
ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών 

 

Good Manufacturing Practices (GMP) 



Δεν είναι κάτι καινούργιο 

 Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο 

 Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 

«Περί κανόνων καλής παρασκευής και 

ελέγχου καλλυντικών προϊόντων» ΦΕΚ 

828Β/1980 



Σήμερα... 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 

 Σημαντικές αλλαγές και υποχρεώσεις για 

τους παραγωγούς καλλυντικών 

 Υπεύθυνο άτομο 

 Φάκελος πληροφοριών 

 Αξιολόγηση ασφάλειας 

 GMP 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 

 Άρθρο 8,  

 Ορθή παρασκευαστική πρακτική 

 Η παρασκευή καλλυντικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη 

με την ορθή παρασκευαστική πρακτική ώστε να εξασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου. 

 Η τήρηση της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής τεκμαίρεται όταν, 

για την παρασκευή, τηρούνται τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα 

(ISO 22716). 



Good Manufacturing Practices (GMP) 

 Σκοπός είναι η παραγωγή προϊόντος με 

σταθερές προδιαγραφές 

 Καλές Παραγωγικές Διαδικασίες 

 Διασφάλιση Ποιότητας στη παραγωγή 



Good Manufacturing Practices (GMP) 

 Το πρότυπο ISO 22716 περιγράφει: 

 Την παραγωγή 

 Τον έλεγχο 

 Την αποθήκευση 

 Την αποστολή 



Good Manufacturing Practices (GMP) 

 Το πρότυπο  ISO 22716 δεν περιγράφει: 

 Την διαχείριση της ασφάλειας εργαζομένων 

 Την διαχείριση περιβάλλοντος 

 Την ανάπτυξη προϊόντων (R&D) 

 Την διανομή 



Good Manufacturing Practices (GMP) 

3. Εκπαιδευμένο προσωπικό σε 

παραγωγή, έλεγχο και 

αποθήκευση 

4. Κατάλληλες εγκαταστάσεις  

5. Κατάλληλος εξοπλισμός 

6. Πρώτες ύλες και υλικά 

συσκευασίας εντός 

προδιαγραφών  

7. Παραγωγή προϊόντος εντός 

προδιαγραφών  

8. Τελικό προϊόν εντός 

προδιαγραφών  

 

 

9. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 

υπεύθυνο για ελέγχους  

10. Ανακατεργασία  

11. Απόβλητα  

12. Υπεργολαβία  

13. Απελευθέρωση υπό όρους  

14. Παράπονα-επιστροφές  

15. Change Control  

16. Εσωτερικός έλεγχος  

17. Έγγραφα 

 



4. Εγκαταστάσεις 

 Διακριτοί και επαρκείς χώροι 

 Διάγραμμα ροής 

 Δάπεδα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα = f (υγιεινή) 

 Χώροι υγιεινής, νιπτήρες, αποδυτήρια, WC 

 Φωτισμός 

 Ικανός εξαερισμός 

 Σωληνώσεις 

 Αποχετεύσεις 

 Υπερκείμενες σωληνώσεις, δοκάρια, αεραγωγοί 

 Συντήρηση 

 Αναλώσιμα εγκαταστάσεων 

 Απεντόμωση μυοκτονία 



Διάγραμμα ροής 

 Να 
ελαχιστοποιείται 
η συνάφεια 
προϊόντων, Α 
υλών και υλικών 
συσκευασίας. 

 



Τα SOS πριν την επιθεώρηση 

 Αδεια -  ΕΟΦ - Περιφέρεια 

 Περιγραφή καθηκόντων 

 Υπεύθυνου επιστήμονα 

 Λοιπού προσωπικού 



Εγκαταστάσεις 

 Δεν υπάρχει εξοπλισμός για την 
παραγωγή της μορφής ... 

 Δεν υπάρχουν ράφια στους χώρους 
αποθήκευσης Α υλών 

 Δεν υπάρχει διαμορφωμένος χώρος 
ζυγιστηρίου με απαγωγή 

 



Διαμόρφωση χώρων 

 Δεν είναι διαμορφωμένος ο χώρος 
των αποδυτηρίων 

 Δεν υπάρχει χώρος καραντίνας 
ημιετοίμου 

 Δεν υπάρχει χώρος φύλαξης 
αντιδειγμάτων 

 

 



Επισημάνσεις 

 

 Στους χώρους αποθήκευσης 

 Στην καραντίνα Α υλών 

 Στα υλικά συσκευασίας 

 Στα έτοιμα 

 Αριθμός παρτίδας 

 Αριθμός ελέγχου 

 

 



Διαδικασίες 

 Χειρισμού εγγράφων 

 Εκπαίδευσης 

 Παραπόνων 

 Αυτοεπιθεωρήσεων 

 Ένδυσης και υγιεινής 

 Καθαρισμού χώρων και εξοπλισμού 

 Συντήρησης εξοπλισμού 

 Παραλαβής, αποδοχής, απόρριψης, και 
καραντίνας υλικών και προϊόντων 

 Μέθοδοι παραγωγής, Δελτία παραγωγής 

 Απελευθέρωσης τελικών προϊόντων 

 

 



Τεκμηρίωση 

 Καταγραφή θερμοκρασίας και 
υγρασίας στους χώρους παραγωγής 
και αποθήκευσης 

 Δεν είναι διακριβωμένος ο ζυγός 

 Δεν υπάρχουν δελτία παραγωγής και 
ελέγχου για τα παραγόμενα 

 



Υπεργολάβοι 

 Συμβόλαιο με υπεργολάβους 

 Απεντόμωση μυοκτονία 

 Εξωτερικό εργαστήριο QC 

 Συντηρητές 

 Φασονίστες 

 

 



Ποιοτικός έλεγχος 

 Απαραίτητος εξοπλισμός χημείου 

 Αναλυτικός ζυγός 

 Γυάλινα σκεύη 

 Πεχάμετρο 

 Δεν είναι διαμορφωμένο το χημείο 

 Δεν υπάρχει μικροβιολογικό 
εργαστήριο 

 



Νερό 

 Δεν υπάρχει σύστημα παραγωγής 
απιονισμένου νερού 

 Δεν υπάρχει σύστημα 
παρακολούθησης της ποιότητας του 
νερού 

 



Ευταξία - καθαριότητα 

 Ο χώρος παραγωγής ήταν ρυπαρός 
και μη συντηρημένος 

 Οι αποθήκες ήταν ακατάστατες και 
ρυπαρές, δεν υπήρχαν επισημάνσεις 

 



Τι χρειάζεται; 



3. Προσωπικό- Εκπαίδευση 



3. Προσωπικό-Υγιεινή  



4. Εγκαταστάσεις 



4. Εγκαταστάσεις 



5. Εξοπλισμός 



6. Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας 



6.8 Ποιότητα του νερού που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή 



7. Παραγωγή 



7.3 Συσκευασία 



8. Τελικό προϊόν 



8.5 Επιστροφές 



9. Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας 



11. Απόβλητα 



17. Αρχεία και έγγραφα 



Πώς; 

 Επιμονή 

 Προσήλωση 

 Εκπαίδευση 



Πιστοποίηση του GMP(ISO 22716). 

 Προϊόν σταθερών προδιαγραφών. 

 Υψηλό επίπεδο προστασίας του 

καταναλωτή. 

 Συμμόρφωση με τις νομοθετημένες 

απαιτήσεις. 

 Ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών. 



 

 

 

 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


