλλυντικά προϊόντα για τα οποία νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο έχει οριστεί  Υπεύθυνο Πρόσωπο εντός των ορίων της 
Κοινότητας θα τοποθετούνται στην αγορά.  

 

 Για κάθε καλλυντικό προϊόν που τοποθετείται στην αγορά, το 
Υπεύθυνο  Πρόσωπο εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι σχετικές  
υποχρεώσεις τις οποίες ορίζει ο παρών κανονισμός.       

 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 8: Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική     

 
 

  

 Η παρασκευή καλλυντικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη 
με την ορθή παρασκευαστική πρακτική με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 1. 

 

 Η τήρηση της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής τεκμαίρεται 
όταν, για την παρασκευή, τηρούνται τα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς, έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.        

 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 10: Εκτίμηση Ασφάλειας     

 
 

  

Προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωση του καλλυντικού προϊόντος 
με το άρθρο 3, το Υπεύθυνο Πρόσωπο εξασφαλίζει ότι έχει διενεργηθεί 
εκτίμηση ασφάλειας  για το καλλυντικό προϊόν βάσει των σχετικών 
πληροφοριών και ότι έχει συνταχθεί η έκθεση ασφάλειας του 
καλλυντικού προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα Ι.  

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 11: Φάκελος πληροφοριών προϊόντος  

 
 

  

   

 Όταν ένα καλλυντικό προϊόν τοποθετείται στην αγορά, το Υπεύθυνο 
Πρόσωπο  διατηρεί φάκελο πληροφοριών του προϊόντος αυτού. Ο 
φάκελος φυλάσσεται για χρονική διάρκεια 10 ετών μετά την ημερομηνία 
διάθεσης της τελευταίας παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά.  

Ο Φάκελος πληροφοριών προϊόντος περιέχει:   

 περιγραφή του  καλλυντικού προϊόντος  

 έκθεση ασφάλειας  

 περιγραφή μεθόδου παρασκευής & δήλωση συμμόρφωσης με 
ορθή παρασκευαστική πρακτική 

 απόδειξη αποτελέσματος 

 στοιχεία με οποιεσδήποτε δοκιμές σε ζώα  

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
Άρθρο 13: Κοινοποίηση/1    

 
 

  

       

 Πριν από την τοποθέτηση του καλλυντικού προϊόντος στη αγορά, το 
Υπεύθυνο Πρόσωπο υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή:  

 

 την κατηγορία & το όνομα του προϊόντος αυτού  

την επωνυμία του ΥΠ & την διεύθυνση του Φακέλου Προϊόντος 

την χώρα προέλευσης (για τα εισαγόμενα)  

 το κράτος μέλος στου οποίου την αγορά τοποθετείται το προϊόν 

 τα στοιχεία επικοινωνίας φυσικού προσώπου για την επικοινωνία 
σε περίπτωση ανάγκης 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
Άρθρο 13: Κοινοποίηση/2     

 
 

  

       

 Πριν από την τοποθέτηση του καλλυντικού προϊόντος στη αγορά, το 
Υπεύθυνο Πρόσωπο υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή:  

 

την παρουσία ουσιών σε μορφή νανοϋλικών  

την ονομασία και τον  αριθμό CAS  ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
ΚΜΤ, κατηγορίας 1Α ή 1Β 

τη σύνθεση πλαισίου για την ταχεία παροχή θεραπευτικής αγωγής  

την αρχική επισήμανση και όπου είναι ευλόγως ευανάγνωστο, 
φωτογραφία της αντίστοιχης συσκευασίας (όταν το καλλυντικό προϊόν 
τοποθετείται στην αγορά)  

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
Άρθρα 14 - 17: Περιορισμοί για ορισμένες ουσίες 

 
 

  

    

 Άρθρο 14: Περιορισμοί για ουσίες που αναγράφονται στα παραρτήματα 

 

 Άρθρο 15: Ουσίες που ταξινομούνται ως ΚΜΤ  

 

 Άρθρο 16: Νανοϋλικά  

 

 Άρθρο 17: Ίχνη απαγορευμένων ουσιών  

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 19: Επισήμανση/1 

 
 

  

 

 Καλλυντικά προϊόντα θα διατίθενται  στην αγορά μόνον εφόσον ο περιέκτης 
και η συσκευασία τους περιέχουν με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και 
ευδιάκριτους χαρακτήρες, τις ακόλουθες ενδείξεις:   

1. το όνομα ή την εταιρική επωνυμία & την διεύθυνση του ΥΠ 

2. το ονομαστικό περιεχόμενο (βάρος ή όγκο)  

3. την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (έως 30 μήνες)   

4. τις ειδικές προφυλάξεις  

5. τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή στοιχείο αναφοράς  

6. την λειτουργία  του προϊόντος, εκτός αν προκύπτει από την 
παρουσίαση του  

7. τον κατάλογο συστατικών   

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 19: Επισήμανση/2 

 
 

  

 

  Οδηγίες σχετικά με την επισήμανση όταν είναι πρακτικά 
αδύνατον να αναγράφονται  στην ετικέτα όλες οι πληροφορίες 
για τις ειδικές προφυλάξεις &  ο  κατάλογος συστατικών 

 Οδηγίες σχετικά με την επισήμανση για σαπούνια, αρωματικά 
μπαλάκια λουτρού και άλλα μικρά προϊόντα και για προϊόντα που 
συσκευάζονται στους χώρους πώλησης  

 Η εθνική νομοθεσία καθορίζει την γλώσσα στην οποία είναι 
γραμμένες οι πληροφορίες σχετικά με: 

 το περιεχόμενο  

 την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

 τις ειδικές προφυλάξεις  

 την λειτουργία του προϊόντος  

 

  



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 20:  Ισχυρισμοί για τα προϊόντα      

 
 

  

  

  Στην επισήμανση, τη διάθεση στην αγορά και την διαφήμιση των 
καλλυντικών προϊόντων, το κείμενο, οι ονομασίες, τα εμπορικά σήματα, τα 
εικονίδια, τα σχήματα ή τα άλλα σύμβολα, παραστατικά ή μη, δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν στα προϊόντα  αυτά ιδιότητες που 
δεν έχουν.  

 Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο δράσης σχετικά με τους ισχυρισμούς και 
θέτει προτεραιότητες για τον καθορισμό κοινών κριτηρίων όσο αφορά την 
χρήση των ισχυρισμών.  

 Έως τις 11 Ιουλίου του 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την χρήση ισχυρισμών βάσει των κοινών 
κριτηρίων. 

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 21:  Πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες      

 
 

  

  

 Με την επιφύλαξη της προστασίας ιδίως του εμπορικού απορρήτου και 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το υπεύθυνο πρόσωπο 
διασφαλίζει ότι είναι  δημόσια προσβάσιμα με κάθε κατάλληλο μέσο: 

 η ποιοτική & ποσοτική σύνθεση του καλλυντικού προϊόντος  

 η ονομασία, ο κωδικός σύνθεσης και τα στοιχεία του προμηθευτή 
(για αρώματα & αρωματικές συνθέσεις)  

τα στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες  

 



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
 Άρθρο 23:  Γνωστοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων 

ενεργειών      

 
 

  

 Το υπεύθυνο πρόσωπο και οι διανομείς κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο συνέβη η σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια  τα εξής:  

 όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που γνωρίζει ή θα έπρεπε ευλόγως να 
γνωρίζει  

 την ονομασία του υπό αναφορά καλλυντικού προϊόντος ώστε να είναι 
δυνατή η  ειδική του ταυτοποίηση   

 τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έχει λάβει 

 

 Στην περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών η αρμόδια αρχή 
διαβιβάζει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών  



Κανονισμός  ΕΚ 1223/2009 
Παραρτήματα 

 
 

  

 Παράρτημα ΙΙ : Απαγορευμένες Ουσίες 

 Παράρτημα ΙΙΙ : Ουσίες με περιορισμό χρήσης  

 Παράρτημα ΙV : Χρωστικές Ύλες  

 Παράρτημα V : Συντηρητικά  

 Παράρτημα VΙ: Φίλτρα υπεριωδών ακτίνων  

 

 



 
 

Σας ευχαριστώ  

για την προσοχή σας ! 


