
Το Πρότυπο ISO 22000:2005 βρίσκεται στα 
τελευταία στάδια αναθεώρησής του. Η 

αναθεώρηση αυτή γίνεται στα πλαίσια της 
επικαιροποίησης των απαιτήσεων για την 

ασφάλεια τροφίµων µε βάση την εµπειρία και τα 
δεδοµένα που υπάρχουν από την 12ετη 

εφαρµογή του, την ανάπτυξη άλλων ιδιωτικών 
προτύπων, την τήρηση της νοµοθεσίας και τις 
εξελίξεις στην επιστήµη των τροφίµων και την 

βιοµηχανία. 

Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ή παραγωγής – εµπορίας προϊόντων σχετικών µε τρόφιµα

Σε µέλη Οµάδων Ασφάλειας Τροφίµων

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

Σε ελεύθερους επαγγελµατίες/Συµβούλους Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων

Σε φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή 
θέλει να ασχοληθεί µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων και θέλει να ενηµερωθεί πρώτος για 
τις νέες αλλαγές.

Σε ποιους απευθύνεται
Παρουσίαση των αλλαγών µε ταυτόχρονη επεξήγηση τους µε 
σχεδιαγράµµατα και σχόλια

Σύγκριση της παρούσας µε την νέα έκδοση

Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των απαιτήσεων του 
προτύπου ISO 22000:2018 µε έµφαση στη διαφορά 
CCP-OPRPs-PRPs, στην ανάλυση επικινδυνότητας και στους δύο 
(πλέον) κύκλους διεργασιών
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Περιεχόµενα Προγράµµατος

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα υλοποιείται από εισηγητή µέλος της 
Τεχνικής Επιτροπής του Οργανισµού ISO (ISO/TC 34/SC 17/WG8) για 
την αναθεώρηση του προτύπου. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών 
παραδειγµάτων και οµαδική συµµετοχή. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
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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. 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα γίνεται ανάλυση των αλλαγών στις απαιτήσεις του ISO 22000:2018 όπως αυτό έχει διαµορφωθεί έως 
τώρα (Στάδιο Draft – DIS). Η νέα έκδοση περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό αλλαγών που έχουν συµπεριληφθεί ώστε ο χρήστης να 
µπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τι απαιτείται και να µπορεί να το συνδυάσει µε την εφαρµογή και άλλων συστηµάτων διαχείρισης (π.χ. ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015) σε έναν οργανισµό. 

Η ενηµέρωση για τις αλλαγές στο νέο πρότυπο είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα και ίσως από τις πρώτες σε παγκόσµιο επίπεδο. 

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα


