
 

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο 

Μετάβαση στο νέο  πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018 
 

Θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων  στον τοµέα τροφίµων 

 

Σκοπός: 
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εκπαίδευση των συµµετεχόντων στις απαιτήσεις της 
νέας έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018 και το θεσµικό πλαίσιο 
για την άσκηση των οικονοµικών  δραστηριοτήτων  στον τοµέα τροφίµων. 
 
Σε ποιους απευθύνεται : 
Στους υπεύθυνους εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας των 
τροφίµων, σύµφωνα µε το ISO/IEC 22000, σε όσους διενεργούν ή προτίθενται να 
διενεργήσουν επιθεωρήσεις συστηµάτων και στους Υπευθύνους Επιχειρήσεων 
Τροφίµων.  
 
Ακολουθούµενη µεθοδολογία: 
Η προσέγγιση των θεµάτων του σεµιναρίου βασίζεται σε σχετικό έντυπο υλικό (hard 
copy), παρουσιάσεις (power point)  και ανάλυση περιπτώσεων (case studies), όπου 
αυτό απαιτείται. 
 
Μορφή διδασκαλίας: 
Το σεµινάριο παρέχεται σε φυσική αίθουσα (µε εκπαιδευτές). 

 
Αναλυτικό πρόγραµµα: 
Στο µείζον τµήµα του προγράµµατος συζητούνται η έννοια και οι επιδράσεις επί του 
συστήµατος, το πλαίσιο της βασικής δοµής του ISO (High Level Structure) για τα 
συστήµατα, οι αλλαγές του προτύπου σε σύγκριση µε την προηγούµενη έκδοσή του 
και το σύνολο (451) των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018.  
Επιπροσθέτως, θα συζητηθεί το θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της µεταποίησης  τροφίµων και των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1η ΗΜΕΡΑ  

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

9:30- 10:15 
Εισαγωγή στην έννοια του συστήµατος.  Βασικά συστατικά 
στοιχεία του Σ∆ΑΤ. 

10:15-11:00 
Εγγύς και ευρύ περιβάλλον (context) του Σ∆ΑΤ. Επιδράσεις, 
λήψη απόφασης.   

11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11.30-12:15 Κατανόηση της βασικής δοµής του ISO (High Level Structure). 

12:15-13:00 High Level Structure, επιδράσεις στο Σ∆ΑΤ. 

13:00-13:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΑ 

13:30-14:15 Η διεργασιακή προσέγγιση του ISO/IEC 22000:2018.  

14:15-15:00 Βασικοί ορισµοί, πεδίο εφαρµογής του ISO/IEC 22000:2018. 

15.00-15:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

15:30-16:15 
Gap analysis, Καίριες απαιτήσεις του ISO/IEC 22000:2018 σε 
σύγκριση µε του ISO/IEC 22000:2005 (Ι). 

16:15-17:00 
Καίριες απαιτήσεις του ISO/IEC 22000:2018 σε σύγκριση µε του 
ISO/IEC 22000:2005 (ΙΙ). 

 
 

2η ΗΜΕΡΑ  
 

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

9:30- 11.00 Κατανόηση των 451 απαιτήσεων του ISO/IEC 22000:2018 (Ι). 

11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11.30-13:00 Κατανόηση των 451 απαιτήσεων του ISO/IEC 22000:2018 (ΙΙ). 

13:00-13:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 



 

13:30-15:00 Κατανόηση των 451 απαιτήσεων του ISO/IEC 22000:2018 (ΙΙΙ). 

15.00-15:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

15:30-16:15 

Ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της µεταποίησης  τροφίµων 
Πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις- Τροποποίηση του  
Ν. 4442/2016 

16:15-17:00 Έγκριση-καταχώριση- γνωστοποίηση εγκαταστάσεων τροφίµων 
ζωικής προέλευσης 

17:00-17:15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

17:15-18.00 Γνωστοποίηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
 
 
 
∆ιάρκεια: 
∆ύο  (2) ηµέρες 

 
Ηµεροµηνίες υλοποίησης: 
12 και 13 Οκτωβρίου 2019 / Θεσσαλονίκη.  
19 και 20 Οκτωβρίου 2019 / Αθήνα.  
 
Εκπαιδευτές: 
Ι. Μετάβαση στο νέο  πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018, Καθ. Σπυριδων Β. 
Ραµαντάνης, Αντιπρόεδρος Α CERT AE.  
 

ΙΙ. Θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονοµικών  δραστηριοτήτων  στον τοµέα 
τροφίµων, Μήνα Μπόρη, Κτηνίατρος Msc, Αν. Προϊσταµένη Τµηµ. Κ∆Υ, ∆/νση 
Κτηνιατρικής, Π.Κ.Μ. 
 
Τόπος υλοποίησης: 
Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο. 
Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό ξενοδοχείο. 
 
 
Κόστος παρακολούθησης: 
• 350 ευρώ ανά εκπαιδευόµενο 
 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται: 
• Έντυπο και λοιπό υλικό Σεµιναρίου. 
• Βεβαίωση Παρακολούθησης από την Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδηµία και από 

το Φορέα Α CERT Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε. και 
• Coffee breaks και ελαφρύ γεύµα. 
 



 

Παρέχεται έκπτωση 20%: Σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που ήδη πιστοποιούνται 
από την Α CERT Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε., στα µέλη του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (EISD), καθώς και σε οµαδικές 
συµµετοχές από την ίδια επιχείρηση, φοιτητές και ανέργους. 
 

 
Η Αίτηση Συµµετοχής υποβάλλεται το αργότερο µέχρι δέκα (10) ηµέρες πριν την 
έναρξη υλοποίησης του κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος στο e-mail: info@a-
cert.org   ή στο Fax: 2310 210417. Η εξόφληση του κόστους συµµετοχής πέντε (5) 
εργάσιµες  ηµέρες πριν από την  έναρξη του προγράµµατος είναι προαπαιτούµενο 
για  τη συµµετοχή σας σε αυτό κατόπιν οδηγιών που αποστέλλονται στον αιτούντα 
µετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. 
 
H A CERT διατηρεί το δικαίωµα αναβολής ή ακύρωσης καθώς και αλλαγής του 
τόπου διεξαγωγής των σεµιναρίων.   

  

   

  
 

 
 


