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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

  

ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΩΝ»

  

Ο Πέμπτος Κύκλος του Σεμιναρίου ξεκινά τον Νοέμβριο 2016

  

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Σεμινάριο Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Διατμηματικό (στο
οποίο συμμετέχουν ως εισηγητές μέλη των Τμημάτων του Φαρμακευτικού, Χημικού, της
Ιατρικής του ΑΠΘ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τίτλο «Παρασκευή Καλλυντικών
Σκευασμάτων και Σαπώνων ».

  

  

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων στον κλάδο της
Κοσμετολογίας προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες
έννοιες και τεχνικές , καθώς και η
απόκτηση της απαρ
αίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας,
ώστε να 
αναπτύξουν και να συμπληρώσουν ταυτόχρονα τις επιστημονικές γνώσεις τους και κυρίως
τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων
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. Τ
ο Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει 
ιδιαίτερα ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και
επιχειρηματικές δεξιότητες
.

      

  

  

Για την παρασκευή Καλλυντικών Μορφών δεν αρκεί μόνον η απόκτηση θεωρητικών
γνώσεων, αλλά είναι απαραίτητη και η συνεχής εξάσκηση ώστε να επιτυγχάνεται το
επιθυμητό επίπεδο δεξιότητας στην παρασκευή τους. Γίνεται δε περισσότερο αισθητή αυτή
η απαίτηση στους επαγγελματίες Φαρμακοποιούς που διατηρούν Φαρμακείο και οι οποίοι
υποχρεούνται πλέον εκ των περιστάσεων να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο
παρασκευάζοντας και διαθέτοντας καλλυντικά σκευάσματα παραγόμενα «εξ ιδίων» με
αποτέλεσμα να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να μετατρέψουν την κρίση σε
ευκαιρία.

  

  

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης / Κατάρτισης θα ενθαρρύνει τους
συμμετέχοντες στην παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων, με αναφορά και στα φυσικά
καλλυντικά
, και θα τους προσφέρει τις δυνατότητες και δεξιότητες να υλοποιήσουν ή και να
αναπτύξουν νέες συνταγές καλλυντικών σκευασμάτων ανάλογα με τις ανάγκες -
απαιτήσεις και τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.

  

  

Πέραν των γνώσεων που αφορούν τις γενικές αρχές ανατομίας, της φυσιολογίας του
δέρματος, της τρίχας κλπ. επιπρόσθετο στοιχείο του προγράμματος, αποτελεί η
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παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την έγκριση εγκατάστασης εργαστηρίου
παρασκευής καλλυντικών σκευασμάτων, τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), την παραγωγή, τη διακίνηση, την πιστοποίηση των
καλλυντικών προϊόντων, ενώ θα δοθεί έμφαση στη χρήση των πρώτων υλών αποδεκτών και
μη ( INCI), από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλυντικών.

  

  

Ο κύκλος των Διαλέξεων και κυρίως, του εξειδικευμένου τμήματος της Πρακτικής Άσκησης,
που αποτελεί περίπου το 70%, του Προγράμματος θα προσφέρει στους συμμετέχοντες
(π.χ. στους φαρμακοποιούς, χημικούς) την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε νέες
τεχνολογίες  παρέχοντάς τους πολύτιμη τεχνο
γνωσία και εμπειρία
σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την
Κοσμετολογία. Παράλληλα στους νεοεισερχόμενους στον τομέα παρασκευής καλλυντικών
θα επιδιώξει, να 
αναπτύξουν
τις 
εφαρμοζόμενες τεχνικές και δεξιότητές τους
, να εμπλουτίσουν τις πρακτικές εφαρμογές τους με νέες και να αναπτύξουν επιπλέον την
ικανότητα να αναγνωρίζουν και να 
επιλύουν προβλήματα
στη μορφοποίηση καλλυντικών σκευασμάτων. 

  

  

Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις για τη δημιουργία Μονάδων
Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων
, (
που αποτελούν επιλέξιμες δράσεις σε αρκετά χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης
), καθώς και για τις Τάσεις των Αγορών και τι χρειάζεται για την διακίνηση των τελικών
προϊόντων στην Ελληνική Αγορά. 
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Το Σεμινάριο γενικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή σφαιρικά με 
τον τομέα της Κοσμετολογίας, αλλά και με τις επιμέρους καλλυντικές μορφές 
(σαμπουάν, κρέμες – προσώπου, σώματος, ημέρας κλπ), αντηλιακά, αντιιδρωτικά, μάσκες,
αφρόλουτρα, κραγιόν, πούδρες, λοσιόν, κρεμοσάπουνα, σαπούνια κλπ), πολύ δε
περισσότερο να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη δημιουργία καλλυντικών
σκευασμάτων, όπως σε: Φαρμακοποιούς (φαρμακείου, βιομηχανίας, επιστημονικούς
συνεργάτες φαρμακευτικών εταιρειών κλπ), Βοηθούς Φαρμακείου, Χημικούς, Αποφοίτους
ΤΕΙ ή και ΙΕΚ, Ιατρούς, Βιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς κλπ. Πρόσθετα όμως και σε 
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες
οι οποίες ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να εκπαιδευθούν στο πώς να παρασκευάσουν "
τα δικά τους καλλυντικά
". Εντυπωσιακή όμως είναι η προσέλευση από απομακρυσμένες περιοχές διαμονής στην
Ελλάδα όπως Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Πύλο, Αθήνα, Σίφνο, Χίο, Λειβαδιά,
καβάλα, Κοζάνη, Γιάννενα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη κλπ.

  

  

Αυτό το Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, διάρκειας 80
ωρών και έχει κόστος 750 € (σε τρεις δόσεις των 100 Ε προκαταβολή, 350 Ε και 300 €). 

  

  

Μετά από πολύπλευρες προτάσεις και συστάσεις προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε
εργαζόμενους να παρακολουθήσουν το σεμινάριο τα μαθήματα και την Πρακτική Άσκηση
αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή στις ώρες και ημέρες διεξαγωγής και έτσι τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται  κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί (9:00 – 14:00).

  

  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά εδώ .

  

http://www.seminariokallintikon.gr/
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Επειδή θα ληφθεί υπόψη και η σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των ενδιαφερομένων
έχει σημασία η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατάθεσης των δικαιολογητικών.

  

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

    
    1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  
    2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)  
    3. Τίτλοι Σπουδών (εάν υπάρχουν)  
    4. Πιστοποιητικό Ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ Ι.Τ.Ε. για πτυχιούχους
εξωτερικού   
    5. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)  

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος Σταύρο Κατσιώτη stakat@pharm.auth.gr , Τηλ. 
Επικοινωνίας: 2310.997669, καθώς και με τη Χ. Γαβριέλη 
gabrieli@pharm.auth.gr
, Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.997644, 6976452714, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  

  

 Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης   Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του
προγράμματος

  

Σ. Ανδρέου,                                                    Σταύρος Κατσιώτης,

  

           Καθηγητής                                 Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής

 5 / 6

mailto:stakat@pharm.auth.gr
mailto:gabrieli@pharm.auth.gr


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΩΝ
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2016 09:31

  

Τεχνολογίας                                    
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