
Το Πρότυπο ISO 22000 είναι ένα ∆ιεθνές Πρότυπο που 
προδιαγράφει τις απαιτήσεις

για ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των 
Τροφίµων προκειµένου οι οργανισµοί της αλυσίδας 

τροφίµων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον 
έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

των τροφίµων.

Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ή παραγωγής – εµπορίας προϊόντων

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

Σε ελεύθερους επαγγελµατίες

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

Σε ποιους απευθύνεται

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο 
σχεδιασµός και η υλοποίηση Εσωτερικών 
Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι µέθοδοι 
διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). Μετά το 
πέρας του εκπαιδευτικού προγράµµατος οι 
συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
οργανώνουν και να διενεργούν εσωτερικές 
επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται 
όσο και σαν εξωτερικοί σύµβουλοι µε αντικείµενο 
τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης  της Ασφάλειας των Τροφίµων.

ISO 22000:2018
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης 
πρώτου, δευτέρου και τρίτου µέρους καθώς και 
οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 19011 για την 
υλοποίηση επιθεωρήσεων. Στόχος του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι, µετά το πέρας 
αυτού, οι συµµετέχοντες να µπορούν να 
σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρµόζουν 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της  Ασφάλειας των 
Τροφίµων καθώς και να µπορούν να επιθεωρούν 
τα συστήµατα αυτά, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
22000:2018.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 22000:2018 και οι πρακτικές συµµόρφωσης 
µε τις απαιτήσεις αυτές. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα καλύπτει και τις απαιτήσεις της 
σχετικής νοµοθεσίας ενώ δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην εκτίµηση και διαχείριση των 
κινδύνων, όπου δίνονται εργαλεία εφαρµογής 
και συζητούνται case studies καθώς και η 
Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Management).

ISO 22000:2018 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ISO 22000:2018
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των 
απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2018, 
µε έµφαση σε αυτές που η εµπειρία έχει 
δείξει ότι παρερµηνεύονται, ή δεν 
λαµβάνονται υπόψη στο στάδιο του 
σχεδιασµού. Παράλληλα, παρουσιάζονται 
µε απλά παραδείγµατα οι πρακτικές για τη 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ISO 22000:2018, καθώς και 
εναλλακτικές προτάσεις για τη δηµιουργία 
των απαιτούµενων αρχείων βάσει των 
απαιτήσεων του Προτύπου. 

Αναλυτική παρουσίαση και εξήγηση των 
απαιτήσεων του Προτύπου ISO 19011 και 
πρακτική εξάσκηση για την εξοικείωση των 
συµµετεχόντων µε τις απαιτήσεις του 
Προτύπου για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων. 

Παρουσίαση των διαφόρων τύπων 
επιθεωρήσεων, καθώς και της 
µεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθείται 
κατά την επιθεώρηση 1ου, 2ου και 3ου 
µέρους. Παρουσίαση του Συστήµατος 
∆ιαπίστευσης στην Ελλάδα και σε παγκόσµιο 
επίπεδο.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 
2 Ηµέρες ∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 

3 Ηµέρες

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 
5 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. Το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα έχει εκπονηθεί και διδάσκεται από 
τον Τεχνικό ∆ιευθυντή της BQC κ. ∆ηµήτρη 
Κατσιέρη, που είναι ενεργό µέλος της ISO/TC 
34/SC17 WG8 που εκπόνησε το πρότυπο. 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, παρουσιάσεις, οµαδικό 
πνεύµα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ 
αξιολόγησης και ένα ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης διανέµονται στους 
συµµετέχοντες µε σκοπό την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων της εκπαίδευσής τους και της 
επίτευξης των σκοπών της.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ISO 22000:2018 – 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ / 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

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.

ISO 22000:2018
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών 
συστηµάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης 
µιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων 

Παρουσίαση των αλλαγών µε ταυτόχρονη 
επεξήγηση τους µε σχεδιαγράµµατα και 
σχόλια 

Σύγκριση της παρούσας µε τη νέα έκδοση
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