iheducation.eu

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000:2018)

Το Πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆.
Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν µε
εργοδοτούµενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν
τα κριτήρια της ΑνΑ∆, θα τύχουν της σχετικής
επιχορήγησης.

23.05.2019
και 29.05.2019
09:00 –17:00
∆ιάρκεια: 14 ώρες

IHE Academy
Limassol

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το νέο αναθεωρηµένο πρότυπο ISO
22000:2018 καθορίζει τις νέες απαιτήσεις
όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων
σε εταιρείες και οργανισµούς της τροφικής
αλυσίδας.
Επιχειρήσεις τροφίµων που είναι πιστοποιηµένες
µε το ISO 22000:2005 και επιθυµούν να
πιστοποιηθούν µε το νέο ή εταιρείες που
θέλουν να εφαρµόσουν τις απαιτήσεις του
νέου προτύπου, οφείλουν να καταρτίσουν τα
υπεύθυνα στελέχη τους στις προδιαγραφές και
απαιτήσεις του στον σχεδιασµό, ανάπτυξη και
αποτελεσµατική εφαρµογή ενός συστήµατος
διαχείρισης ασφάλειας των τροφίµων και στην
εφαρµογή των αρχών HACCP.

ΣΤΟΧΟΙ
Μετά το πέρας του προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα
καταστούν ικανοί να:
- Κατανοούν τους όρους, τις έννοιες και την σηµασίας της
ασφάλειας των τροφίµων και αρχές του HACCP.
- Γνωρίζουν τις βασικές νοµοθετικές υποχρεώσεις των εταιρειών
αναφορικά µε την ασφάλεια των τροφίµων.
- Κατανοούν την ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρµογή ενός
συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφαλείας των Τροφίµων.
- Αντιλαµβάνονται και περιγράφουν το σκοπό, φιλοσοφία και
βασικές αρχές του ISO 22000.
- Γνωρίζουν τη δοµή του νέου ISO 22000, τις νέες απαιτήσεις
και βασικές αλλαγές και τη µεθοδολογία µετάβασης στο νέο
Πρότυπο.
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- Εφαρµόζουν τη νέα φιλοσοφία και προσέγγιση της
διακινδύνευσης και τις νέες απαιτήσεις για την ανάλυση των
κινδύνων.
- Αναγνωρίζουν και αξιολογούν όλους τους πιθανούς κινδύνους
σε όλα τα στάδια των τροφίµων που παράγουν, και να
εφαρµόζουν αποτελεσµατικά προληπτικά µέτρα ελέγχου, έτσι
ώστε να εξαλείψουν ή να τους µειώσουν σε αποδεκτά επίπεδα.
- Κατανοούν τις ανάγκες και απαιτήσεις για τεκµηριωµένες
πληροφορίες αναφορικά µε την ασφάλεια των τροφίµων στον
οργανισµό τους.
- Γνωρίζουν τι απαιτείται από µια οµάδα έργου για να εφαρµόσει
τη µεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρµογής ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας των
τροφίµων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε διευθυντικό και
εποπτικό προσωπικό των επιχειρήσεων που έχουν
τους ρόλους και αρµοδιότητες για την διαχείριση της
ασφάλειας των τροφίµων και µέλη επιτροπών HACCP.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ
Αντώνης Γεωργίου
Σπούδασε Μηχανολογία (BSc.) και Ηλεκτροµηχανολογία (MSc.) στο Tεχνικό Πανεπιστήµιο TU Clausthal στη ∆. Γερµανία. Στη
συνέχεια µε υποτροφία από το Υπουργείο Τεχνικής Συνεργασίας της ∆. Γερµανίας παρακολούθησε πρόγραµµα διάρκειας ενός
χρόνου σε θέµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι ιδρυτής της εταιρείας Anaplasis Business Consultants Ltd (1996). ∆ιαθέτει
πολύχρονη συµβουλευτική και εκπαιδευτική πείρα πέραν των 23 χρόνων, σε πέραν των 300 επιχειρήσεων και οργανισµών του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που καλύπτουν σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας.Η εκπαιδευτική
πείρα του σε ενήλικες ξεπερνά των 1500 ωρών
επαγγελµατικής κατάρτισης. Ήταν Υπεύθυνος /
Συντονιστής έργων και Εκπρόσωπος Κοινοπραξιών
µε συµµετοχή σε έργα του ευρύτερου δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα και ηγήθηκε µε απόλυτη
επιτυχία οµάδας συµβούλων , εκπαιδευτών
και εµπειρογνωµόνων στην ολοκλήρωση των
έργων. Είναι διαπιστευµένος σύµβουλος µε τον
ανώτατο βαθµό “U”, από το Ίδρυµα Τεχνολογίας,
εγκεκριµένος και πιστοποιηµένος εκπαιδευτής
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΕΕΚ) από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, εγκεκριµένος
Σύµβουλος από το Κέντρο Υποστήριξης
Επιχειρήσεων Κύπρου, εγκεκριµένος ΕΧΥΠΠ από
το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας για παροχή
υπηρεσιών σε θέµατα Ασφάλειας & Υγείας.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

23.05.2019
και 29.05.2019
09:00 –17:00
∆ιάρκεια: 14 ώρες

IHE Academy
Λεµεσός

108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus
P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus
25 736 999
iheducation.eu
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

€300,00 (+ ΦΠΑ) ανά συµµετέχοντα
Από το ποσό των €300,00, το πόσο €238,00 είναι επιδοτηµένο. Άρα η
κάθε επιχείρηση θα πληρώσει το µη επιδοτηµένο µέρος δηλαδή €62,00
συν, το ΦΠΑ €57,00 = €119,20 (Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο πραγµατικό
κόστος του σεµιναρίου που είναι €300,00).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση
Ασφάλειας των Τροφίµων.

- Ανάλυση των Απαιτήσεων του
ISO 22000:2018.

- Εφαρµογή Προληπτικών Μέτρων
και Προληπτικών Προγραµµάτων.

- Απαιτήσεις για Συστήµατα
Ασφάλειας των Τροφίµων.

- Ανάλυση PESTEL, SWOT, Ρίσκα και
∆ιακινδύνευση.

- Σχέδιο HACCP.

- ∆ιάγραµµα Ροής.

- Εφαρµογή συστήµατος ασφάλειας
τροφίµων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ένας καταρτιζόµενος για να πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή του χορηγήµατος, θα πρέπει:
•
•
•
•
•
•

Να µην είναι αυτοτελώς εργαζόµενος ή δηµόσιος υπάλληλος.
Να καλύπτεται από την περιγραφή υποψηφίων.
Να λάβει µέρος στο πρόγραµµα µε τη συγκατάθεση του εργοδότη του.
Να µη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισµού συνεργασίας του µε την Αρχή.
Να είναι παρών στο πρόγραµµα και να υπογράφει σε κάθε συνάντηση το παρουσιολόγιο.
Να συµπληρώσει µε επιτυχία το πρόγραµµα δηλαδή να έχει παρακολουθήσεις τουλάχιστον το
75% του προγράµµατος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει προς τον εκπαιδευτικό οίκο το
ποσό το οποίο θα επιχορηγείται από την ΑνΑ∆.
2. Στους συµµετέχοντες δίδονται σηµειώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τις διαφάνειες του εκπαιδευτή,
τυχόν ασκήσεις και άλλα βοηθήµατα.
3. Σε κάθε διάλειµµα προσφέρονται διάφορα ροφήµατα, αλµυρά ή/και γλυκά. Για τα ολοήµερα
εκπαιδευτικά προγράµµατα προσφέρεται γεύµα.
4. Για να θεωρηθεί ότι ένας συµµετέχοντας συµπλήρωσε µε επιτυχία το πρόγραµµα, πρέπει να έχει
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του προγράµµατος. Όσοι συµµετέχοντες αποπερατώσουν
µε επιτυχία ένα πρόγραµµα λαµβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι συµµετοχές που ακυρώνονται µέχρι και 7 ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος δεν έχουν
οικονοµική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ηµέρες χρεώνονται.
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ!

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ISO 22000:2018)

23.05.2019
και 29.05.2019
09:00 –17:00
∆ιάρκεια: 14 ώρες

Πολυεπιχειρησιακό Σεµινάριο
IHE Academy

Όνοµα εταιρείας:
∆ιεύθυνση:
Υπεύθυνος
Προσωπικού:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Φάξ:

∆ραστηριότητα
εταιρείας:

Ονόµατα συµµετεχόντων

Τηλέφωνο

Θέση Εργασίας / Καθήκοντα

1
2
3
4
5

Οι συµµετοχές που ακυρώνονται µέχρι και 7 ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος δεν έχουν οικονοµική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε
λιγότερες από 7 ηµέρες χρεώνονται.
Μέγιστο 10 άτοµα ανά επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε το τηλέφωνο 25736999 ή 25878747.
Άτοµο επικοινωνίας κα. Αναστασία Κατσούρη.
Παρακαλώ στείλετε τη δήλωση συµπληρωµένη στο φάξ 25878755 ή στο e-mail: training@iheducation.eu

Υπογραφή και σφραγίδα

Ηµεροµηνία

iheducation.eu
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IHE Academy
108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus - P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus
70 00 10 20, +357 25 736 999
+357 25 730 763
info@iheducation.eu

