
QUALITY AWARD 
 

Το σεμινάριο έχει σκοπό την εκπαίδευση ατόμων που σχετίζονται με 
τον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων όπως 
Τεχνολόγους Τροφίμων, Γεωπόνους κ.α., Υπεύθυνους διαχείρισης 
συστήματος ποιότητας για προσωπικό επιχειρήσεων παρασκευής 
τροφίμων και εστιατορίων, Διοικητικό προσωπικό, Σύμβουλοι αλλά 
και οποιοσδήποτε θέλει να αποκτήσει γνώσεις για την διαχείριση 
των συστημάτων ποιότητας τροφίμων. 

Τα θέματα εκπαίδευσης θα είναι τα ακόλουθα:  

• Παρουσίαση Προτύπου ISO 22000 

• Ανάλυση HACCP και διαφορών με το ISO 22000 

• Αναγνώριση προαπαιτούμενων (PRP’s) 

• Ανάλυση κινδύνων τροφίμων (HA) (Μικροβιολογικοί, φυσικοί, χημικοί) 

• Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCP) 

• Διαδικασία οργάνωσης επιχείρησης σύμφωνα με το Πρότυπο 

• Διατήρηση και έλεγχος αρχείων τεκμηρίωσης 

• Επαλήθευση συστήματος 

• Μελέτες περιπτώσεων πραγματικών CCP και διαχείρισης αποκλίσεων 

• Διαχείριση επιθεώρησης όλων των τμημάτων 

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχονται coffee breaks και ένα γεύμα. 

Το κόστος είναι 290 ευρώ. Σε φοιτητές με επίδειξη του 

φοιτητικού πάσο ή αποδεικτικού εγγραφής ή 

βεβαίωσης σπουδών, σε κατόχους κάρτας ανεργίας, σε 

πελάτες μας και προσωπικό πελατών μας και σε 

κατόχους κάρτας european youth card υπάρχει έκπτωση 

20% δηλαδή 232 ευρώ. 

Επιπλέον γίνεται έκπτωση 25% δηλαδή 217 ευρώ σε 

εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 31/01/2016. 

Στο τέλος του σεμιναρίου, θα δοθούν πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης. 

Η Quality Award στη συνεχή 

προσπάθεια κάλυψης των 

αναγκών της αγοράς 

διοργανώνει ένα διήμερο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 

‘’Υπεύθυνος διαχείρισης 

συστήματος ποιότητας και 

εσωτερικός επιθεωρητής HACCP 

και ISO 22000’’ στις  22/02/2016 

& 23/02/2016, 10:00-18:00 στο 

Crowne Plaza Athens που 

βρίσκεται Μιχαλακοπούλου 50, 

στην Αθήνα. 

 

 

Για να συμπληρώσετε την 

αίτηση συμμετοχής για το 

σεμινάριο καλέστε στο 

2103822576 ή μεταβείτε 

στο site: 

www.qualityaward.gr 



ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 3Η 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016 ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟ 29 ΙΑΝ - 01 ΦΕΒ 2016 ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α13 ΣΤΟ HALL 

1.  

Οι παρευρισκόμενοι στην έκθεση, θα έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ημερίδα της Quality 

Award σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 

και την Ευκολία Εφαρμογής HACCP & ISO 22000 όπου 

θα παρουσιάσουν εξειδικευμένοι ομιλητές στις 

30/01/2016 12:00-13:00 και 31/01/2016 10:30-11:30. 

 

 

 

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ, 

ΕΙΝΑΙ Η FOODEXPO Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α39 ΣΤΟ  HALL3 ΑΠΟ 19-

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016. 

Κατά τη διάρκεια και των 3 ημέρων της έκθεσης, θα 

υπάρχουν στο κιόσκι της quality award επιθεωρητές 

διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, για να δίνουν 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες, τα συστήματα 

ποιότητας τροφίμων που καλύπτουν τις ανάγκες της 

επιχείρησης σας, τις νομοθετικές απαιτήσεις και μια 

πρώτη εκτίμηση του κόστους εγκατάστασης του 

συστήματος ποιότητας για την επιχείρησή σας. 

 

 

Quality Award 

Πανεπιστημίου 56, 10678 Αθήνα (Μέγαρο Ερμής) 

Τηλ.Επικοινωνίας : 210 38 22 576 

www.qualityaward.gr 

  

 
 

http://www.qualityaward.gr/


 

Η Quality Award διοργανώνει ημερίδες σε Δήμους σε 

όλη την Ελλάδα, για την ενημέρωση όλου του 

ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις τρέχουσες 

απαιτήσεις της νομοθεσίας τροφίμων. Η προσεχής 

ημερίδα που θα πραγματοποιήσει η Quality Award θα 

διεξαχθεί  στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία, στο Δήμο 

Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης στις 24/02/2016. 
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