
 

 FSSC 22000 - Το Πρότυπο για τη βιομηχανία τροφίμων 

 

Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων είναι 

ένα παγκόσμιο καθήκον που βαρύνει τους 

κατασκευαστές και ολόκληρη την εφοδιαστική 

αλυσίδα. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν έχει μόνο 

μεγάλη σημασία για τη δημόσια υγεία, αλλά και 

για το διεθνές εμπόριο. 

 

Μέσω της παγκοσμιοποίησης της παραγωγής και 

προμήθειας των τροφίμων, η απόσταση ανάμεσα 

στο σημείο παραγωγής και στον καταναλωτή 

γίνεται ολοένα και μικρότερη. Αυτό αυξάνει τον 

κίνδυνο των περιστατικών που αφορούν την 

ελλειπή ασφάλεια των τροφίμων, κάτι που 

αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή 

αποτελεσματικών και εναρμονισμένων, σύμφωνα 

με τη διεθνή νομοθεσία, Συστημάτων Ασφάλειας 

των Τροφίμων. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να 

είναι σε θέσει να ρυθμίσουν και να εγγυηθούν την 

ασφάλεια και την καταλληλότητα των τροφίμων 

σε κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού. 
 

FSSC 22000 

Το FSSC 22000 (Food Safety System 

Certification = Πιστοποίηση του Συστήματος 

Ασφάλειας των Τροφίμων) προωθήθηκε από την 

Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (GFSI) και τη Συνομοσπονδία 

των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (CIAA) και έχει 

αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή συνεργασία 

για τη Διαπίστευση (ΕΑ) . 

 Το FSSC 22000 περιλαμβάνει μια πλήρη 

διαδικασία πιστοποίησης για τα συστήματα 

ασφάλειας των τροφίμων. Βασίζεται στο πρότυπο 

ISO 22000:2005 και στη δημόσια διαθέσιμη 

προδιαγραφή (PAS) για τα προληπτικά 

προγράμματα ασφάλειας στην παρασκευή των 

τροφίμων PAS 220:2008. Η ανάπτυξη της PAS 

220 ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε από την 

Συνομοσπονδία των Βιομηχανιών Τροφίμων και 

Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CIAA). 

Διάφορες επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στην 

ανάπτυξη της προδιαγραφής όπως η Kraft, η 

Danone, η Nestle καιη Unilever. 
 

ISO 22000:2005 

Ένα σύστημα διαχείρισης για τις απαιτήσεις της 

ασφάλειας των τροφίμων των επιχειρήσεων στην 

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. 

Το ISO 22000:2005 έχει τεθεί σε ισχύ από τον 

Νοέμβριο του 2005 και σε αντίθεση με τα ιδιωτικά 

πρότυπα όπως το IFS, BRC και EUREPGAP, 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους όσους 

εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, 

ασχέτως του μεγέθους τους. Όλες οι επιχειρήσεις 

που παράγουν, επεξεργάζονται, διαχειρίζονται ή 

διανέμουν τρόφιμα είτε άμεσα είτε έμμεσα, καθώς 

και οι υπεργολάβοι τους μπορούν να αποκτήσουν 

αυτή την πιστοποίηση.  

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που μπορούν να 

εφαρμόσουν το σύστημα ISO 22000:2005 

περιλαμβάνονται και αυτές των οδικών 

μεταφορών, της αποθήκευσης, της παραγωγής 

μηχανημάτων και υλικών συσκευασίας.  

Το ISO 22000:2005 είναι κατάλληλο για τις 

εταιρείες που επιθυμούν να διαφοροποιηθούν 

από τον ανταγωνισμό και που διανέμουν τα 

προϊόντα τους σε διεθνές επίπεδο. Ισχύει 

ιδιαίτερα για τις εταιρείες που έχουν ήδη 

πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, 

καθώς η διάρθρωση των δύο αυτών προτύπων 

είναι η ίδια. 
 

PAS 220:2008 

Το πρότυπο PAS 220 ορίζει τις απαιτήσεις για 

ειδικά προγράμματα που αυξάνουν την ασφάλεια 

στον τομέα της μεταποίησης των τροφίμων εντός 

της αλυσίδας εφοδιασμού. Μεταξύ άλλων αυτές 

οι προδιαγραφές αφορούν: 

• Την ανέγερση και το σχεδιασμό των κτιρίων και 

των σχετικών εγκαταστάσεων  

• Τον χωροταξικό διαχωρισμό των 

εγκαταστάσεων παραγωγής και των 

εγκαταστάσεων για το προσωπικό  

• Την παροχή νερού, αέρα, ενέργειας και άλλων 

μέσων  

• Υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης 

της διάθεσης αποβλήτων και λυμάτων 

• Την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων  

• Μέτρα για την αποφυγή της αμοιβαίας 

μόλυνσης  

• Τον καθαρισμό και την απολύμανση  

• Τη διαχείριση των αποθεμάτων 
 

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 οι φορείς 

πιστοποίησης έχουν δικαίωμα να εκδίδουν 

διαπιστευμένα πιστοποιητικά σύμφωνα με το 

FSSC. 

 

Πρόταση 

Το FSSC 22000 συνιστάται σε όλες τις εταιρίες 

που ενδιαφέρονται για την υποστήριξη τους με 
ένα σύστημα διαχείρισης,  που επικεντρώνεται 
στον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων. 
 

Ενδιαφέρεστε για το FSSC 22000; 

Σας προτείνουμε να προγραμματίσετε μια 

συνάντηση μαζί μας. Βάσει των πληροφοριών 

που θα μας διαθέσετε, θα λάβετε μια αναλυτική 

προσφορά για τις απαιτήσεις σας. 

QS Hellas Ltd 

Ο συνεργάτης σας για 

την πιστοποίηση 

σύμφωνα με το  

ISO 22000  

FSSC 22000 

 

Η εμπειρία μας…. 

προς όφελος σας!  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

QS Hellas Ltd 

Λεωφ. Κνωσού 96Α 

713 06 Ηράκλειο 

Κρήτη 

 

Τηλ. 0030 2810 344 401 

 

info@qshellas.gr 

 

www.qshellas.gr 
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