
Το FSSC 22000 - Food Safety System Certification 
22000 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο Σχήµα Πιστοποίησης 

για Συστήµατα Ασφάλειας Τροφίµων και βασίζεται στο 
διεθνές πρότυπο ISO 22000 ‘Συστήµατα ∆ιαχείρισης της 
Ασφάλειας Τροφίµων-Απαιτήσεις για τους Οργανισµούς 

της Αλυσίδας Τροφίµων’ και  στην τεχνική προδιαγραφή 
ISO/ TS 22002-1:2009 ‘Prerequisite programmes on 

food safety for food manufacturing’. Το FSSC 22000 
µπορεί να εφαρµοστεί από επιχειρήσεις της αλυσίδας 
τροφίµων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 

επεξεργασία και µεταποίηση τροφίµων (µη 
συµπεριλαµβανοµένης της πρωτογενούς παραγωγής, 

συγκοµιδής και παραγωγής ζωοτροφών).  

Σε άτοµα και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν να γίνουν 
Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίµων (Σ∆ΑΤ)

Εσωτερικούς Επιθεωρητές (Σ∆ΑΤ)

Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (Σ∆ΑΤ)

Υπεύθυνους τµηµάτων χώρων παραγωγής, µεταποίησης και διακίνησης 
τροφίµων 

Ελεύθερους επαγγελµατίες που σχετίζονται µε τα τρόφιµα

Σε υπεύθυνους ποιότητας, σε διαιτολόγους και υπεύθυνους εστίασης 
νοσοκοµείων και ιδρυµάτων, σε στελέχη σχετιζόµενα µε την υγιεινή και 
ασφάλεια τροφίµων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικών και 
γαλακτοκοµικών µονάδων και γενικά επιχειρήσεων τροφίµων 

Ανέργους αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µια 
ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίµων (Σ∆ΑΤ)

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στοχεύει στην θεωρητική εµβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευοµένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, 
εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία τους στο πεδίο της ∆ιασφάλισης της 
Ασφάλειας των Τροφίµων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου FSSC 22000. 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου FSSC 22000 και των πρακτικών συµµόρφωσης µε 
τις απαιτήσεις αυτές. Επιπλέον, γίνεται εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων κατά FSSC 22000. 

Παρουσίαση των προτύπων ISO 22000 (TS 22002-1) /PAS 
220/FSSC 22000:2005 και ISO 22003:2013. Ανάλυση των 
προτύπων και σύνδεση µεταξύ τους

Προαπαιτούµενα προγράµµατα ασφάλειας τροφίµων 
(PRPs) και ISO 22000 

ISO 22000:2005 εµπλεκόµενοι στο Σ∆ΑΤ (∆ιοίκηση, 
Συντονιστής Οµάδας Ασφάλειας Τροφίµων, Οµάδα 
Ασφάλειας Τροφίµων, αρµόδιο προσωπικό, εσωτερική 
επικοινωνία)

Ανάλυση του προτύπου TS 22002-1: ∆οµή, περιεχόµενα, 
ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου (κτιριακά, 
εξοπλισµός, υποστηρικτικές υπηρεσίες, εξυγίανση, 
έλεγχος ξενιστών, προµήθειες υλικών, πρόληψη 
επιµολύνσεων, επανεκατεργασίες, ανακλήσεις, 
αποθήκευση, κακόβουλες ενέργειες κα.)

Παρουσιάζονται παραδείγµατα εναλλακτικών προτάσεων 
για τη δηµιουργία των απαιτούµενων αρχείων, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του προτύπου
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∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 2 Ηµέρες

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιλέγονται 
εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και εµπειρία στο χώρο των 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και κατ’ επέκταση των προτύπων. Οι µέθοδοι 
διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν διαλέξεις, 
πρακτική εξάσκηση και οµαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι 
συµµετέχοντες καλούνται να διεκπεραιώσουν οµαδικές και ατοµικές 
ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing exercises, που στόχο 
έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, οµαδικό 
πνεύµα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ αξιολόγησης και ένα 
ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης διανέµονται στους συµµετέχοντες µε 
σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης τους και 
της επίτευξης των σκοπών της.
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω 
του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις 
εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 
πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 εργάσιµες πριν 
την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 


