
Τα περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια των 
παραγόµενων τροφίµων είναι πολλαπλά και 

καθηµερινά και δυστυχώς δεν δύναται πολλές φορές να 
αντιµετωπιστούν µε επιτυχία, χρησιµοποιώντας τα 

καθηµερινά εργαλεία και µέτρα ελέγχου. Πιθανόν 
ορισµένα περιστατικά να είναι ατυχήµατα ή έκτακτα, 
πέραν του άµεσου ελέγχου µιας επιχείρησής. Για τα 

περιστατικά αυτά, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
διαδικασίες σχετικές µε τον τρόπο που η κάθε 

επιχείρηση θα αντιδράσει, µε τρόπο που να 
ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την ασφάλεια των 

τροφίµων.

Υπεύθυνους τµηµάτων χώρων παραγωγής, 
µεταποίησης και διακίνησης τροφίµων 

Ελεύθερους επαγγελµατίες που σχετίζονται µε τα 
τρόφιµα

Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων

Σε φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε 
ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί µε τα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων

Σε ποιους απευθύνεται
Εισαγωγή στην ∆ιαχείριση Κρίσεων. Τι αποτελεί κρίση στην βιοµηχανία 
τροφίµων.

Χαρακτηριστικά/στάδια της κρίσης και αν µπορεί η κρίση να προβλεφθεί.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίλυση µιας κρίσης, ποια είναι τα µέσα 
εξόδου από την κρίση και τι οφείλουµε να κρατήσουµε από  µία κρίση.

∆ιαχείριση κρίσεων από την επιχείρηση και τα στελέχη της.

Απαιτήσεις συστηµάτων IFS, BRC στη διαχείριση κρίσεων και ανάκληση

Σχεδιασµός ενεργειών κατά την διάρκεια ανάκλησης ενός προϊόντος

Βιοτροµοκρατία και προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων στο σχεδιασµό, 
δηµιουργία και εγκατάσταση των κατάλληλων πολιτικών και σχεδίων 
περιορισµού κρίσεων

Κανόνες Food Defense, Σχεδιασµός Food Defense Plan

∆ιατροφικές κρίσεις και case studies σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση 
και εµπειρία στον χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
των Τροφίµων και γενικότερα των Τροφίµων. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις και χρήση απτών 
παραδειγµάτων.
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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. 

Σκοπός της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να µεταδώσει στους συµµετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη 
δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι 
συµµετέχοντες θα αποτελέσουν µέλη οµάδων αντιµετώπισης κρίσεων της εταιρίας ώστε να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση 
πολυσύνθετων καταστάσεων. 

Η εκπαίδευση στην ∆ιαχείριση Κρίσεων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων (FSSC 22000, BRC, 
IFS) και ελέγχεται συστηµατικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρµόδιες κρατικές ή µη Ελεγκτικές Αρχές και τους φορείς Πιστοποίησης. 
Αποτελεί προτεραιότητα που έχει άµεση σχέση µε τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης τροφίµων και την προετοιµασία διαχείρισης 
καταστάσεων βιοτροµοκρατίας στα τρόφιµα.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα


