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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ1 

Α1. Ποια θέση κατέχουν τα καλλυντικά στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ  

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι εισαγωγές καλλυντικών στην κυπριακή αγορά το 2017 ανήλθαν σε 

109,5 εκ. €, καταλαμβάνοντας ποσοστό 1,35% επί του συνόλου των εισαγωγών (το οποίο ήταν 8,092 δις €).  

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1995-2017 (HS Code: 332) 

Έτος Ποσό εισαγωγών σε 
Ευρώ 

1995 29.738.000 

2000 69.783.000 

2005 80.760.000 

2010 100.725.000 

2011 104.767.000 

2012 99.445.000 

2013 91.429.000 

2014 98.325.000 

2015 98.677.000 

2016 100.495.000 

2017 109.522.000 

 

                                                           
1
 Πηγή άντλησης στατιστικών στοιχείων για την παρούσα έρευνα είναι η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (www.mof.gov.cy). 

 
2
 Διευκρινίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας στατιστικής έρευνας βασίζεται στον δασμολογικό κωδικό 33 (“Essential 

Oils and Resinoids, perfumery, cosmetic or toilet preparations”). Τα στοιχεία που μας παρείχε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για 
τον κωδικό 34 χρησιμοποιήθηκαν μόνο στα σημεία, όπου ήταν απαραίτητο. Ο κύριος λόγος που βασιστήκαμε περισσότερο στον 
κωδικό 33 είναι ότι ο 34, στην πλειοψηφία του, περιλαμβάνει απορρυπαντικά, ενώ μόνο 2 από τους πολυάριθμους εξαψήφιους 
υποκωδικούς του αφορούν καλλυντικά προϊόντα (ο 340111 και ο 340130, τους οποίους περιλαμβάνουμε στο σημείο όπου 
απαριθμούμε τους βασικούς ανταγωνιστές  - εξαγωγείς στην κυπριακή αγορά ανά κατηγορία καλλυντικού προϊόντος).  
Η απομόνωση των 2 προαναφερόμενων εξαψήφιων κωδικών και η συγχώνευσή τους με τα στοιχεία του διψήφιου 33 θα ήταν 
εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τα τελικά μας συμπεράσματα. Άλλωστε, και η ίδια η Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου συστήνει τη χρήση αποκλειστικά και μόνο του κωδ. 33, κατά την κατάρτιση ερευνών σχετικά με τα καλλυντικά.    

Το 2017, τα καλλυντικά κατέλαβαν το 1,35% του συνόλου των 
εισαγωγών της Κύπρου 

Συνολικές Εισαγωγές:  

Εισαγωγές Καλλυντικών 

Οι εισαγωγές καλλυντικών (κωδ. 33) στην κυπριακή αγορά ακολουθούν 

μια έντονα ανοδική πορεία. Από το 1995, οπότε ανήλθαν σε 29,7 εκ. 

Ευρώ, άγγιξαν το ποσό των 109,5 εκ. Ευρώ το 2017 και συνεχίζουν να 

αυξάνονται.  

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα καταδεικνύει ότι ο κλάδος των 

καλλυντικών παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές για τους 

ενδιαφερόμενους εξαγωγείς.   
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ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

Οι εξαγωγές καλλυντικών καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Συγκεκριμένα, 

το 2017, οι κυπριακές εξαγωγές καλλυντικών ανήλθαν σε μόλις 0,36% επί του συνόλου των εξαγωγών, αγγίζοντας τα 

10,67 εκ. € (σε σύνολο 2,96 δις Ευρώ). 

 

 

Μάλιστα, το εν λόγω ποσοστό παρουσιάζεται μειωμένο, σε σχέση με το 2016, οπότε καταλάμβανε 0,38% του συνόλου, 

με εξαγωγές καλλυντικών αξίας  10,85 εκ. €, σε σύνολο εξαγωγών 2,71 δις Ευρώ. 
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Πορεία εισαγωγών κυπριακής αγοράς στα καλλυντικά 
(HS 33) 

Πορεία εισαγωγών κυπριακής 
αγοράς στα καλλυντικά (HS 33) 

Συνολικές Εξαγωγές: 
2,96δις Ευρώ 

Εξαγωγές καλλυντικών: 
10,67εκ. Ευρώ 

Το 2017, τα καλλυντικά κατέλαβαν 0,36% του συνόλου 
των εξαγωγών της Κύπρου 
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1995-2017 (HS Code: 33) 

Έτος Ποσό εξαγωγών σε 
Ευρώ 

1995 17.864.000 

2000 6.549.000 

2005 4.724.000 

2010 4.037.000 

2011 4.211.000 

2012 5.880.000 

2013 5.421.000 

2014 6.190.000 

2015 11.988.000 

2016 10.859.000 

2017 10.677.000 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (HS Code: 33) 

2015 Ποσοστό επί του 
συνόλου των εγχώρια 
παραχθέντων 
προϊόντων 

2016 Ποσοστό επί 
του συνόλου 
των εγχώρια 
παραχθέντων 
προϊόντων 

2017  Ποσοστό επί του 
συνόλου των 
εγχώρια 
παραχθέντων 
προϊόντων 

3.197.000 € 0,39%  
 

3.639.000 € 0,38%  
 

2.0687.000 € 0,22%  
 

 

Σύμφωνα με τον Τομέα Καλλυντικών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Κύπρου, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η 

παροχή αδειοδότησης για την παραγωγή καλλυντικών σε κυπριακές επιχειρήσεις καθώς και η εξαγωγική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. Σήμερα, υπάρχουν 18 πιστοποιημένοι παραγωγοί καλλυντικών στην Κύπρο, 

με γνωστότερους τις εταιρείες Cosmedia (καλλυντικά Viviane), Rolandos Enterprises (καλλυντικά Neoderma), Palena 

Biocosmetics (καλλυντικά Palena), Handy Spa (καλλυντικά Handy Spa).  

Οι βασικές χώρες υποδοχής των κυπριακών εξαγωγών καλλυντικών είναι, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία 

Κύπρου,  η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ρουμανία, οι ΗΠΑ, το Ομάν, η Αλβανία, το Ισαρήλ, η Ελβετία, η Ν. Κορέα, το Ην. 

Βασίλειο, η Ισπανία, η Ρωσία, τα ΗΑΕ, η Σιγκαπούρη, το Κουβέιτ και η Μάλτα (στοιχεία εντεκαμήνου 2017). Την 

περίοδο αναφοράς, η Ελλάδα απορρόφησε ποσοστό 31,5% των κυπριακών εξαγωγών του κωδ. 33, δηλαδή 3,211 εκ. 

Ευρώ, σε σύνολο 10,175 εκ.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΩΔ. 33) 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δείχνει το έντονα αρνητικό ισοζύγιο που διακρίνει το εξωτερικό εμπόριο καλλυντικών 

(κωδ. 33) της Κύπρου και αναδεικνύει τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος για τις 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

 

Οι εξαγωγές καλλυντικών (κωδ. 33) από την κυπριακή αγορά κατά την 

τελευταία τριετία κυμαίνονται γύρω στα 11 εκ. ευρώ ετησίως.  

Μεγάλη αύξηση του εξαγωγών του συγκεκριμένου κλάδου 

παρατηρείται από το 2014 κι ύστερα. Σημειωτέον ότι  το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εξαγωγών αφορά επανεξαγωγές.   

Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια παραχθέντα καλλυντικά, την τελευταία 

τριετία οι εξαγωγές τους κυμάνθηκαν στα 2- 3 εκ. ευρώ ετησίως, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πορεία εξωτερικού εμπορίου καλλυντικών (κωδ. 33) Κύπρου 1995-2017) 

 

Α2. Ποια καλλυντικά έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στην Κυπριακή αγορά 

Στον παρακάτω πίνακα αλλά και στο γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται οι κύριες κατηγορίες καλλυντικών που 

εισήγαγε η Κύπρος το 2017 (εντεκάμηνο) ιεραρχημένες κατά αξία, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα έχουν συμπεριληφθεί, πέρα από τις κατηγορίες του κωδ. 33, και οι κατηγορίες του κωδ. 34 που 

αφορούν τα καλλυντικά (κρεμοσάπουνα και σαπούνια).  

Είναι εμφανές ότι τα αντηλιακά έχουν, με διαφορά,  τη μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς, την περίοδο αναφοράς, 

απορρόφησαν ποσοστό 38,67% των συνολικών εισαγωγών καλλυντικών της Κύπρου (συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 

39,650 εκ. Ευρώ έναντι συνόλου 102,519 εκ). Ακολουθούν όλες οι άλλες κατηγορίες, όπως αρώματα και κολόνιες, 

σαμπουάν, οδοντόκρεμες, κλπ.  Όπως θα δούμε αναλυτικότερα και παρακάτω, η Ελλάδα είναι ο κύριος προμηθευτής 

της Κύπρου στην κατηγορία των αντηλιακών, αφού το 2017 κατείχε ποσοστό  62% των συνολικών εισαγωγών της 

κυπριακής αγοράς σε αυτόν τον κωδικό. 

Κυριότερα εισαχθέντα καλλυντικά στην Κύπρο ανά κατηγορία (Ιαν. – Νοέ. 2017) 

Προϊόν Κωδ. Αξία Εισαγωγών σε Ευρώ 

Αιθέρια έλαια 330112 έως 330129 177.018 

Αρώματα και κολόνιες 330300 15.626.342 

Είδη μακιγιάζ για τα χείλη 330410 3.456.761 

Είδη μακιγιάζ  για τα μάτια 330420 2.080.808 

Είδη μανικιούρ - πεντικιούρ 330430 1.883.533 

Πούδρες 330491 791.585 

Αντηλιακά 330499 39.650.265 

Σαμπουάν 330510 6.917.137 

Είδη για μόνιμο φορμάρισμα μαλλιών 330520 82.919 

Λακ μαλλιών 330530 500.486 

Οδοντόκρεμες 330610 4.352.926 

Οδοντικά νήματα 330620 95.295 

Διαλύματα στοματικής υγιεινής 330690 2.437.117 

Καλλυντικά προϊόντα για το ξύρισμα 330710 937.962 

Αποσμητικά & Αντιιδρωτικά 330720 3.319.809 

Αρωματικά άλατα & προϊόντα  μπάνιου 330730 2.230.625 

Αρωματικά - αποσμητικά χώρου 330749 1.122.029 

Σαπούνια  340111 2.171.215 

Κρεμοσάπουνα – Υγρά καθαρισμού  340130 3.506.144 
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Προϊόντα μόνιμου φορμαρίσματος μαλλιών 

Οδοντικό νήμα 

Αιθέρια Έλαια 

Λακ μαλλιών 

Πούδρες 

Προϊόντα για το ξύρισμα 

Είδη μανικιούρ - πεντικιούρ 

Είδη μακιγιάζ για τα μάτια 

Σαπούνια 

Αρωματικά άλατα & προϊόντα μπάνιου 

Διάλυμα στοματικής υγιεινής 

Αποσμητικά 

Είδη μακιγιάζ για τα χείλη 

Κρεμοσάπουνα και υγρά καθαρισμού 

Οδοντόκρεμες 

Σαμπουάν 

Αρώματα και Κολόνιες 

Αντηλιακά 

Κατηγορίες εισαχθέντων καλλυντικών στην Κύπρο το 2017  
ιεραρχημένες κατά αξία 
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Α3. Ποιες είναι οι χώρες προμηθευτές καλλυντικών της κυπριακής αγοράς; Που τοποθετείται η χώρα μας ανάμεσά τους; 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, η Ελλάδα είναι ο κυριότερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς στα καλλυντικά (στοιχεία εντεκαμήνου 2017). Κατά την 

περίοδο αναφοράς, η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 35,7% συνολικών εισαγωγών καλλυντικών της Κύπρου. Ακολουθούν, κατά σειρά κατάταξης, η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Ιταλία, το Ην. Βασίλειο, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ελβετία, το Βέλγιο, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ, οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, το εντεκάμηνο του 2017, οι συνολικές 

εισαγωγές καλλυντικών, ύψους 102 εκ. €, προήλθαν από τους παρακάτω προμηθευτές, οι οποίοι ταξινομούνται ανάλογα με την αξία των εξαγωγών τους: 

ΕΝΤΕΚΑΜΗΝΟ 2017 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 102.519.755 € (ΚΩΔ. 33) 

Κατάταξη Προμηθευτής Αξία σε €  Κατάταξη Προμηθευτής Αξία σε €  Κατάταξη Προμηθευτής Αξία σε € 

1 ΕΛΛΑΔΑ 36.674.325  25 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 106.915  49 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 6.405 

2 ΓΑΛΛΙΑ 13.910.066  26 Ν. ΚΟΡΕΑ 106.784  50 ΙΑΠΩΝΙΑ 6.382 

3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7.206.361  27 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 97.655  51 ΜΠΑΧΡΕΙΝ 4.601 

4 ΙΤΑΛΙΑ 6.800.697  28 ΚΑΝΑΔΑΣ 96.779  52 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 4.222 

5 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5.736.861  29 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 89.605  53 ΕΣΘΟΝΙΑ 3.654 

6 ΙΣΠΑΝΙΑ 4.654.935  30 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  86.400  54 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3.208 

7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4.356.011  31 ΤΟΥΡΚΙΑ 78.444  55 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3.023 

8 ΕΛΒΕΤΙΑ 4.167.156  32 ΙΝΔΙΑ 67.411  56 ΧΙΛΗ 2.211 

9 ΒΕΛΓΙΟ 3.858.390  33 ΛΙΒΑΝΟΣ 65.825  57 ΝΙΓΗΡΙΑ 1.785 

10 ΙΣΡΑΗΛ 3.328.274  34 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50.645  58 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1.631 

11 ΗΑΕ 2.831.049  35 ΛΕΤΤΟΝΙΑ 36.036  59 ΡΩΣΙΑ 1.278 

12 ΗΠΑ 1.876.209  36 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 35.390  60 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 661 

13 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.616.909  37 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 34.613  61 ΒΙΕΤΝΑΜ 502 

14 ΚΙΝΑ 931.812  38 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 30.413  62 ΜΑΚΑΟ 463 

15 ΠΟΛΩΝΙΑ 803.967  39 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 23.627  63 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 451 

16 Ν. ΑΦΡΙΚΗ 417.361  40 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 17.801  64 Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 372 

17 ΑΥΣΤΡΙΑ 416.721  41 ΜΑΡΟΚΟ 16.374  65 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 353 

18 ΔΑΝΙΑ 416.487  42 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 12.997  66 ΦΙΛΑΝΔΙΑ 245 

19 ΤΣΕΧΙΑ 380.879  43 ΤΑΫΛΑΝΔΗ 12.311  67 ΚΑΤΑΡ 230 

20 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 348.587  44 ΣΟΥΗΔΙΑ 11.998  68 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 161 

21 ΤΑΪΒΑΝ 207.523  45 ΚΟΥΡΑΚΑΟ 11.720  69 ΚΟΥΒΕΙΤ 107 

22 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 165.678  46 ΓΚΑΝΑ 11.603  70 Σ. ΑΡΑΒΙΑ 89 

23 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 144.146  47 ΣΥΡΙΑ 9.789  71 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 69 

24 ΣΕΡΒΙΑ 107.582  48 ΚΡΟΑΤΙΑ 8.531  
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Ποια είναι η πορεία των εξαγωγών καλλυντικών της Ελλάδας στην Κύπρο και ποια η πορεία των ανταγωνιστών της; 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα καθιστά εμφανές ότι, παρόλο που οι ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών ήταν αρχικά 

χαμηλότερες σε αξία, σε σχέση με εκείνες των βασικών ανταγωνιστών της, της Γαλλίας και της Γερμανίας, τελικά τις 

ξεπέρασαν κατά πολύ και συνεχίζουν, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της κρίσης, να ενισχύονται.  

Επίσης, οι εξαγωγές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, που είναι οι κύριοι παίκτες, μετά την Ελλάδα, στην 

κυπριακή αγορά καλλυντικών, παρουσιάζουν πτωτική τάση.  

Τέλος, ανοδική τάση παρουσιάζουν, πέρα από τις εξαγωγές της Ελλάδας, κι εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο 

όμως βρίσκεται πολύ χαμηλότερα, στη συνολική κατάταξη. Όλοι οι υπόλοιποι προμηθευτές καλλυντικών (Ολλανδία, 

Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ) έχουν σταθερή εξαγωγική πορεία και κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Πορεία εξαγωγών καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο σε αξία ανά προμηθευτή 2000-2016 

 

Τα στοιχεία για τη σύνθεση του σχεδιαγράμματος αντλήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και αφορούν τους 

βασικούς προμηθευτές της Κύπρου για τον κωδ. 33. 

0,00 € 

5.000,00 € 

10.000,00 € 

15.000,00 € 

20.000,00 € 

25.000,00 € 

30.000,00 € 

35.000,00 € 

40.000,00 € 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ελλάδα 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ιταλία 

Ην. Βασίλειο 

Ολλανδία 

Ισπανία 

Ελβετία 

Ισραήλ 



10 
 

Α4. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της Ελλάδας στις εξαγωγές καλλυντικών στην Κύπρο ανά κατηγορία προϊόντος; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, η Ελλάδα είναι ο κυριότερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς στις περισσότερες 
κατηγορίες καλλυντικών, και συγκεκριμένα: είδη μακιγιάζ, είδη μανικιούρ – πεντικιούρ,  πούδρες, αντηλιακά, 
σαμπουάν, οδοντόκρεμες, διαλύματα στοματικής υγιεινής, είδη ξυρίσματος, άλατα & προϊόντα μπάνιου, αποσμητικά, 
σαπούνια και κρεμοσάπουνα. Σημειωτέον ότι μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών στην Κύπρο αφορά 
επανεξαγωγές προϊόντων από ξένους οίκους, χωρίς, ωστόσο, να είναι διακριτά τα στατιστικά στοιχεία ως προς αυτό.  

Αντίθετα, η Ελλάδα έρχεται χαμηλότερα στην κατάταξη, έναντι των ανταγωνιστών της, στις εξής κατηγορίες: αιθέρια 
έλαια, αρώματα/κολόνιες, μόνιμο φορμάρισμα μαλλιών, λακ μαλλιών, οδοντικά νήματα. Στις κατηγορίες αυτές, οι 
προμηθευτές που ξεπερνούν τη χώρα μας σε αξία εξαγωγών είναι το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η 
Ισπανία και η Ελβετία.    

Στον παρακάτω πίνακα αλλά και στα γραφήματα που ακολουθούν φαίνεται το ακριβές μερίδιο που καταλαμβάνει η 
χώρα μας στην κάθε κατηγορία εξαγόμενων καλλυντικών στην Κύπρο: 

Προμηθευτές κυπριακής αγοράς σε βασικές κατηγορίες καλλυντικών προϊόντων για το 2017 (στοιχεία Ιαν. – Νοε.) 

Προϊόν Κωδ. 
Εισαγωγές 
σε Ευρώ 

Βασικοί Προμηθευτές 

Αιθέρια έλαια 330112 
 έως  
330129 

177.018 Ηνωμένο Βασίλειο (58,3%), Ελλάδα (26,1%), Ιταλία (4,9%), Ισπανία 
(3%), Ταϋλάνδη (1,5%) Ινδία (0,7%), Λίβανος (0,5%), Ελβετία (0,46%) 

Αρώματα και κολόνιες 330300  15.626.342 Γαλλία (39%), Ελλάδα (11,5%), Γερμανία (10,3%), Ολλανδία (9,6%), 
Ισραήλ (8,8%), Ελβετία (1,3%), ΗΠΑ (0,8%). 

Είδη μακιγιάζ για τα 
χείλη 

330410 3.456.761 Ελλάδα (57%), Γαλλία (11%), Ισπανία (4%), Πολωνία (3,8%), ΗΠΑ 
(2,5%), ΗΑΕ (0,6%) 

Είδη μακιγιάζ  για τα 
μάτια 

330420 2.080.808 Ελλάδα (44%), Γαλλία (13%), Ηνωμένο Βασίλειο (6,6%), Βέλγιο (6,6%), 
Ισραήλ (3,6%),  ΗΠΑ (1,3%), Ελβετία (0,5%) 

Είδη μανικιούρ - 
πεντικιούρ 

330430 1.883.533 Ελλάδα (41%), ΗΠΑ (12,9%), Κίνα (11%), Γερμανία (7%), Ισπανία (6%), 
Ηνωμένο Βασίλειο (4,2%), Ν. Αφρική (3,6%), Καναδάς (1,8%) 

Πούδρες 330491 791.585 Ελλάδα(27%), Γαλλία(19%), Βέλγιο (17%), Γερμανία (14%), ΗΠΑ (0,9%) 

Αντηλιακά 330499 39.650.265 Ελλάδα (35%), Γαλλία (13%), Ελβετία (8,3%), Γερμανία (7,3%), ΗΑΕ 
(6,6%), Ιταλία (5,5%), Ισραήλ (2,9%), ΗΠΑ (1,8%) 

Σαμπουάν 330510 6.917.137 Ελλάδα (35,6%), Βέλγιο (16%), Ιταλία (13%), Ηνωμένο Βασίλειο 
(11,8%), Ισραήλ (3%), Κίνα (1,8%) 

Είδη για μόνιμο 
φορμάρισμα μαλλιών 

330520 82.919 Ηνωμένο Βασίλειο (32%), Βέλγιο (22%), Γερμανία (18%), Ελλάδα 
(11,5%), Βραζιλία (6,5%), Λίβανος (1,6%) 

Λακ μαλλιών 330530 500.486 Βέλγιο(46,6%), Γερμανία (13,5%), Τσεχία (10,7%),  Ην. Βασίλειο (10%) 

Οδοντόκρεμες 330610 4.352.926 Ελλάδα (49,8%),  Γαλλία (25,4%), Ηνωμένο Βασίλειο (6,8%), Ν. Αφρική 
(3,4%),  Γερμανία (2,9%) 

Οδοντικά νήματα 330620 95.295 Ισπανία (45%),  Γερμανία (14%), Ελβετία (11%), Ηνωμένο Βασίλειο 
(8,1%), Ελλάδα (6,4%), Κίνα, (4,7%), ΗΑΕ (2,7%) 

Στοματικά διαλύματα  330690 2.437.117 Ελλάδα (51,9%), Ιταλία (25,9%), Ην. Βασίλειο (8,2%), Ν. Αφρική (1%) 

Προϊόντα ξυρίσματος 330710 937.962 Ελλάδα (39,9%), Βέλγιο (23,5%), Ολλανδία (13%), Γαλλία (6,5%) 

Αποσμητικά & 
Αντιιδρωτικά 

330720 3.319.809 Ελλάδα (62,9%), Ιταλία (7,6%), Ηνωμένο Βασίλειο (7,3%), Γερμανία 
(4,1%), Ν. Αφρική (3,7%), ΗΑΕ (1,2%) 

Αρωματικά άλατα & 
προϊόντα  μπάνιου 

330730 2.230.625 Ελλάδα (76,5%),  Ην. Βασίλειο (8,9%), Ιταλία (5,2%), Ισραήλ (3,9%),  
Ιταλία (1,6%) 

Αρωματικά - 
αποσμητικά χώρου 

330749 1.122.029 Ελλάδα (45,3%), Ηνωμένο Βασίλειο (13,9%), ΗΠΑ (7,4%), Κίνα (6,9%), 
Γερμανία (5%), Τουρκία (2,2%) 

Σαπούνια  340111 2.171.215 Ελλάδα (55,8%), Γερμανία (29,3%),  Ηνωμένο Βασίλειο (4,6%),  Ιταλία 
(2,5%), Κίνα (2%), ΗΑΕ (1,7%) 

Υγρά σαπούνια  340130 3.506.144 Ελλάδα (56%), Ην. Βασίλειο (13%),  Ιταλία (11,5%), Γερμανία (5,9%) 
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Παρακάτω παρατίθεται και η σχηματική αναπαράσταση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει η χώρα μας για το έτος 2017 (εντεκάμηνο), ανά κατηγορία 
καλλυντικών: 

Α) Κατηγορίες εισαγόμενων καλλυντικών στην Κύπρο με κύριο προμηθευτή την Ελλάδα (εντεκάμηνο 2017) 

  

  

  

Αποσμητικά: Προμηθευτές Κύπρου 2017 
Ελλάδα 

Ιταλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Γερμανία 

Ν. Αφρική 

ΗΑΕ 

Άλλες χώρες: 

Μακιγιάζ ματιών: Προμηθευτές Κύπρου 2017 
Ελλάδα 

Γαλλία  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Βέλγιο  

Ισραήλ 

ΗΠΑ 

Άλλες χώρες 

Μακιγιάζ Χειλιών: Προμηθευτές Κύπρου 2017 Ελλάδα 

Γαλλία 

Ισπανία 

Πολωνία 

ΗΠΑ 

Άλλες χώρες 

Είδη Μανικιούρ - Πεντικιούρ: Προμηθευτές 
Κύπρου 2017 

Ελλάδα 

ΗΠΑ  

Κίνα 

Γερμανία 

Ισπανία 

Ηνωμένο Βασίλειο  

Ν. Αφρική 

Καναδάς  

Άλλες χώρες  

Πούδρες: Προμηθευτές Κύπρου 2017 
Ελλάδα 

Γαλλία 

Βέλγιο  

Γερμανία 

Άλλες Χώρες 

Αντηλιακά: Προμηθευτές Κύπρου 2017 Ελλάδα 

Γαλλία 

Ελβετία 

Γερμανία 

ΗΑΕ 

Ιταλία 

Ισραήλ 

ΗΠΑ 

Άλλες χώρες 
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Σαμπουάν: Προμηθευτές Κύπρου 2017 Ελλάδα 

Βέλγιο 

Ιταλία 

Ηνωμένο Βασίλειο  

Ισραήλ 

Κίνα 

Άλλες χώρες 

Οδοντόκρεμες: Προμηθευτές Κύπρου 2017 Ελλάδα 

Γαλλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ν. Αφρική 

Γερμανία 

Άλλες χώρες 

Διαλύματα στοματικής υγιεινής: Προμηθευτές 
Κύπρου 2017 

Ελλάδα 

Ιταλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ν. Αφρική 

Άλλες Χώρες 

Κρεμοσάπουνα - υγρά καθαρισμού: Προμηθευτές 
Κύπρου 2017 

Ελλάδα 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιταλία 

Γερμανία 

Άλλες χώρες 

Καλλυντικά ξυρίσματος: Προμηθευτές Κύπρου 
2018 Ελλάδα 

Βέλγιο 

Ολλανδία 

Γαλλία 

Άλλες χώρες 

Άλατα & Προϊόντα Μπάνιου: Προμηθευτές 
Κύπρου 2017 

Ελλάδα 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιταλία 

Ισραήλ 

Ιταλία 

Άλλες χώρες 

Σαπούνια: Προμηθευτές Κύπρου 2017 Ελλάδα 

Γερμανία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιταλία 

Κίνα 

ΗΑΕ 

Άλλες χώρες 
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Β) Κατηγορίες εισαγόμενων καλλυντικών στην Κύπρο όπου η Ελλάδα δεν είναι ο κύριος προμηθευτής (εντεκάμηνο 2017) 

  

  

 

 

Αιθέρια Έλαια: Προμηθευτές Κύπρου 2017 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Ελλάδα 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ταϋλάνδη 

Άλλες χώρες 

Αρώματα -Κολόνιες: Προμηθευτές Κύπρου 2017 

Γαλλία 

Ελλάδα 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Ισραήλ 

Είδη μόνιμου φορμαρίσματος μαλλιών: 
Προμηθευτές Κύπρου 2017 Ηνωμένο Βασίλειο 

Βέλγιο 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Βραζιλία 

Λίβανος 

Άλλες χώρες 

Λακ Μαλλιών: Προμηθευτές Κύπρου 2017 

Βέλγιο 

Γερμανία 

Τσεχία 

Ηνωμένο Βασίλειο  

Άλλες χώρες 

Οδοντικά νήματα: Προμηθευτές Κύπρου 2017 
Ισπανία 

Γερμανία 

Ελβετία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ελλάδα 

Κίνα 

ΗΑΕ 

Άλλες χώρες 
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Α5. Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει το διμερές εμπόριο καλλυντικών Ελλάδας – Κύπρου 

 

Ελληνικές εξαγωγές κωδ. 33 στην κυπριακή αγορά 

Οι εξαγωγές ελληνικών καλλυντικών στην κυπριακή αγορά παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία, με εξαίρεση την 

περίοδο της κρίσης. 

Το 2000, η Ελλάδα εξήγαγε 6,85 εκ. Ευρώ καλλυντικά στην Κύπρο (κωδ. 33), ποσό το οποίο εκτοξεύτηκε στα 33,077 εκ. 

το 2016 και στα 36,674 εκ. Ευρώ το 2017. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών καλλυντικών στην Κύπρο την τελευταία 

διετία (από το 2016 στο 2017) ήταν της τάξης του 10,8%. Η αντίστοιχη αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία άγγιξε το 

435%.   

Το 2016, τα καλλυντικά (κωδ. 33) καταλάμβαναν ποσοστό 2,59% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών στην 

κυπριακή αγορά, οι οποίες ανήλθαν σε 1,275 δις Ευρώ. Το 2017, το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε σε 2,39%.     

Οι μεγαλύτερες εξαγωγές σε αξία καλλυντικών από τη χώρα μας στην Κύπρο σημειώθηκαν το 2009 (36,51 εκ. Ευρώ) κι 

έκτοτε ξεκίνησε μια πτωτική πορεία, η οποία άρχισε να ανατρέπεται σταθερά το 2014, όπως φαίνεται και από το 

παρακάτω γράφημα: 

 

 

Εισαγωγές προϊόντων κωδ. 33 στην ελληνική αγορά από την Κύπρο 

Οι εισαγωγές καλλυντικών από την Κύπρο στην Ελλάδα κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το 2016 άγγιξαν τα 

2,42 εκ. Ευρώ και το 2017 τα 2,85 εκ. Ευρώ. Ωστόσο, από το 2014 και ύστερα, παρουσιάζουν σταθερά αυξητική πορεία. 

Ιδιαίτερη χρονιά ήταν το 2015, καθώς ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 2 εκ. Ευρώ, αυξανόμενες κατά 78,8%. 

Παρόλα αυτά, το εμπορικό ισοζύγιο στο διμερές εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών παραμένει  έντονα αρνητικό για την 

Κύπρο και θετικό για την χώρα μας, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα: 
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Πορεία διμερούς εμπορίου καλλυντικών (κωδ. 33) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, 2000-2017 

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Β1. Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει τα καλλυντικά προϊόντα στην Κύπρο 

Η Νομοθεσία για τα καλλυντικά προϊόντα στην Κύπρο διέπεται από τα εξής κείμενα: 

α) από τον «Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα 1223/2009/ΕΚ», ο οποίος έχει άμεση ισχύ σε όλα τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης3. Ο Κανονισμός αυτός αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 76/768/ΕΚ, η οποία 

είχε υιοθετηθεί στην Κυπριακή Νομοθεσία με τους περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους του 2001-2010. Ο 

Κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς προδιαγραφές με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται τα καλλυντικά προϊόντα 

που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσο 

και το υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

β) από τον «περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμο του 2017», ο οποίος καταρτίστηκε προκειμένου η κυπριακή 

νομοθεσία να εναρμονιστεί πλήρως με τον προαναφερόμενο «Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά»4. Βασικό 

αντικείμενο του Νόμου αυτού είναι η αδειοδότηση για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων καθώς και ο έλεγχος 

των καλλυντικών –επιτόπιων και εισαγόμενων-  που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά.  Με την έναρξη της ισχύος 

του Νόμου, παύουν και τυπικά να ισχύουν οι προαναφερόμενοι περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμοι του 2001 έως 

2010. 

 

                                                           
3
 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τα 

καλλυντικά προϊόντα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 22.12.2009 (L342/59). To πλήρες 
του κείμενο είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1223. 
4
 Το πλήρες κείμενο του «περί Καλλυντικών Νόμου» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (www.mof.gov.cy) με αριθμό 4604 και ημερομηνία 16.06.2017. 
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Β2. Ποιες είναι οι αρμόδιες Αρχές για τα καλλυντικά προϊόντα στην Κύπρο 

Το Συμβούλιο Καλλυντικών  

Αρμόδια Αρχή για τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά, σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, 

είναι το «Συμβούλιο Καλλυντικών», το οποίο ιδρύθηκε με τον προαναφερόμενο «περί Καλλυντικών Νόμο του 2017».  

Το εν λόγω εννεαμελές Συμβούλιο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, αφού ο Πρόεδρός του είναι ο Γενικός Διευθυντής 

του Υπουργείου και τα άλλα δυο βασικά του στελέχη είναι ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και ο 

Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους, φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο. Τα υπόλοιπα 6 μέλη 

του Συμβουλίου είναι 2 ιατροί δερματολόγοι, 2 φαρμακοποιοί και 2 χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι έχουν τριετή θητεία 

και προέρχονται οι τρεις (ένας ανά ειδικότητα) από τον δημόσιο και οι άλλοι τρεις από τον ιδιωτικό τομέα.  

Το Συμβούλιο Καλλυντικών έχει αρμοδιότητα και εξουσία εκδίδει, αναστέλλει ή ανακαλεί άδειες παρασκευής 

καλλυντικών στην Κύπρο. Επίσης, να εξετάζει παραβάσεις  για τα επιτόπια ή εισαγόμενα καλλυντικά, να εκδίδει 

γραπτές επισημάνσεις συμμόρφωσης και να επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Να συμβουλεύει τον 

Υπουργό Υγείας για θέματα που αφορούν στα καλλυντικά προϊόντα.  

Ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων  

Ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και είναι ο φορέας 

ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο Καλλυντικών5.   

Συγκεκριμένα, παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη ως προς τις άδειες καλλυντικών προϊόντων που κυκλοφορούν 

στην κυπριακή αγορά και πραγματοποιεί τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις.  

Ως προς τα επιτόπια καλλυντικά, ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων εκδίδει και παρακολουθεί τις προβλεπόμενες από 

τον Νόμο άδειες παρασκευής καθώς και άδειες άλλων ειδών, όπως εκείνη της διασφάλισης του εμπορικού απορρήτου 

αναφορικά με τα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων. 

Ως προς τα εισαγόμενα καλλυντικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες πραγματοποιούν 

ελέγχους με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, ως εξής:  

 μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους, διενεργούν δειγματοληψίες προϊόντων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί 

αν αυτά πληρούν τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με τη σύνθεση και τη σήμανσή τους. Όσα 

καλλυντικά προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία αποσύρονται από την αγορά μέχρι τη λήψη 

των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.  

 ζητούν από τους διανομείς τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα για τα προϊόντα τους.  

Τέλος, ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών 

RAPEX, το οποίο σαν σκοπό έχει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την πρόληψη της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που κρίνονται επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών (για 

περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).  

Ποια είναι η σήμανση των εισαγόμενων καλλυντικών στην Κύπρο 

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα 1223/2009/ΕΚ, καλλυντικά προϊόντα θα μπορούν 

να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον ο περιέκτης και η συσκευασία φέρουν με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και 

ευδιάκριτους χαρακτήρες, τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού: 

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. Για εισαγόμενα καλλυντικά (από 3ες χώρες), θα πρέπει να 

διευκρινίζεται και η χώρα προέλευσης. 

                                                           
5
  Για πληροφορίες : www.moh.gov.cy/phs/ 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.moh.gov.cy/phs/
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2. Το ονομαστικό περιεχόμενο του καλλυντικού προϊόντος (π.χ. gr. ml) 

3. Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του καλλυντικού προϊόντος ή το ειδικό σήμα που προσδιορίζει τη 

διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του περιέκτη.     

4. Τις ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του καλλυντικού.  

5. Τον αριθμό της παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση της 

παρασκευής του καλλυντικού προϊόντος. 

6. Τη λειτουργία του καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν προκύπτει από την παρουσίαση του. 

7. Τον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού προϊόντος κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας και σύμφωνα με 

τη διεθνή ονοματολογία συστατικών καλλυντικών (INCI). Εάν στη σύνθεση περιέχονται συστατικά υπό μορφή 

νανοϋλικών τότε αυτά συνοδεύονται από τη λέξη «νάνο» σε παρένθεση. 

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 6 θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα χωρίς να απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε επιπρόσθετης γλώσσας. 

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 4 θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς να 

απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε επιπρόσθετης γλώσσας. 

Β3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του διανομέα καλλυντικών προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Επίσημα, οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα - διανομέα καλλυντικών από χώρες της ΕΕ έναντι των αρμόδιων 

Κυπριακών Αρχών είναι οι παρακάτω: 

1. Γνωστοποίηση των εργασιών του στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες γραπτώς. 

2. Διασφάλιση ότι τηρείται πλήρης Φάκελος Πληροφοριών για τα προϊόντα σε κάποια Ευρωπαϊκή Χώρα. Η 

διεύθυνση αυτή θα πρέπει να φαίνεται στην επισήμανση των προϊόντων. 

3. Διασφάλιση ότι τα προϊόντα έχουν γνωστοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CPNP από το υπεύθυνο 

πρόσωπο. 

4. Τήρηση όλων των προνοιών που αφορούν την επισήμανση όπως περιγράφονται πιο πάνω. 

5. Γενικότερη τήρηση όλων των προνοιών του Κανονισμού ως διανομέας. 

Ωστόσο, από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, προκύπτει ότι δεν είναι απαραίτητη η εκπλήρωση της πρώτης 

υποχρέωσης κι ότι, γενικότερα, οι διαδικασίες για την εισαγωγή καλλυντικών από χώρες της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα 

βατές. 

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑ 

 

Γ1. Από ποιους εισάγονται τα επώνυμα καλλυντικά στην κυπριακή αγορά6 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, ο κύριος όγκος των επώνυμων καλλυντικών (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα φυσικά) εισάγεται στην κυπριακή αγορά από τις παρακάτω εταιρείες:  

 C.A. PAPAELLINAS GROUP (www.cap.com.cy),  

 VARNAVAS HADJIPANAYIS LTD (www.hadjipanayis.com.cy) και  

                                                           
6
 Με τον όρο «επώνυμα καλλυντικά» αναφερόμαστε στα καλλυντικά εκείνα τα οποία δεν ακολουθούν το δίκτυο ευρείας 

διανομής/ κατανάλωσης, δηλαδή εκείνα που δεν πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για μέσης/ ανώτερης ποιότητας 
καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών καλλυντικών, τα οποία διατίθενται στα φαρμακεία, στις αλυσίδες καταστημάτων 
ομορφιάς καθώς και σε άλλα επιλεγμένα σημεία πώλησης.  
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 M.S. JACOVIDES GROUP (msjacovidesgroup.com).  

Οι περισσότεροι από τους μικρότερους εισαγωγείς είναι μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου, οι 

οποίοι εισάγουν κυρίως φάρμακα αλλά παράλληλα ασχολούνται και με τα καλλυντικά.  

Επίσης, για μικρότερα brands και πιο περιορισμένες ποσότητες, εισαγωγές πραγματοποιούν και ιδιώτες, χωρίς την 

ίδρυση εταιρείας. 

 

Γ2. Πως διανέμονται τα φυσικά καλλυντικά στην κυπριακή αγορά 

Τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα στην Κύπρο διανέμονται στην πλειοψηφία τους από 3 μεγάλες φαρμακαποθήκες:  

 την ΚΕΔΙΦΑΠ Ltd  με έδρα την Πάφο, η οποία είναι μέλος του Πολυμετοχικού Παγκύπριου Οργανισμού ΕΝΩΜΕΝΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, που λειτουργεί υπό την φιλοσοφία του συνεταιρισμού και είναι ιδιοκτησία Κυπρίων 

Φαρμακοποιών (www.kedifap.com). Εξυπηρετεί 245 φαρμακεία (μέλη και συνεργάτες) σε όλη την Κύπρο. 

 την ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ Ltd με έδρα την Λάρνακα, η οποία λειτουργεί στις Επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και 

Λευκωσίας και περιλαμβάνει στο πελατολόγιό της 77 φαρμακοποιούς (https://mefal.com.cy) και  

 την BLUE PHARMACIES Ltd, με έδρα την Λεμεσό και 73 φαρμακεία - μέλη στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Πάφου και Λάρνακας (www.bluepharmacies.com).  

Οι φαρμακαποθήκες αυτές κάνουν και απευθείας εισαγωγές. Έχουν ως μέλη τους φαρμακοποιούς της Κύπρου, οι 

οποίοι παραγγέλνουν και προμηθεύονται τα προϊόντα που χρειάζονται από την εταιρεία – φαρμακαποθήκη στην 

οποία ανήκουν.  

Οι εισαγωγείς καλλυντικών στην Κύπρο –κυρίως οι μεγάλοι- διαθέτουν επίσης την εναλλακτική να χρησιμοποιούν και 

δικές τους αποθήκες, πράγμα το οποίο τους παρέχει περισσότερη ευελιξία στην αποθήκευση και διανομή των 

προϊόντων τους.  

Παρόλα αυτά, η διατήρηση μιας σταθερής συνεργασία με τις κεντρικές φαρμακαποθήκες καθιστά ευκολότερη την 

προώθηση των εισαγόμενων καλλυντικών στα ράφια των εκατοντάδων φαρμακείων που είναι μέλη τους. 

  

Γ3. Που πωλούνται τα επώνυμα καλλυντικά στην κυπριακή αγορά 

Σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιήσαμε, τα επώνυμα καλλυντικά στην Κύπρο, στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα φυσικά καλλυντικά (αυτά δηλαδή που δεν βρίσκονται στην ευρεία κατανάλωση) πωλούνται σε ποσοστό 60 – 70 % 

στις μεγάλες αλυσίδες ομορφιάς και στα μονοθεματικά (monobrand) καταστήματα, και σε ποσοστό 30-40% στα 

φαρμακεία.  

Οι σημαντικότερες αλυσίδες καταστημάτων πώλησης φυσικών επώνυμων καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο είναι 

οι εξής: 

 BEAYTY LINE της C.A. Papaellinas Group, (beautyline.com.cy) και η  

 DΕΒΕΝΗΑΜS του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα/ Ermes Department Stores Plc (www.debenhams.com/en-cy) 

Άλλα καταστήματα καλλυντικών στην Κύπρο, τα οποία όμως συνεργάζονται με συγκεκριμένους προμηθευτές, είναι 
τα παρακάτω: 

 GLOW BEAUTY SHOP του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα/ Ermes Department Stores Plc 
(https://www.facebook.com/GlowBeautyShopCY/) 

 GOSH https://www.facebook.com/GoshCyprus/?ref=py_c 

 HOLLAND & BARRETT της C.A. Papaellinas (https://el-gr.facebook.com/HollandBarrettCyprus),  
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 MAC COSMETICS CYPRUS (www.maccosmetics.com) 

 ΝΥΧ PROFESSIONAL MAKE UP (https://www.facebook.com/NYX-Professional-Makeup-Cyprus-
1715907272062210/) 

 PERFECT U COSMETICS (https://www.facebook.com/PerfectUCosmetics/) 

 BIOFRESH COSMETICS (https://www.facebook.com/c.genova.cosmetics/) 

 SELEKT της C.A. Papaellinas (https://el-gr.facebook.com/SelektCyprus/) 

 ΤΗΕ BEAUTY SHOP της C.A. Papaellinas (http://snbthebeautyshopp.webs.com/) 

 THE BODY SHOP (www.facebook.com/TheBodyShopCyprus/) 

 TRENDS MAKE UP STORES του ΜPM Group ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (https://el-gr.facebook.com/TrendsCyprus/) 

 YVES ROCHER της C.A. Papaellinas  (https://el-gr.facebook.com/YvesRocherCyprus/) 

 

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις καλλυντικών 

Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες αποτελούν τη νέα τάση στη λιανική πώληση καλλυντικών στην Κύπρο.  

Σύμφωνα με το iReport, συνδρομητικό εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης της διαδραστικής συμπεριφοράς του Κύπριου 

στο Διαδίκτυο (των εταιρειών Evresis και ImarComms), οι διαδικυτακές αγορές καλλυντικών διατηρούν σταθερά την 

τρίτη θέση στις προτιμήσεις των διαδικτυακών πελατών, μετά τα είδη ένδυσης/ υπόδησης και τις τουριστικές 

υπηρεσίες.  Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ετήσια αύξηση συγκριτικά με τις κατηγορίες αυτές.   

Συγκεκριμένα, το 2016 η ετήσια αύξηση της διαδικτυακής πώλησης καλλυντικών ανήλθε σε 3%, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, τη στιγμή που η αύξηση για τις τουριστικές υπηρεσίες ήταν 2,5% και για την ένδυση/ υπόδηση 

μόλις 0,7%.  

Επίσης, η έρευνα καταγράφει μια συνεχιζόμενη ανοδική πορεία διεισδυτικότητας των διαδικτυακών αγορών στην 

Κύπρο, η οποία εξαπλώνεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες καταναλωτών, με αποτέλεσμα αυτοί να αποτελούν πλέον 

σημαντικό κομμάτι της ψηφιακής αγοράς. 

Τα δημοφιλή διαδικτυακά καταστήματα, απ’ όπου οι Κύπριοι προτιμούν να αγοράζουν καλλυντικά είναι το Amazon 

καθώς και τα διεθνή κι ελληνικά on line shops. 

Ειδικά στην κυπριακή αγορά δραστηριοποιούνται οι παρακάτω εφαρμογές:   

 AROMAVOTANO (www.aromavotano.com.cy) 

 BEAUTY LINE (https://beautyline.com.cy/) Πρόκειται για την υπηρεσία on line αγορών που προσφέρει η 
μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων με επώνυμα καλλυντικά στην Κύπρο. 

 CARE TO BEAUTY (https://www.caretobeauty.com/cy/) 

 ESTHETIQUE (www.esthetique.com.cy) 

 GRAND SHOP (http://www.grandshopcyprus.com/) 

 MEDIK8 (www.medik8.com.cy) 

 NATURE’S BIOPRODUCTS (www.biocy.com.cy) 

Επίσης, έχουν επιλέξει να πωλούν διαδικτυακά τα προϊόντα τους οι εταιρείες: 

 NATURA SIBERICA CYPRUS (https://naturasibericacyprus.com/el/) 

 SEPHORA  (www.sephora.com.cy) 

Ακόμη, στην Κύπρο είναι παρούσες οι πολυεθνικές εταιρίες καλλυντικών απευθείας πώλησης με παρουσία consultant, 
Oriflame (ORIFLAME CYPRUS: https://cy.oriflame.com/) και Avon (www.avoncyprus.com). 
 

http://snbthebeautyshopp.webs.com/
http://www.aromavotano.com.cy/
https://beautyline.com.cy/
https://www.caretobeauty.com/cy/
http://www.esthetique.com.cy/
http://www.grandshopcyprus.com/
http://www.medik8.com.cy/
http://www.biocy.com.cy/
https://naturasibericacyprus.com/el/
http://www.sephora.com.cy/
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Οι αγορές από την Ελλάδα 

Ένα μεγάλο τμήμα των Κύπριων καταναλωτών ταξιδεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα –αλλά και σε 

άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε μικρότερο βαθμό - και προμηθεύεται επιτόπου τα καλλυντικά που επιθυμεί. Όπως 

είναι γνωστό, το ίδιο συμβαίνει και τα είδη ένδυσης – υπόδησης αλλά και άλλες κατηγορίες προϊόντων. Τα καλλυντικά 

και λοιπά προϊόντα που αγοράζονται από την Ελλάδα προσλαμβάνουν την προστιθέμενη αξία - γόητρο των αγορών 

που πραγματοποιούνται απευθείας στα φημισμένα καταστήματα της Ελληνικής Πρωτεύουσας. 

Εκθέσεις καλλυντικών στην Κύπρο 

Στην Κύπρο δεν διοργανώνονται εκθέσεις που να εξειδικεύονται στα καλλυντικά προϊόντα. Οι εταιρείες καλλυντικών 

που είναι παρούσες στην κυπριακή αγορά προωθούν τα προϊόντα τους μέσα από τη διοργάνωση ανεξάρτητων 

εκδηλώσεων, που απευθύνονται σε επαγγελματίες του κλάδου αλλά και στον Τύπο. 

 

Γ4. Ποια είναι τα ελληνικά brands επώνυμων/φυσικών καλλυντικών που εκπροσωπούνται στην κυπριακή αγορά7 
 
Εντονότερη παρουσία στην κυπριακή αγορά, βάσει των σημείων πώλησης, έχουν τα καλλυντικά των εταιρειών:  
 

● APIVITA, με αντιπρόσωπο την Drogopharma  

 

και   

 

● KORRES, με αντιπρόσωπο την Costas Papaellinas   

 

Τα δυο αυτά brands πωλούνται σε ανεξάρτητα μονοθεματικά καταστήματα στη Λευκωσία κι έχουν επίσης έντονη 
παρουσία στα φαρμακεία καθώς και στις αλυσίδες καταστημάτων ομορφιάς.  

Ακολουθούν, με αλφαβητική σειρά, τα καλλυντικά των εξής εταιρειών:  

 FRESH LINE, με monobrand κατάστημα στη Λεμεσό  
(https://el-gr.facebook.com/FreshLineCosmeticsCyprus/) 

 FREZYDERM, με επίσημο αντιπρόσωπο την Μ.S. Jacovides και παρουσία στα φαμακεία (www.frezyderm.com.cy) 

 MACROVITA, με παρουσία στα φαρμακεία καθώς και σε καταστήματα προϊόντων υγιεινής διατροφής στη 
Λεμεσό (The Nut Cracker House). 

 MASTIΗΑ SHOP, με ανεξάρτητο monobrand κατάστημα (https://el-gr.facebook.com/MastihaShopNicosia/) 

 MESSINIAN SPA, της οποίας τις εισαγωγές, διανομή και χονδρική πώληση έχει αναλάβει ένας συγκεκριμένος 
αντιπρόσωπος, η M.A. TRILOGY Ltd, που διανέμει σε φαρμακεία αλλά και πωλεί απευθείας τα προϊόντα της στο 
κατάστημα λιανικής που διαθέτει στη Λευκωσία (Groovy the Store, βλ. https://el-gr.facebook.com/Messinian-
Spa-Cyprus-341707872667300/).  

 OLIVIA BY PAPOUTSANIS, με παρουσία στα φαρμακεία. Την αντιπροσωπεία έχει αναλάβει η Rologis Group και 
τις διανομές μια από τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες, την ΚΕΔΙΦΑΠ Ltd (https://el-
gr.facebook.com/oliviacyprus/). 

                                                           
7
 Η παράθεση των συγκεκριμένων brands καλλυντικών βασίζεται στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ 

στα καταστήματα της Λευκωσίας καθώς κι από διαδικτυακή αναζήτηση. Ενδέχεται να υπάρχουν ελληνικά brands που δεν 
περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο.   
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 SOSTAR, με παρουσία στα φαρμακεία και αντιπρόσωπο την κα Μαρία Κωνσταντίνου 
(https://www.facebook.com/sostarcy/). 

 YOUTHLAB, με παρουσία στα φαρμακεία και εισαγωγέα την Best Life Co., Ltd, με έδρα τη Λεμεσό. Το 
συγκεκριμένο brand ενεργοποιήθηκε στην κυπριακή αγορά μόλις το 2016 
(https://www.facebook.com/YOUTHLABcy). 

 ΟLIVESPA, με παρουσία σε τουριστικά καταστήματα στη Λεμεσό καθώς και σε άλλα σημεία πώλησης 
(http://olivespa.gr).  

 SEVENTEEN COSMETICS, RADIANT PROFESSIONAL και LORVENN HAIR PROFESSIONAL, με παρουσία στα 
φαρμακεία και αντιπρόσωπο την Mercantil Cosmetics Ltd.  

 

 

Γ5. Case Study: η περίπτωση της Apivita  
 
Το 1996, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού ταξιδιού ο Διευθύνων Σύμβουλος της Drogopharma γνώρισε τα προϊόντα 

Apivita και διέβλεψε ότι μπορούσαν να καλύψουν ένα σημαντικό κενό, άρα και πεδίο ανάπτυξης, στην κυπριακή 

αγορά φυσικών καλλυντικών με ζήτηση που προερχόταν τόσο από μόνιμους κατοίκους (Κύπριους και αλλοδαπούς) 

όσο και από αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών, με επίκεντρο τα θέρετρα της Γερμασόγειας και της Αγίας Νάπας. 

Η διάθεση των προϊόντων Apivita άρχισε από τα φαρμακεία με πλήρη σειρά προϊόντων σε αυτόνομα stands. Το 2015 

εγκαινιάσθηκε το κατάστημα monobrand “The Apivita Experience Store Cyprus” με σκοπό να προσφέρει στους 

καταναλωτές μια ολοκληρωμένη εμπειρία της φιλοσοφίας στην οποία κινείται η εταιρεία. Σήμερα τα  προϊόντα Apivita 

διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία (540) σε παγκύπρια κλίμακα, σε αλυσίδα 7 πολυκαταστημάτων υψηλού επιπέδου 

και στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. 

Σύμφωνα με την Drogopharma, το κυπριακό καταναλωτικό κοινό ευαισθητοποιείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια στην 

χρήση φυσικών προϊόντων περιποίησης Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανοδική πορεία των πωλήσεων της Drogopharma 

δεν αναχαιτίστηκε στο ελάχιστο κατά την περίοδο της κρίσης που έπληξε την Κύπρο. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με 

άλλες εταιρείες ποιοτικών καλλυντικών, αφού η περίοδος εκείνη υπήρξε καταλυτική για την ενίσχυση των brands που 

ήταν περισσότερο αποτελεσματικά και την οριστική έξοδο από την αγορά εκείνων που δεν ικανοποιούσαν απόλυτα τις 

ανάγκες του καταναλωτή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η κυπριακή αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές για τις εξαγωγικές εταιρείες καλλυντικών, αφού οι 

εισαγωγές καλλυντικών στην Κύπρο έχουν σταθερά ανοδική πορεία και το εμπορικό ισοζύγιο στο εξωτερικό 

εμπόριο καλλυντικών είναι έντονα αρνητικό, εις βάρος της Κύπρου. 

 Μεγαλύτερη ζήτηση στην κυπριακή αγορά καλλυντικών έχουν τα αντηλιακά προϊόντα, τα οποία το 2017 

απορρόφησαν το 38% των συνολικών εισαγωγών καλλυντικών.  

 Βασικότερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς σε καλλυντικά είναι η Ελλάδα, οποία, το 2017, 

αντιπροσώπευε το 35,7% συνολικών εισαγωγών καλλυντικών της Κύπρου. Οι ελληνικές εξαγωγές 

καλλυντικών στην Κύπρο, σε αντίθεση με εκείνες των κύριων ανταγωνιστών της (Γαλλία, Γερμανία,  Ιταλία), οι 

οποίες παρουσιάζουν πτωτική τάση. Την τελευταία δεκαετία, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 

καλλυντικών στην Κύπρο άγγιξε το 435%.  

 Η Ελλάδα είναι ο κυριότερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς στις περισσότερες κατηγορίες καλλυντικών. 

Αντίθετα, η Ελλάδα έρχεται χαμηλότερα στην κατάταξη, έναντι των ανταγωνιστών της, στις εξής κατηγορίες: 

αιθέρια έλαια, αρώματα/κολόνιες, μόνιμο φορμάρισμα μαλλιών, λακ μαλλιών, οδοντικά νήματα.  

 Οι διαδικασίες για την εισαγωγή καλλυντικών από χώρες της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα βατές. 

 Ο κύριος όγκος των επώνυμων καλλυντικών εισάγεται στην κυπριακή αγορά από τρεις μεγάλους εισαγωγείς 

και διανέμεται από τρεις βασικές φαρμακαποθήκες. 

 Στην κυπριακή αγορά έχουν παρουσία περίπου έντεκα μάρκες ελληνικών καλλυντικών, με κύρια την Apivita 

και την Korres, οι οποίες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους, εκτός των άλλων, και με μονοθεματικά 

καταστήματα στη Λευκωσία. 

 Το κυπριακό καταναλωτικό κοινό άρχισε να ευαισθητοποιείται τα τελευταία χρόνια στα οφέλη των φυσικών 

καλλυντικών. Η παρουσία ξένων – κυρίως Ρώσων – στο νησί αυξάνει τη ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σoφία Πουγούνια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: EΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛ +357 ΠΟΛΗ E-Mail  Website 

ARVO TRADING  22374818 ΛΕΥΚΩΣΙΑ info@arvo.com.cy www.arvo.com.cy 

C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD 22469469 ΛΕΥΚΩΣΙΑ http://www.cap.com.cy/ info@papaellinas.com.cy  
niki@alphamega.com.cy 

G. J. K. HEALTHPHARMA SERVICES LTD 22-818250 ΛΕΥΚΩΣΙΑ info@healthpharma.eu www.healthpharma.eu  

IMPOPHAR 22869000/ 
99626945 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.impophar.com.cy sales@impophar.com 

KYBELLA PHARMACEUTICALS LTD 22-449944 ΛΕΥΚΩΣΙΑ info@kybella.com  www.kybella.com 

MANTZOURAS TAKIS G. LTD 25-381575 ΛΕΜΕΣΟΣ mantzour@spidernet.com.cy http://www.mantzouras.com/  

MARATHON DISTRIBUTORS  22 899500 ΛΕΥΚΩΣΙΑ kapakiotis@cytanet.com.cy, 
enquiry@marathon-

distributors.com 

www.marathon-distributors.com/ 

MS JACOVIDES GROUP  22 757188 ΛΕΥΚΩΣΙΑ msjacovidesgroup.com info@msjacovidesgroup.com 

PETROU GEORGE LTD 22-757277 ΛΕΥΚΩΣΙΑ gplcy@spidernet.com.cy  www.gpetrou.com.cy 

PHARMACEUTICAL TRADING CO LTD 24-656165 ΛΑΡΝΑΚΑ ptc@ptc-ltd.com www.ptc-ltd.com/frontend/index.php 

RELIA TRADING LTD 22454554 ΛΕΥΚΩΣΙΑ info@relia.com.cy www.relia.com.cy 

VHP HADJIPANAYIS 22207700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.hadjipanayis.com.cy info@hadjipanayis.com.cy 

VOUROS A. J. LTD 22-879922 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.ajvouros.com athos@ajvouros.com 

 

 

 

http://www.arvo.com.cy/
mailto:info@papaellinas.com.cy
mailto:info@papaellinas.com.cy
http://www.healthpharma.eu/
http://www.impophar.com.cy/
mailto:sales@impophar.com
mailto:info@kybella.com
http://www.kybella.com/
http://www.mantzouras.com/
mailto:enquiry@marathon-distributors.com
mailto:enquiry@marathon-distributors.com
mailto:enquiry@marathon-distributors.com
http://www.marathon-distributors.com/
mailto:gplcy@spidernet.com.cy
http://www.gpetrou.com.cy/
http://www.ptc-ltd.com/frontend/index.php
mailto:info@relia.com.cy
http://www.relia.com.cy/
http://www.hadjipanayis.com.cy/
mailto:info@hadjipanayis.com.cy
http://www.ajvouros.com/
mailto:athos@ajvouros.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛ +357 ΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-Mail 

BAKALI (κατάστημα, φυσικά καλλυντικά) 22665503 ΛΕΥΚΩΣΙΑ https://www.facebook.com/bakalicy/  bakalicy@gmail.com 

BEAUTY LINE, SELEKT, HOLLAND & BARRETT, YVES 
ROCHER (καταστήματα καλλυντικών εταιρείας CH. Α. 

PAPAELLINAS LTD) 
22 741741 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.cap.com.cy info@cap.com.cy 

BIO SPITI (καταστήματα, βιολογικά καλλυντικά) 25 732363 ΛΕΜΕΣΟΣ 
https://www.facebook.com/BioSpitiLima

ssol/ 

biospiti36@gmail.com 

BIOEXCELLIA (κατάστημα, φυσικά καλλυντικά)  22 376806 ΛΕΥΚΩΣΙΑ http://www.bioexcellia.com/ info@bioexcellia.com  

ECOHOME (κατάστημα, φυσικά καλλυντικά) 22 38 07 07 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.ecohome-store.com  info@ecohome-store.com 

ESTHETIQUE (on line πωλήσεις) 25-723145       ΛΕΜΕΣΟΣ http://www.esthetique.com.cy info@esthetique.com.cy 

FLORECIENTA LUVENALLIS (κατάστημα, φυσικά 
καλλυντικά) 

96318723 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
https://el-

gr.facebook.com/floricientaiuvenalis/ 

chrysagregoriou@outlook.c
om 

GLOW, DEBENHAMS (καταστήματα καλλυντικών της 
εταιρείας ERMES DEPARTMENT STORES LTD) 

22 365000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.ermes.com.cy 

contact@ermes.com.cy 
haralambous.s@ermes.co

m.cy 

GRANDSHOP (οn line κατάστημα) 70000057 ΛΕΜΕΣΟΣ  www.grandshopcyprus.com 

grandshop@cytanet.com.c
y 

GREEN SHOP (κατάστημα, βιολογικά καλλυντικά) 24 653912 ΛΑΡΝΑΚΑ 
https://www.facebook.com/greenshopla

rnaca 

greenshopcyprus@gmail.c
om 

MEDIK8 (on line πωλήσεις) 70006608 ΛΕΜΕΣΟΣ https://www.medik8.com.cy/    

https://www.facebook.com/bakalicy/
mailto:bakalicy@gmail.com
http://www.cap.com.cy/
mailto:info@cap.com.cy
https://www.facebook.com/BioSpitiLimassol/
https://www.facebook.com/BioSpitiLimassol/
mailto:biospiti36@gmail.com
http://www.bioexcellia.com/
http://www.ecohome-store.com/
http://www.esthetique.com.cy/
mailto:info@esthetique.com.cy
https://el-gr.facebook.com/floricientaiuvenalis/
https://el-gr.facebook.com/floricientaiuvenalis/
mailto:chrysagregoriou@outlook.com
mailto:chrysagregoriou@outlook.com
http://www.ermes.com.cy/
mailto:contact@ermes.com.cy
mailto:contact@ermes.com.cy
mailto:contact@ermes.com.cy
http://www.grandshopcyprus.com/
mailto:grandshop@cytanet.com.cy
mailto:grandshop@cytanet.com.cy
https://www.facebook.com/greenshoplarnaca
https://www.facebook.com/greenshoplarnaca
mailto:greenshopcyprus@gmail.com
mailto:greenshopcyprus@gmail.com
https://www.medik8.com.cy/
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MELI & BOTANO (κατάστημα, φυσικά καλλυντικά) 97713980 ΛΕΜΕΣΟΣ 
https://el-

gr.facebook.com/melikevotano/ 

info@melikevotano.com 

NATURE'S BIOPRODUCTS (online shop, βιολογικά 
καλλυντικά) 

70088023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.biocy.com.cy info@biocy.com.cy 

PERFECT U (αλυσίδα καταστημάτων) 
24821954/ 
77772203 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
https://el-

gr.facebook.com/pg/PerfectUCosmetics/
about/?ref=page_internal 

kleima@cytanet.com.cy 

SELECT CYPRUS (on line κατάστημα) 22 486288 ΛΕΥΚΩΣΙΑ https://www.facebook.com/SelektCyprus info@selekt.com.cy 
 

SUGAR AND SPICES (καταστήματα και online 
πωλήσεις) 

77 777744 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
www.facebook.com/pg/SugarAndSpiceB

odyTreats/about/  

sugarandspicebodytreats@
gmail.com 

THE BEAUTY SHOP (αλυσίδα καταστημάτων) 26652659 ΠΑΦΟΣ www.thebeautyshop.direct 

snbthebeautyshop@gmail.
com 

THERAPOLIS (κατάστημα & on line shop) 25328585 ΛΕΜΕΣΟΣ https://www.therapolis.com/   

TRENDS (κατάστημα ειδών μακιγιάζ) 25028882 ΛΕΜΕΣΟΣ 
https://el-

gr.facebook.com/TrendsCyprus/  

trendscarrefour@mpmgro
up.com.cy 

ZITRONE (κατάστημα, βιολογικά καλλυντικά) 25 820339 ΛΕΜΕΣΟΣ https://el-gr.facebook.com/zitronebio/ 

zitrone.acha@cytanet.com.
cy  

ΑΙΘΕΡΙΟ (on line shop, βιολογικά καλλυντικά) 22-028498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.bioshop.com.cy/ 

info@bioshop.com.cy 
info@sana.com.cy 

ΑΡΩΜΑ ΒΟΤΑΝΟ (ONLINE SHOP) 99824966 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.aromavotano.com.cy aromavotano@gmail.com 

ΒENATURAL LTD (κατάστημα, φυσικά καλλυντικά) 
22 330225/ 
99457908 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
https://el-

gr.facebook.com/BeNaturalCyprus/ 

andritheophanous@hotma
il.com 

ΟΥΤΟΠΙΑ (καταστήματα, βιολογικά καλλυντικά) 99 184191 ΛΕΥΚΩΣΙΑ http://www.utopia-cy.com/index.asp info@utopia-cy.com 

 

 

 

 

https://el-gr.facebook.com/melikevotano/
https://el-gr.facebook.com/melikevotano/
mailto:info@melikevotano.com
http://www.biocy.com.cy/
mailto:info@biocy.com.cy
https://el-gr.facebook.com/pg/PerfectUCosmetics/about/?ref=page_internal
https://el-gr.facebook.com/pg/PerfectUCosmetics/about/?ref=page_internal
https://el-gr.facebook.com/pg/PerfectUCosmetics/about/?ref=page_internal
mailto:kleima@cytanet.com.cy
https://www.facebook.com/SelektCyprus
mailto:info@selekt.com.cy
mailto:info@selekt.com.cy
http://www.facebook.com/pg/SugarAndSpiceBodyTreats/about/
http://www.facebook.com/pg/SugarAndSpiceBodyTreats/about/
mailto:sugarandspicebodytreats@gmail.com?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%22a7874ed531e66cbe4ee31786ef0a0733%22%7D%7D
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