Τι είναι το ISO 22000
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. Εκδόθηκε από τον ∆ιεθνή
Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και ενσωµατώνει τις
απαιτήσεις
του
HACCP,
τις
απαιτήσεις
των
προαπαιτούµενων (PRP’s και OPRP’s), τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας και τις γενικές αρχές των
συστηµάτων διαχείρισης.
Γιατί να επιλέξετε την BQC
Η BQC είναι ∆ιαπιστευµένη από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆) κατά το πρότυπο ISO/IEC 17021-1,
στην Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίµων ISO 22000 µε Αρ. Πιστ. 546 και τα Πιστοποιητικά
που παρέχει είναι διεθνώς αναγνωρισµένα. Η BQC
συνεργάζεται µε πιστοποιηµένους επιθεωρητές µε µεγάλη
εµπειρία στον χώρο των τροφίµων. Οι επιθεωρητές της BQC
αντιµετωπίζουν κάθε πελάτη σαν επιχειρηµατικό
συνεργάτη, ώστε να επιτυγχάνονται επιθεωρήσεις µε
αναλυτικά αποτελέσµατα και Υψηλή προστιθέµενη Αξία για
κάθε επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται
Το ISO 22000 απευθύνεται σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις ή
Οργανισµούς, ανεξαρτήτου µεγέθους που εµπλέκονται στην
εφοδιαστική αλυσίδα και συµπεριλαµβάνει: επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή
παραγωγή, την µεταποίηση, την µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι την
λιανική πώληση και διάθεση των τροφίµων στον καταναλωτή.
Παράλληλα, στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προµηθευτές των ως άνω
οργανισµών πχ. εξοπλισµού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων
και συστατικών.
Τα οφέλη που προσφέρει
Ένας Οργανισµός πιστοποιηµένος κατά ISO 22000 τεκµηριώνει ότι
συµµορφώνεται µε την σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, ενώ
παράλληλα µπορεί να αποφύγει τυχόν εσφαλµένες πρακτικές, να
µειώσει τις αστοχίες του αλλά και να αντιµετωπίσει ανά πάσα στιγµή
τυχόν διατροφικές κρίσεις. Τέλος, µέσα από την εφαρµογή του
προτύπου ISO 22000 επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση της
ασφάλειας-ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, ενισχύεται το
αίσθηµα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα του οργανισµού
και αποκτά ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά
(είσοδος σε νέες αγορές πχ. εξαγωγές, δηµόσιο).

