Σεμινάριο ISO 22716 Καλλυντικά-GMP
Το Περιφερειακό Τμήμα Πελλοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της Ε.Ε.Χ. με το
Παρατηρητήριο για την Επαγγελματική απασχόληση Χημικών (Π.Ε.Α.Χ.) θα
διοργανώσει σεμινάριο με θέμα:
«ISO 22716: Καλλυντικά- GMP»(2ήμερο- διάρκειας 16 ωρών)
το διήμερο 16-17 Ιουνίου (Σάββατο & Κυριακή 09.00 – 17.00) στην πόλη της
Πάτρας.
Γενικές Πληροφορίες:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των
απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε συνδυασμό με συζήτηση και παράθεση
παραδειγμάτων.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να
αντιληφθεί τις βασικές απαιτήσεις και τις γενικές αρχές του προτύπου, να
διαπιστώσει σημεία και πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, ώστε να
βελτιωθεί μία επιχείρηση καλλυντικών.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών/ οργανισμών, να
προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο
μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού.
Περιεχόμενα:
Κατανόηση της δομής του ISO 22716
Ανάλυση του προτύπου ISO 22716:2007 Καλλυντικά - Θέματα ορθής Πρακτικής Κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής
Απαιτήσεις και ορθές πρακτικές για έναν οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να τις
εφαρμόσει
Απευθύνεται σε:
Απόφοιτους / στελέχη που εργάζονται στον τομέα των καλλυντικών και
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για:




θέματα καλής πρακτικής στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα των
καλλυντικών
το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716:2007 «Cosmetics
– Guidelines on Good Manufacturing Practices».
Εταιρείες που θέλουν να ενημερωθούν με σκοπό την πιστοποίηση για την
εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716: 2007

Μετά από τη λήξη του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης.
Το κόστος του σεμιναρίου(συνολικής διάρκειας 16 ωρών) διαμορφώνεται ως εξής:
•150 ευρώ για τα μέλη,
• 200 ευρώ για τα μη μέλη,
•90 ευρώ για άνεργους (επιβεβαιώνεται
φοιτητές.(Μέγιστος αριθμός θέσεων οκτώ )

με

κάρτα

ανεργίας)

και

Όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών εντός του
έτους 2018 δικαιούνται έκπτωση 20%
Στο κόστος περιλαμβάνονται :
α) Η εκπαίδευση από εξειδικευμένο εισηγητή.
β) Η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού.
γ) Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης.
δ) Ελαφρύ γεύμα (μπουφές) και coffee breaks.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι Παρασκευή
08/06/2018 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην διεύθυνση eexpat@eex.gr
και να έχουν καταθέσει τη συμμετοχή τους στον λογαριασμό του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
με αριθμό GR0701101290000012948036988 που τηρείται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
μέχρι Τρίτη 12/06/2018με αιτιολογία ISO 22716 - Πάτρα σε διαφορετική περίπτωση
θα χαθεί η προτεραιότητά τους.
Η σειρά προτεραιότητας θα τεκμηριώνεται μέσω της ημερομηνίας αποστολής της
δήλωσης.
Θα πρέπει στην κατάθεση να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου
(ονοματεπώνυμο- τηλ. επικοινωνίας) για την έκδοση της βεβαίωσης. Αν υπάρχει
ενδιαφέρον από περισσότερους συμμετέχοντες, τότε ανάλογα με τον αριθμό τους
θα προγραμματισθεί και νέος κύκλος σεμιναρίου.

