
Τα πρότυπα BRC και IFS είναι τεχνικά 
πρότυπα ασφάλειας των τροφίµων τα 

οποία έχουν εκδοθεί από µεγάλες 
ενώσεις λιανεµπορίου µε κύριο στόχο την 

αξιολόγηση των προµηθευτών τους. 

Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή 
µεταποιητικών µονάδων τροφίµων

Υπευθύνους διαχείρισης ασφάλειας και 
ποιότητας εταιριών τροφίµων

Συντονιστές και µέλη οµάδας 
ασφάλειας τροφίµων

Φοιτητές και φοιτήτριες (τεχνολόγους 
τροφίµων, γεωπόνους, χηµικούς κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

Παρουσίαση των κύριων πεδίων 
απαιτήσεων, οµοιότητες και 
διαφορές των προτύπων BRC Food 
Safety & IFS Food

Παρουσίαση του τρόπου ελέγχου, 
βαθµολόγησης και επιθεώρησης 
των προτύπων BRC Food Safety & 
IFS Food

Παραδείγµατα εφαρµογής 

Συζήτηση - ερωτήσεις - απορίες
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Μεθοδολογία εκπαίδευσηςΠεριεχόµενα 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, χρήση απτών 
παραδειγµάτων και οµαδική 
συµµετοχή. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
BRC FOOD SAFETY / IFS 
FOOD - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
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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. 

Το BRC αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό Οργανισµό Λιανεµπορίου και απευθύνεται, κυρίως, στις επιχειρήσεις που προµηθεύουν αλυσίδες 
λιανικής πώλησης στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ολλανδία, ενώ το IFS αναπτύχθηκε από την Γερµανική Οµοσπονδία Λιανεµπορίου σε 
συνεργασία µε τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές οµοσπονδίες και απευθύνεται σε προµηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών. 

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές εφαρµογής και 
ελέγχου των τελευταίων εκδόσεων των προτύπων BRC Food Safety & IFS Food καθώς και να αποκτήσουν βασική εµπειρία πρακτικής 
εφαρµογής, µέσω παραδειγµάτων εφαρµογής.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα (6 ώρες)


