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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας προσκαλεί στο διαδικτυακό 

σεμινάριο που υλοποιεί, σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA, με θέμα: 

«Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 

22000:2018» 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας teams Microsoft, σε δύο ενότητες, την 
 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ώρα 17:00-21:00, και το 
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:00-18:00. 

 
Η θεματική θα αναπτυχθεί σε δύο ενότητες ως εξής: 

 

• 1η Ενότητα: ISO 22000 AWARENESS η οποία θα περιλαμβάνει την Δομή 
και τις Αρχές της σειράς των Προτύπων ISO 22000, τις Απαιτήσεις του ISO 
22000:2018 και την Επιθεώρηση Επιχειρηματικών Διεργασιών. 
 

• 2η Ενότητα: ISO 22000 Implementation & Certification η οποία θα 
περιλαμβάνει τις Τεχνικές και τις Ορθές Πρακτικές Εσωτερικής 
Επιθεώρησης Ποιότητας, καθώς και Θέματα Εφαρμογής του Συστήματος 
Διαχείρισης. 

 
Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία και τις δύο ενότητες και 
τη γραπτή εξέταση, θα αποκτήσουν πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον διεθνή 
φορέα πιστοποίησης BM TRADA. 
 

Κόστος συμμετοχής:   180€/άτομο 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής:  Έως Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

https://forms.gle/cUz69V4QKkSNP79M9
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

❖ Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων, υπεύθυνους διαχείρισης 

συστημάτων ασφάλειας τροφίμων, συμβούλους επιχειρήσεων, αλλά και σε όσους θα 

ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με το πρότυπο ISO 22000 

της τελευταίας έκδοσης 2018. 

 

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί ο ρόλος του εσωτερικού επιθεωρητή συστήματος ασφάλειας 

τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρόσφατα αναθεωρημένου προτύπου 22000:2018. 

Θα αναλυθούν επίσης τεχνικές διενέργειας εσωτερικής επιθεώρησης μέσω παρουσιάσεων, 

διαδραστικών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με 

τις πιο σημαντικές ιδιότητες ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας των τροφίμων και θα κατανοήσουν το ρόλο του εσωτερικού επιθεωρητή.  

 

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκομίσει τις 

βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με 

το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018. 

 

❖ Εισηγητής των σεμιναρίων είναι ο κ. Πέτρος Φελεσάκης, τεχνικός διευθυντής της BM 

Cert και επικεφαλής επιθεωρητής ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, BRC καθώς και 

άλλων προτύπων, με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων 

ISO, Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Νομοθεσίας. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο και τη γραπτή 

εξέταση, θα αποκτήσουν πιστοποιητικό εγκεκριμένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης 

BM CERT μέλος του διεθνούς δικτύου εταιριών πιστοποίησης BM TRADA.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ* 

1η Ενότητα με θέμα ISO 22000 AWARENESS 

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ώρα 17:00-21:00 

17.00 – 17.15 Σύνδεση-Καλωσόρισμα  
 
17.15 – 19.15 Δομή και αρχές της σειράς των Προτύπων ISO 22000   
 
19.15 – 20.30 Απαιτήσεις του ISO 22000:2018 
 
20.30 – 21.00  Συζήτηση – ερωτήματα 
 

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:00-12:15 

10.00 – 10.15  Σύνδεση-Καλωσόρισμα 
 
10.15 – 12.00  Επιθεώρηση Επιχειρηματικών Διεργασιών  
 
12.00 – 12.15 Προαιρετικό σύντομο διάλλειμα 

 

2η Ενότητα με θέμα ISO 22000 Implementation & Certification 

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12:15-18:00 

12.15 – 13.15 Προσέγγιση διακινδύνευσης  
 
13.15 – 15.15  Τεχνικές και Ορθές Πρακτικές Εσωτερικής Επιθεώρησης  

Συστημάτων Διαχείρισης των Τροφίμων 
 
15.15 – 15.30 Προαιρετικό σύντομο διάλλειμα 
 
15.30 – 16.30  Θέματα Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης 
 
16.30 – 17.00  Συζήτηση – ερωτήματα  
 
17.00 – 18.00  Γραπτή εξέταση υποψηφίων για απόκτηση πιστοποίησης 
 

*Το χρονοπρόγραμμα είναι ενδεικτικό και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τη ροή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 


