
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

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του ∆ιεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005 και των πρακτικών 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης επιθεωρήσεων και αναλύονται οι µέθοδοι 
διενέργειας επιθεώρησης σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 19011. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί 
επιθεωρητές µε αντικείµενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων. 

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συµµετέχοντες:
1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005 και του προτύπου ISO 19011
2. Την κατανόηση βασικών µεθοδολογιών για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πρακτικών συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
22000:2005
3. Τις απαιτούµενες γνώσεις για την οργάνωση και διενέργεια επιθεωρήσεων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, µε ιδιαίτερη 
ανάλυση των µεθόδων διενέργειας επιθεώρησης.

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

Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου 
ISO 22000:2005, µε έµφαση σε αυτές που η εµπειρία έχει δείξει ότι 
παρερµηνεύονται (π.χ. απαιτήσεις της παραγράφου 6.2), ή δεν 
λαµβάνονται υπόψη στο στάδιο του σχεδιασµού (π.χ. απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.4). Παράλληλα παρουσιάζονται µε απλά 
παραδείγµατα οι πρακτικές για την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO 22000:2005, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις 
για τη δηµιουργία των απαιτούµενων αρχείων βάσει των 
απαιτήσεων του προτύπου

Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των απαιτήσεων του 
προτύπου ISO 19011 και πρακτική εξάσκηση για την εξοικείωση των 
συµµετεχόντων µε τις απαιτήσεις του προτύπου

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

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ISO 22000:2005 - 
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. 


