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Περιεχόμενα

Τι είναι ο Τεχνικός Φάκελος 
Προϊόντος;

Τι καθορίζει ο Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός 1223/2009

Τα Περιεχόμενα του Τεχνικού 
Φακέλου

Κοινοποίηση Καλλυντικού 
Προϊόντος



Το Υπεύθυνο Πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι:

• Το προϊόν είναι ασφαλές για χρήση (§ 3, §14-17)

• Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να αποδειχτεί (§ 10-11)

• Παρέχει αρκετές πληροφορίες:
• Στις αρμόδιες αρχές (§ 13, § 22)
• Στους καταναλωτές (§ 19-21)



Τι είναι ο Τεχνικός Φάκελος Προϊόντος;

Ο Τεχνικός Φάκελος ενός Καλλυντικού Προϊόντος είναι ένα αρχείο το
οποίο περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τελικό
προϊόν, όπως τα συστατικά του, τη συσκευασία στην οποία πωλείται
το προϊόν, τη διαδικασία παραγωγής του και την επισήμανση του
προϊόντος.

Η Έκθεση Ασφαλείας του προϊόντος συμπεριλαμβάνεται στον Τεχνικό
Φάκελο και αξιολογεί κατά πόσον το προϊόν είναι ασφαλές για χρήση.



Τι καθορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009;

Ποιος;
• Το Υπεύθυνο Πρόσωπο σε συνεργασία με Εκτιμητή Ασφαλείας

Πότε;
• Πριν την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά

Γιατί;
• Διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Προστατεύει τον 

καταναλωτή αλλά και τον παραγωγό/εισαγωγέα. 



Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει προετοιμάσει ένα αρχείο πληροφοριών προϊόντος.

Ανάλογα με τη περίπτωση: 

Τι καθορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009;

Παραγωγός Εισαγωγέας

Ιδία παραγωγή Παραγωγή με συμβόλαιο

Εκπόνηση Τεχνικού Φακέλου

Αντιπρόσωπος

Μονάδα παραγωγής 
αδειοδοτημένη σύμφωνα με το 

αρμόδιο Υπουργείο/ GMP 
Certificate

Γνωστοποίηση στο CPNPortal

Αξιολογητής

Παραγωγή με συμβόλαιο

Κυκλοφορία 
στην αγορά

Εκτίμηση Ασφάλειας



«Για σκοπούς αποτελεσματικής 
εποπτείας της αγοράς, ο φάκελος 
πληροφοριών του προϊόντος θα 
πρέπει να διατηρείται σε μόνο μία 
συγκεκριμένη διεύθυνση μέσα στην 
Κοινότητα και θα πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμος στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
διατηρείται ο φάκελος του 
προϊόντος.»



Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου

Περιγραφή του 
καλλυντικού προϊόντος,

Περιγραφή της μεθόδου 
παρασκευής και δήλωση 

συμμόρφωσης με την 
ορθή παρασκευαστική 

πρακτική,

Την απόδειξη του 
αποτελέσματος το οποίο 

υποτίθεται ότι έχει το 
καλλυντικό,

Στοιχεία σχετικά με 
οποιεσδήποτε δοκιμές σε 

ζώα 
(συμπεριλαμβανομένων 

και των συστατικών) 

Χρήση νανοϋλικών Την έκθεση ασφάλειας,



Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου 
Έκθεση Ασφάλειας

1. Ποσοτική και ποιοτική σύνθεση του προϊόντος 

2. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και σταθερότητα του καλλυντικού 
προϊόντος



Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου 
Έκθεση Ασφάλειας

3. Μικροβιολογική ποιότητα 
Aerobic Mesophilic Bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, 
Escherichia coli, Yeast and mould

Challenge Test

4. Ξένες προσμείξεις, ίχνη, πληροφορίες για το υλικό συσκευασίας

5. Κανονική και εύλογα αναμενόμενη χρήση



Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου 
Έκθεση Ασφάλειας

6. Τοξικολογικό προφίλ των ουσιών 



Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου 
Έκθεση Ασφάλειας

6. Τοξικολογικό προφίλ των ουσιών 
• Την συγκέντρωση κάθε ουσίας στο προϊόν
• Το σημείο ή σημεία εφαρμογής
• Την επιφάνεια ή επιφάνειες εφαρμογής
• Την εφαρμοζόμενη ποσότητα προϊόντος
• Τη διάρκεια και συχνότητα χρήσης
• Την κανονική και εύλογα αναμενόμενη οδό ή οδούς έκθεσης∙ Τον πληθυσμό ή πληθυσμούς – στόχους (ή 

που εκτίθενται)

Η πιθανότητα δευτερογενούς έκθεσης από οδούς άλλες από εκείνες που προκύπτουν από την απευθείας 
εφαρμογή θα πρέπει επίσης να εξεταστεί (π.χ. ακούσια εισπνοή αερολυμάτων, ακούσια κατάποση προϊόντων για 
τα χείλη κ.λπ.).



Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου 
Έκθεση Ασφάλειας

7. Ανεπιθύμητες ενέργειες και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
8. Πληροφορίες για το καλλυντικό προϊόν
9. Προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης στην επισήμανση 

10. Συμπέρασμα Εκτιμητή



Κοινοποίηση Καλλυντικού Προϊόντος



Σας Ευχαριστώ!
Χριστίνα Φεσά
Χημικός Μηχανικός

+357 99654835
christinafessa@proplancyprus.com
www.proplancyprus.com
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