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  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

1. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 
Η Σιγκαπούρη  φημίζεται για την παροχή ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιατρικής 

περίθαλψης, οι οποίες συγκρίνονται με εκείνες των ανεπτυγμένων οικονομιών της Δύσης. 
Θεωρείται ένας σημαντικός ιατρικός κόμβος για τη ΝΑ Ασία και συγκεντρώνει ασθενείς από 
όλη την περιοχή. Ως εκ τούτου, η αγορά των ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών δεν 
περιορίζεται μόνο στον τοπικό πληθυσμό της χώρας. Η ζήτηση της Σιγκαπούρης για ιατρικό 
εξοπλισμό, συσκευές, φαρμακευτικά-παραφαρμακευτικά, βιοτεχνολογικά και άλλα προϊόντα 
ιατρικής περίθαλψης είναι πολύ μεγάλη και συνεχώς αυξάνεται. Παράγοντες όπως η 
πληθυσμιακή γήρανση, η αυξημένη έμφαση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου διατροφής, 
η πρόληψη καθώς και συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού,  ωθούν  
συνεχώς την αύξηση της ζήτησης σε φαρμακευτικά προϊόντα. 

 
Η Αρχή Επιστήμης της Υγείας της Σιγκαπούρης (Health Science Authority- HAS- 

www.hsa.gov.sg) αποτελεί τη ρυθμιστική αρχή της χώρας, η οποία διαχειρίζεται το εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο  που αφορά στην κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων, 
βιοτεχνολογικών φαρμάκων, γενοσήμων, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών συσκευών 
και καλλυντικών.  

 
Το Τμήμα Ελέγχου (Office Branch) και η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας  

συνθέτουν από κοινού την Διεύθυνση Ελέγχου και Αδειοδότησης ((Audit & Licencing 
Division-ALD) της HSA. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει και εξουσιοδοτεί τους κατασκευαστές 
φαρμακευτικών προϊόντων, τους εισαγωγείς και τους διανομείς, σύμφωνα με τα πρότυπα 
των διεθνών ορθών πρακτικών παρασκευής (Good Manufacture Practices-GMP) και των 
ορθών πρακτικών διανομής (Good Distribution Practices- GDP) αντίστοιχα. Το Τμήμα 
Παρακολούθησης Ορθών Πρακτικών Παρασκευής, το Τμήμα Παρακολούθησης Ορθών 
Πρακτικών Διανομής, το Τμήμα Αδειοδότησης και η Μονάδα Ελέγχου Φαρμάκων του 
Εξωτερικού είναι οι 4 μονάδες που αποτελούν το Σύστημα Ελέγχου της HSA. 

 
Το Τμήμα φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων (Pharmaceuticals and Biologic 

Branch) και το Τμήμα Ελέγχου γενόσημων και βιοτεχνολογικών (Generics and Biosimilars 
Branch GBB) είναι αρμόδια για την καταχώριση φαρμάκων και το συνεχή έλεγχο των 
εγκεκριμένων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά (pre market control-post market 
control). 

Το τμήμα ιατρικών συσκευών της HSA (Medical Device Branch) εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πρακτικών οδηγιών και προδιαγραφών για 
την κατασκευή ιατρικών συσκευών από τη βιομηχανία. 

 
Η μονάδα συμπληρωματικών προϊόντων υγείας (Complementary Health Products 

Branch) διαχειρίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο και επιβλέπει την κυκλοφορία  φαρμάκων 
κινεζικής προέλευσης που διακινούνται  στην αγορά της Σιγκαπούρης (Φάρμακα Κινεζικής 
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Ιδιοκτησίας (Chinese Propietary Medecine). Σε αυτά περιλαμβάνονται: κινεζικά 
φαρμακευτικά,  ιδιοσκευάσματα, παραδοσιακά φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής και 
καλλυντικά.  

 
Η Ομάδα  Διαχείρισης του Κανονιστικού πλαισίου για τα Προϊόντα Υγείας της HSA 

είναι αρμόδια για την εγγραφή και αδειοδότηση των προϊόντων υγείας που εισάγονται ή 
πωλούνται στη Σιγκαπούρη, γνωστά ως «western medicines». Τα συμπληρώματα διατροφής 
μπορούν να εισαχθούν και να πωληθούν χωρίς άδεια από την HAS και δεν υπόκεινται σε 
κανονισμούς έγκρισης πριν από την κυκλοφορία. Ωστόσο, η HSA έχει εκδώσει οδηγίες για 
Συμπληρώματα Υγείας και οι αντιπρόσωποι των εταιριών οφείλουν να συμμορφώνονται με 
αυτές. 
 Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται και πωλούνται ή παρασκευάζονται 
και πωλούνται στη Σιγκαπούρη απαιτούν άδεια από την Υπηρεσία HSA. Επομένως, μια 
τοπικά εγγεγραμμένη εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος (safety-quality-efficacy)  πρέπει να λάβει άδεια από την 
HSA. 
 Σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας, για τα Προϊόντα Υγείας (Health Products 
Act 1/11/2017), ως φάρμακο ορίζεται η  «ουσία που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση σε 
ανθρώπους και ζώα για τη διάγνωση, την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων που προορίζονται για την προαγωγή της 
υγείας, για την αναισθησία ή για την αντισύλληψη».  
 Τα φάρμακα ως προς τη δυνατότητα κυκλοφορίας τους ταξινομούνται σε τρεις 
κατηγορίες (classification):  
 Prescription Only Medicines-φάρμακα για τα οποία απαιτείται συνταγογράφηση 
              Pharmacy Only Medicines-φάρμακα τα οποία πωλούνται στο φαρμακείο για τα 
οποία δεν απαιτείται συνταγογράφηση 
 General Sale List-φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας στη Λιανική, όπως πχ. η 
ασπιρίνη. 
 
 Αρμόδιο τμήμα της HSA για την χορήγηση άδειας σε φάρμακα είναι το Τμήμα 
Θεραπευτικών Προϊόντων (Therapeutic Products Branch-TPB). Η κύρια δραστηριότητα του 
TPB συνοψίζεται ως εξής: 
 Αξιολόγηση και έγκριση νέων πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων 
 Συνεχής αξιολόγηση και έλεγχος του φαρμάκου (μετά την έγκριση) καθόλη τη 
διάρκεια ζωής (product’s life cycle). Η διάρκεια ζωής του φαρμάκου ξεκινά από το σημείο 
που λαμβάνει την άδεια κυκλοφορίας από την HAS-TPB) στην αγορά της Σιγκαπούρης, 
μέχρι τη στιγμή της απόσυρσής του. 
 Επαναταξινόμηση (εάν χρειάζεται όταν αλλάζουν οι προδιαγραφές παρασκευής 
του φαρμάκου). 
 Έγκριση για πρόσβαση στην τοπική αγορά μη εγγεγραμμένων φαρμάκων (ειδικές 
περιπτώσεις). 
 
Η διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
 

1) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μέσω του συστήματος 
Pharmaceutical Regulatory and Information System-PRIS (pre market control). 

2) Υποβολή φακέλου με κλινικές και μη κλινικές, τοξικολογικές  αναλύσεις, ανάλυση 
συστατικών  δοσολογία κ.α του φαρμάκου. 

3) Screening- έλεγχος πρώτη φορά για την ορθότητα του υποβληθέντος φακέλου από 
την HAS (συμπληρώσεις διορθώσεις). Το στάδιο αυτό είναι κρίσιμο καθώς εδώ 
αποφασίζεται εάν θα συνεχιστεί η αξιολόγηση του φακέλου που θα οδηγήσει στην 
τελική έγκριση του φαρμάκου. 
 4) Αποδοχή της αίτησης και αξιολόγηση του φακέλου. Ο συνοδευτικός φάκελος 
πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο του Κοινού Τεχνικού Εγγράφου (CTD) της Διεθνούς 
Διάσκεψης για την Εναρμόνιση (International Conference on Harmonization (ICH) 
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Common Technical Document (CTD) ή του κοινού τεχνικού εγγράφου της  ASEAN 
(ASEAN Common Technical Document ACTD). Το μέγεθος  του φακέλου με τα 
υποβληθέντα συνοδευτικά έγγραφα του φαρμάκου  ποικίλει κατά περίπτωση: 
  Α) Πλήρης φάκελος: ισχύει για κάθε φάρμακο που δεν έχει εγκριθεί ποτέ πρίν από 
οποιοδήποτε Διεθνή Οργανισμό Φαρμάκων κατά τη στιγμή της υποβολής της 
αίτησης στη Σιγκαπούρη (χρόνος αξιολόγησης-έγκρισης-αδειοδότησης τουλάχιστον 
δεκατρείς μήνες). 
  Β) Συνοπτικός φάκελος: Ισχύει για κάθε προϊόν που έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί 
από τουλάχιστον ένα διεθνή Οργανισμό Φαρμάκων (χρόνος αξιολόγησης-έγκρισης-
αδειοδότησης εννιά μήνες)  
    Γ) Έγγραφο επαλήθευσης: Ισχύει για οποιοδήποτε φάρμακο, το οποίο  που έχει 
αξιολογηθεί και εγκριθεί από Διεθνείς Οργανισμούς Φαρμάκων όπως ο Ευρωπαϊκός, 
του Καναδά, των ΗΠΑ, της Ινδίας  κ.α)  οι οποίοι αναφέρονται διεξοδικά στο 
νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει η HSA (χρόνος αξιολόγησης-έγκρισης-αδειοδότησης 
τρείς μήνες). Το κόστος αξιολόγησης εξαρτάται από το είδος του φακέλου που 
υποβάλλεται στην HSA και κυμαίνεται από 2.750 SGD (περίπου 1.800 ευρώ) έως και 
82.500 UGD (περίπου 56.000 ευρώ)  ανάλογα με την περίπτωση και την 
πολυπλοκότητα του φαρμάκου-γενόσημα και βιοτεχνολογικά ως επί το πλείστον- και 
καταβάλλεται μόνο εάν το φάρμακο λάβει την τελική έγκριση)  

4) Έγκριση της κανονιστικής απόφασης 
5) Έκδοση άδειας  
6) Αλλαγές μετά την έκδοση της άδειας(post market control) 

 
ΓΕΜΟΣΗΜΑ: Η διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης γενοσήμων στην αγορά της 
Σιγκαπούρης περιλαμβάνει  όλα τα ανωτέρω στάδια. Η Σιγκαπούρη μετά την υπογραφή της 
Συμφωνίας Ολοκληρωμένης Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Σιγκαπούρης και Ινδίας 
(2017) και της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών με τις ΗΠΑ (2003) επιτρέπει την 
ελεύθερη κυκλοφορία γενοσήμων μέσω ενός συστήματος διασύνδεσης (Linkage System) 
που εφαρμόζει με τις δύο προαναφερθείσες χώρες. Ως προς τη κυκλοφορία γενοσήμων για 
τις υπόλοιπες χώρες έχει υιοθετήσει ένα σύστημα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών (πατέντας) 
των γενοσήμων ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία τους στην αγορά της Σιγκαπούρης. 
 Ειδικότερα μετά το σημείο 2 της προαναφερθείσας διαδικασίας παρεμβάλλεται η 
δήλωση (Declaration) του αιτούντα ως προς την ύπαρξη ή όχι κατοχυρωμένης πατέντας του 
φαρμάκου στη Σιγκαπούρη ως εξής:  
 Α.1) Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει έως τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, 
κατοχυρωμένη πατέντα πρωτότυπου φαρμάκου σε ισχύ ίδια με τη σύσταση του αιτούντος 
γενοσήμου. 
 Α.2) Βεβαίωση ότι υπάρχει καταχωρημένη πατέντα του πρωτότυπου σε ισχύ τη 
στιγμή υποβολής της αίτησης ίδια με αυτή του αιτούντος γενόσημου, αλλά ο αιτών είναι 
ιδιοκτήτης της πατέντας ή ο ιδιοκτήτης της πατέντας συναινεί στην εγγραφή-έγκριση του 
αιτούντος γενοσήμου. 
 Α.3) Βεβαίωση ότι τη στιγμή της υποβληθείσας αίτησης υπάρχει κατοχυρωμένη 
πατέντα πρωτότυπου η οποία πρόκειται να λήξει. Η υποβολή της αίτησης σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δεκαοχτώ μήνες πριν τη λήξη της 
κατοχυρωμένης πατέντας προτώτυπου. 
               Β) Βεβαίωση του αιτούντα ότι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης υπάρχει 
κατοχυρωμένη πατέντα σε ισχύ, αλλά κατά τη γνώμη του η πατέντα είναι άκυρη, ή δεν θα 
υποστεί ζημία από την κυκλοφορία του γενόσημου, εάν αυτό λάβει την έγκριση (στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται στοιχειοθετημένη παρουσίαση του επιχειρήματος).  
   
            ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Οι εισαγωγείς, οι οποίοι δεν κατέχουν την άδεια προϊόντος, 
αλλά είναι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των κατόχων άδειας προϊόντος, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για άδεια εισαγωγής. Η εταιρεία, η οποία υποβάλλει αίτηση για άδεια 
εισαγωγής ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, πρέπει να αποδείξει την τήρηση των 
προτύπων ορθής πρακτικής διανομής (Good Distribution Practices- GDP) που καθορίζονται 
από την HSA (και να εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό GDP). 
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 Οι ορθές πρακτικές διανομής (GDP) είναι πρότυπα που διασφαλίζουν ότι τα 
φαρμακευτικά προϊόντα αποθηκεύονται  και διατηρούνται με συνέπεια υπό κατάλληλες 
συνθήκες, όπως απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας ή τις προδιαγραφές του προϊόντος, 
έτσι ώστε να διατηρείται η ποιότητα των προϊόντων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και 
της διανομής. 
 Στην παρακάτω ιστοσελίδα είναι διαθέσιμο το κανονιστικό πλαίσιο της HSA 
(Σεπτέμβριος 2018) για την εγγραφή και την έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων στη 
Σιγκαπούρη:   
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Western_Medicine/Overview_Frame
work_Policies/Guidelines_on_Drug_Registration/DR_Guide_update_2018/Guidance
%20on%20Therapeutic%20Product%20Registration%20in%20Singapore%202018.p
df  
 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 Από την ανάλυση διψήφων και τετραψήφιων κωδικών στις διμερείς συναλλαγές της 
χώρας μας με τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι τα φάρμακα και τα 
φαρμακευτικά προϊόντα, αποτελούν το κυριότερο προϊόν που εισάγει η Ελλάδα από τη 
Σιγκαπούρη καταλαμβάνοντας μερίδιο πάνω από το 50% (55,34% το α΄εξάμηνο του 2008)  
της αξίας του συνόλου των εισαγόμενων στην Ελλάδα προϊόντων, ενώ το 2017, το ποσοστό 
των εισαγομένων φαρμάκων ανήλθε στο 67,53% (Πίνακας 1.). 
 Αντιθέτως αμελητέο είναι το μερίδιο των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγών 
(30,3004) προς τη Σιγκαπούρη, επί του συνόλου της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, αν και, 
σταθερά ανοδικό (Πινακας2.).   
 Ο τετραψήφιος κωδικός 3004 περιλαμβάνει: Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα 
των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που 
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται 
να χορηγηθούν διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν 
πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή 
στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, που περιέχουν ορμόνες ή άλλα 
προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά, που περιέχουν ινσουλίνη, που 
περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα ή δομικά ανάλογά τους. 
Πινακας 1  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ  2016 2017 Μετ.16/17  Α΄ ΕΞ. 2017 Α΄ΕΞ. 2018  Μετ.Α΄ 

Εξ.17/18  
 (30) 24.839.356 23.455.332 -6% 13.890.865 11.383.670 -18,04 % 
(3004) 24.839.356 23.455.332 -5,57% 13.890.865 11.382.350 -18,05 % 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

41.175.130 35.578.197 -15,37% 20.581.463 20.568.247   -0,06 % 

 
Πινακας 2 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ  2016 2017 Μετ.16/17  Α΄ ΕΞ. 2017 Α΄ΕΞ. 2018  Μετ.Α΄ 

Εξ.17/18  
  
(30) 

 
2.067.659 

 
2.667.829 

 
29,03% 

1.437.887 1.746.584 21,46% 

(3004) 2.051.419 2.614.251 27,43% 1.421.182 1.691.223 19,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 
279.551.315 

 
457.409.405 

 
63,62% 

 
225.575.377 

 
230.608.519  

  
2,23% 

                           (Πινακας 1,2, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασίας Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης) 
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2.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  
 
  Αρμόδια Αρχή για την κυκλοφορία καλλυντικών στη Σιγκαπούρη είναι η Υπηρεσία 
Επιστήμης Υγείας της Σιγκαπούρης και ειδικότερα το τμήμα Έλεγχου Καλλυντικών, το οποίο 
υπάγεται στη Μονάδα Συμπληρωματικών Προϊόντων Υγείας (Complementary Health 
Products Branch).  

Το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας που διέπει την κυκλοφορία των καλλυντικών είναι 
εναρμονισμένο (1//1/208) με την Οδηγία της ASEAN για τα Καλλυντικά (ASEAN Cosmetics 
Directive), η οποία προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την αντίστοιχη κανονιστική οδηγία της 
ΕΕ. Σύμφωνα με αυτή, ως «καλλυντικό προϊόν» ορίζεται κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που 
προορίζεται να έρθει σε επαφή με εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος ή με τα δόντια 
ή τις βλεννογόνους μεμβράνες της στοματικής κοιλότητας με σκοπό αποκλειστικά ή κατά 
κύριο λόγο τον καθαρισμό, τον αρωματισμό, την αλλαγή εμφάνισης, τη διόρθωση, την 
προστασία και τη διατήρηση σε καλές συνθήκες».  

ΣΤΑΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : 

1) Έλεγχος και βεβαίωση ότι τα συστατικά του προϊόντος είναι σύμφωνα με την 
Οδηγία της ASEAN για τα Καλλυντικά και η ετικέτα καλύπτει τις προδιαγραφές της 
προηγούμενης Οδηγίας.   

2)  Ακολουθεί η αίτηση για ταυτοποίηση και εγγραφή του πελάτη. Στο σημείο αυτό 
διορίζεται ο υπεύθυνος για το προϊόν στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα 
ηλεκτρονικά αρχεία και η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της HAS. 

3) Υποβάλλεται το έγγραφο γνωστοποίησης (Cosmetic Product Notification) 
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Pharmaceutical Regulatory Information System της HAS, στο 
οποίο να αναφέρονται: ονομασία, χρήση, ανάλυση συστατικών, βεβαίωση ασφάλειας για τον 
καταναλωτή, υψηλός κίνδυνος ή όχι του προϊόντος, ετικέτα, οδηγίες χρήσης κ.α). 

4)  Επανάληψη της γνωστοποίησης μετά από ένα χρόνο-Ακύρωση της 
γνωστοποίησης-Τροποποίηση της γνωστοποίησης μετά την τροποποίηση, ενδεχομένως 
συστατικών του καλλυντικού.  

Η κυκλοφορία των καλλυντικών μπορεί να ξεκινήσει μόλις αυτά καταχωρηθούν στην 
HSA. Παράλληλα οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν δείγματα καλλυντικών σε εργαστήρια 
HSA για δοκιμές, σε περίπτωση που τους ζητηθεί (με δική τους επιβάρυνση). Η διατήρηση 
της καταχώρησης πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο εάν το προϊόν παραμείνει στην 
αγορά. Η διαφορά έναντι των φαρμάκων είναι ότι η HSA δεν αξιολογεί τα καλλυντικά, αλλά ο 
διορισμένος από την εταιρεία  εκπρόσωπος του προϊόντος στη Σιγκαπούρη είναι υπεύθυνος 
για την ποιότητα και την ασφάλειά του και τον κύκλο ζωής που προϊόντος στην αγορά (post 
market control).     

  Το κόστος εγγραφής για ένα καλλυντικό προϊόν θεωρείται υψηλού κινδύνου, όταν πχ  
εφαρμόζεται γύρω από τα μάτια, τα χείλη, οι βαφές μαλλιών που περιέχουν 
διαμινοτολουόλια και τα προϊόντα στοματικής υγιεινής, ανέρχεται στα 25 USD. Από την άλλη 
πλευρά, αν το καλλυντικό προϊόν κρίνεται ότι είναι λιγότερο επικίνδυνο, όπως προϊόντα 
λεύκανσης δέρματος, κρέμες ενυδάτωσης σε αυτή την περίπτωση το κόστος αγγίζει τα 10 
USD.  Για την προώθηση καλλυντικών προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα «private label» στη 
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Σιγκαπούρη, απαιτείται πιστοποιητικό GMP («Good Manufacturing Practices») από το 
εργοστάσιο στη χώρα παραγωγής. Το τελευταίο εκδίδεται επίσης από την Αρχή Επιστήμης 
Υγείας (HSA). Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για πιστοποίηση GMP από την HSA με 
κόστος 4000 USD (ισχύει για 3 έτη) και η αίτηση για πρόσθετη ασφάλιση πιστοποιητικού 
είναι 200 USD. 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Τόσο οι εγχώριοι παρασκευαστές καλλυντικών όσο 
και οι ξένες εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισάγουν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά 
είναι υποχρεωμένες να διορίσουν ένα τοπικό συνεργάτη-εκπρόσωπο, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά της Σιγκαπούρης και είναι 
υπόλογος για το προϊόν έναντι της HAS. Ο υπεύθυνος μπορεί να είναι μία εταιρεία, 
εισαγωγής/διανομής παρασκευής/λιανικής με έδρα στη Σιγκαπούρη και οι κύριες 
υποχρεώσεις του είναι: 

a) Υποβολή εγγράφου γνωστοποίησης στην HAS πριν τη τοποθέτηση στην αγορά 
b) Βεβαίωση για την ασφάλεια του προϊόντος 
c) Ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων 
d) Αναφορά ελαττωματικών προϊόντων και πιθανών παρενεργειών 
e) Υποβολή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τις τεχνικές προδιαγραφές του 

προϊόντος όταν ζητηθούν από τη HSA 
f) Διατήρηση αρχείων  (προμήθειες, σήμανση, ασφάλεια κ.α) δύο χρόνια μετά την 

ημερομηνία λήξεως του προϊόντος 

ΕΤΙΚΕΤΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ Στο προϊόν σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανονισμούς της Σιγκαπούρης, οι οποίοι υπαγορεύονται από Συμβούλιο Συσκευασίας της 
Σιγκαπούρης («Packaging Council of Singapour») και τον νόμο περί προστασίας του 
καταναλωτή «Consumer Protection Act», θα πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητο στο οποίο να 
αναγράφονται στην αγγλική: ονομασία του προϊόντος και χρήση, ανάλυση συστατικών, 
οδηγίες χρήσης, χώρα παρασκευής, περιεχόμενο σε βάρος, ημερομηνία παρασκευής/ 
λήξης, αριθμός παρτίδας. 

Αναλυτικές πληροφορίες (Σεπτέμβριος 2018) σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
κυκλοφορίας καλλυντικών στην αγορά της Σιγκαπούρης υπάρχουν διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα:    
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/HPRG/Cosmetic_Products/Guidelines%20On%20The%20
Control%20of%20Cosmetic%20Products.pdf 

 
 
 

Σεπτέμβριος ,2018 
Βασιλική Δ. Κουσκούτη 

Προϊσταμένη 


