
 

ISO 22716:2007  
Καλλυντικά προϊόντα - Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής 
(GMPs) 
 
Το πρότυπο ISO 22716:2007 αποτελεί έναν οδηγό με Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMPs) για την 
παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. Λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια παραγωγής από την παραλαβή Α υλών έως και τη 
διανομή των προϊόντων. 
 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22716:2007 
 
Η εφαρμογή των πρακτικών του προτύπου αποσκοπεί στην ασφάλεια του τελικού καταναλωτή. Οι παράγοντες που 
εξετάζει το πρότυπο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, τα τεχνικά μέσα, και οι διοικητικές διαδικασίες, που σχετίζονται με 
όλες τις φάσεις παραγωγής, συσκευασίας και διανομής καλλυντικών προϊόντων. 
 
  

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 22716:2007 

 
Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή των κανόνων ορθής πρακτικής του ISO22716 είναι: 
 

• Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά 

• Συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

• Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

• Ουσιαστική συμβολή στη οργάνωση, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
  

 
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.  
 

• Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με 
γραφεία σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και 
αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης  

• Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί 
εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας  

• Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει 
ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας  

• Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των 
συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης  

 
  
  

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
  
Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση; 
Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το 
να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις 
του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι 
αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.    
  
Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις; 



 

Όχι. Το ISO 22716 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς 
ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις 
ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.    
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