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ΘΕΜΑ:       Απαγόρευση διάθεσης &  διακίνησης των καλλυντικών  προϊόντων:   
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας  υπόψη: 
 
1.     Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83 
2.   Toν κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

30ής Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Την  απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των  καλλυντικών προϊόντων λόγω του ότι: 
  
• ΒOOS WOMEN EAU DE PARFUM e 100mL  3.4 FL.OZ (exp. Date 2015/08/02,).  

Επί της συσκευασίας δεν αναγράφεται ο αρ. παρτίδας, τα περιεχόμενα συστατικά του 
προϊόντος (ingredients) και τα στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ως εκ τούτου 
το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• Νοble Woman PERFUME EAU DE PARFUME  e75 ml  2.6fl.oz (exp. 2016/04/22). Επί της 
συσκευασίας δεν αναγράφεται ο αρ. παρτίδας και τα στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν  δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• YISIXUE the Skin Will Be Healthy and Soft for men aquaman e130g   4.3FL.OZ. (exp 
20140705). Η επισήμανση του προϊόντος είναι στην κινεζική γραφή και  συνεπώς δεν είναι 
σύμφωνο με την τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• COOL BEAUTY FOUNDATION LIQUID Viatamin E Enjoy Being A Girl SPF18 Δεν 
αναγράφεται αρ. παρτίδας, τα περιεχόμενα συστατικά (αναγράφονται στην κινεζική γραφή), τα 
στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με 
τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• BULGARI JASMIN ONLYOU L’ EAU EXQUISE  EAU DE TOIALETTE e75 ML. 80% VOL  
2.4FL.OZ. Δεν αναγράφεται o αρ. παρτίδας και τα στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• Code PERFUME NATURAL SPRAY VAPORISATEURE e120ml  4.08fl.oz. Δεν αναγράφεται 
o αρ. παρτίδας και τα στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν 
δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• STORY OF FLOWER  PERFUME eau de toilette e50ml  1.7 FL.OZ (BATCH 08121222-4, 
exp. 2017/12/21). Δεν αναγράφονται τα περιεχόμενα συστατικά του προϊόντος (ingredients) 
και τα   στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• Baoishi LIQUID FOUNDATION 40g  
Δεν αναγράφεται o αρ. παρτίδας και τα στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ 
τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 
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• D DINIMEIBAO MAKE UP KIT 41n 1 powder cake & eye shadow & lip gloss & rouge 
(exp. 2016/01/08). Δεν αναγράφεται αρ. παρτίδας, τα περιεχόμενα συστατικά και τα στοιχεία 
του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• Dianyu EYESHADOW   (exp. 15 08 2015). Δεν αναγράφεται αρ. παρτίδας και τα στοιχεία του 
διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• Μaycheer Color Song Soft Eye Ahadow Δεν αναγράφεται αρ. παρτίδας (exp. 2016/11/28), 
τα περιεχόμενα συστατικά και τα στοιχεία του διανομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου 
το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 

• BOALISHI lipstick  
Δεν αναγράφεται αρ. παρτίδας, τα περιεχόμενα συστατικά και τα στοιχεία του διανομέα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1223/2009 

• Sumi Reed EYE & LIP JUMPO PENCIL WITH VIATAMIN A&E  
Δεν αναγράφεται αρ. παρτίδας, τα περιεχόμενα συστατικά και τα στοιχεία του διανομέα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τoν  κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1223/2009 
 

       
        Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας  της Δημοσιάς Υγείας. Οι εταιρείες που 
πραγματοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με 
τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα 
σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα 
υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν. 
 
 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΣ/ΕΟΦ  
                                                                                   
 
 
                                                                                           
 

               αα   Μ.  ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ 
            Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 
♦ Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας  
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