
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ  
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
Θέση1 και 1 α   ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η πλήρης ονομασία του προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται 
στην συσκευασία.(BRAND NAME - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ).Στην εναλλακτική ονομασία μπορεί να 
γραφεί η ξενόγλωσση ονομασία του προϊόντος όπως αυτό πιθανόν να κυκλοφορήσει στο εξωτερικό. 
 
Θέση 2 και 2 α  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ακολουθείται η ορολογία των μορφών όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της ΔΥΓ 3(α)ΓΠ.132979 
(ΦΕΚ 352 18.3.2005 ΤΕΥΧΟΣ Β ΄) Υπουργ.Απόφασης. Επιλέγετε την μορφή και την κατηγορία. 
 
 
Θέση 3και 3 α ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
3 Περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το καλλυντικό προϊόν. Επιλέγετε  την περιοχή (πεδίο) 
εφαρμογής 
3α Σκοπούμενη Χρήση. Αναγράφονται οι (προβλεπόμενες Ιδιότητες/Ισχυρισμοί), όπως ακριβώς 
αναφέρονται στην επισήμανση του προϊόντος. 
 
Θέση 4 ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Επιλέγετε την χώρα παραγωγής ή και τη χώρα εισαγωγής του προϊόντος. 
 
Θέση 5 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 
Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής τόσο για τα παραγόμενα στην Ελλάδα 
όσο και για τα παραγόμενα σε Τρίτη Χώρα. 
 
Θέση 6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ή ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ 
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ –ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 
 Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του υπευθύνου κυκλοφορίας του προϊόντος.(Μετά την παραλαβή 
και ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης ο υπεύθυνος κυκλοφορίας εμφανίζεται –είναι 
καταχωρημένος στο σύστημα.) 
 
Θέση 7    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [Σε χώρα ΕΕ 
μόνο](ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 
 Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση τήρησης του φακέλου πληροφοριών. 
 
ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ότι   
α) Δεν περιέχει απαγορευμένες ουσίες 
β) Δεν υπερβαίνει επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών 
γ) Δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα 
 Συμπληρώνεται  η προβλεπόμενη θέση  
 
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 
 
Θέσεις 1και 1 α, 2 και 2 α, 3 και 3 α ,4 , 5 , 7 
Ότι έχει γνωστοποιηθεί για το προϊόν που τροποποιείται. 
 
Θέσεις 6 
Σε περίπτωση που υπάρχει Τροποποίηση  του  Σημείου  6 υποβάλλεται Αίτηση με μια Τροποποίηση, 
μαζί με κατάλογο των προϊόντων, που αφορά η εν λόγω Τροποποίηση και ένα παράβολο των 100 € 
 
 
 
 


