
 

ISO 22000:2005  

Για την ασφάλεια των τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
 
ISO 22000:2005 

 

Το ISO 22000 είναι το νέο διεθνές πρότυπο 

το οποίο αναπτύχθηκε για να διασφάλιση 

παγκοσμίως την αλυσίδα μεταποίησης και 

εμπορίας τροφίμων. 

 

Το πρότυπο ISO 22000 «Σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – 

αλυσίδας τροφίμων», προσφέρει το 

πλαίσιο για την εναρμόνιση των 

απαιτήσεων διεθνώς. Το πρότυπο 

αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO μέσω 

ειδικών της βιομηχανίας τροφίμων, 

εκπροσώπων Διεθνών Οργανισμών και της 

επιτροπής του Codex Alimentarius. 

 

Το κύριο όφελος του ISO 22000 για 

επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι η 

απλουστευμένη εφαρμογή  της ανάλυσης 

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control 

Point), η οποία δεν διαφέρει πλέον από 

χώρα σε χώρα ή από προϊόν σε προϊόν.  

 

Τα τρόφιμα φτάνουν στον καταναλωτή 

μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία 

περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσεων, και 

έδρα σε διάφορα γεωγραφικά σημεία του 

κόσμου. Είναι λοιπόν, πολύ πιθανό, να 

προκύψει εισαγωγή τροφίμων τα οποία 

δυνητικά να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 

του καταναλωτή. Συμβάν όπως αυτό 

επιφέρει σημαντικές οικονομικές 

επιβαρύνσεις στην επιχείρηση που 

απορρέουν από την καταβολή 

αποζημιώσεων αλλά και τη σχετική 

δυσφήμιση. Επιμολύνσεις στα τρόφιμα είναι 

δυνατόν να συμβούν σε οποιοδήποτε 

σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας και για 

αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητος ο 

επαρκής έλεγχος. 

 

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια κοινή 

ευθύνη όλων των συμμετεχόντων στην 

αλυσίδα τροφίμων και απαιτεί 

συνδυασμένες προσπάθειες.  
 

Το ISO 22000 σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 

επιτρέψει την υιοθέτηση ενός συστήματος 

σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων και 

οργανισμών στην αλυσίδα τροφίμων. 
 

Βρίσκει εφαρμογή στην πρωτογενή 

παραγωγή, στις εισαγωγικές και εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, σε μεταποιητές, μεταφορείς, 

εταιρίες αποθήκευσης, υπεργολάβους, 

εμπόρους τροφίμων, καθώς και σε 

κατασκευαστές εξοπλισμού, υλικών 

συσκευασίας, υλικών καθαρισμού, 

προσθέτων για χρήση σε τρόφιμα κλπ. 

 

Η εφαρμογή του προτύπου κρίνεται 

απαραίτητη λόγω της σημαντικής αύξησης 

των ασθενειών, οι οποίες προκαλούνται 

από αλλοιωμένα ή μολυσμένα τρόφιμα της 

βιομηχανίας των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Επιπλέον των κινδύνων για τη υγεία των 

καταναλωτών, οι μεταδιδόμενες μέσω των 

τροφίμων ασθένειες μπορούν να 

προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές 

απώλειες στις επιχειρήσεις, όπως κόστη 

ιατρικής θεραπείας, απουσίας από την 

εργασία και ασφαλιστικής αποζημίωσης. 

 

Ως αποτέλεσμα, αρκετά κράτη ανέπτυξαν 

εθνικά πρότυπα για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας των τροφίμων, ενώ και 

επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων του 

κλάδου των τροφίμων καθιέρωσαν δικά 

τους πρότυπα ή προγράμματα για την 

αξιολόγηση των προμηθευτών τους. 

 

Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί 

ανεξάρτητα, αλλά είναι και πλήρως συμβατό 

με το πρότυπο ISO 9001. Ειδικά για τις 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη το ISO 

9001, η ενσωμάτωση του ISO 22000 είναι 

πολύ ευκολότερη. 

 

Η QS Hellas Ltd, προσφέρει ως υπηρεσία 

τη διεξαγωγή ανάλυσης χάσματος (GAP 

Analysis) του Συστήματος Διαχείρισης που 

εφαρμόζετε. Η ανάλυση GAP απευθύνεται 

ειδικά σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν 

υποστήριξη κατά τη μετάβαση σε ένα νέο 

πρότυπο ή κατά την προσαρμογή του 

υφισταμένου συστήματος τους  σε νέες 

κανονιστικές απαιτήσεις. 

 

Ενδιαφέρεστε για το ISO 22000:2005; 
 

Εάν ενδιαφέρεστε, θα μπορούσαμε να 

προγραμματίσουμε μια επίσκεψη. Βάσει 

των πληροφοριών που θα μας διαθέσετε και 

οι οποίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη 

εχεμύθεια, θα σας προσφέρουμε γρήγορα 

μια αναλυτική προσφορά. 

QS Hellas Ltd  

Ο συνεργάτης σας για 

την πιστοποίηση 

σύμφωνα με το          

ISO 22000 

 

Η εμπειρία μας…. 

προς όφελος σας! 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας.  

 

QS Zürich AG 

Λεωφ. Κνωσού 96Α 

713 06 Ηράκλειο 

Κρήτη 

 

Τηλ. 0030 2810 344 401  

 

E-Mail : 

info@qshellas.gr 
 

www.qshellas.gr 
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