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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

FOOD DEFENSE AND
VULNERABILITY ASSESSMENT

Λόγω της αύξησης των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με συστήματα για την διαχείριση της Ασφάλειας 

και Υγιεινής των τροφίμων, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσφέρει τις πιο πρόσφατες 

πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την Άμυνα Τροφίμων, την προστασία 

δηλαδή από εσκεμμένη, κακόβουλη ή θεληματική επιμόλυνση των τροφίμων αλλά και τις νομικές 
απαιτήσεις που υπάρχουν.  
Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση 

των τροφίμων με σκοπό να εκπαιδευτεί στην διαχείριση της Άμυνας τροφίμων, την οικονομική παρακίνηση 

της νοθείας τροφίμων, την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου προστασίας των τροφίμων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων του GFSI και FDA αλλά και την επίβλεψη του μετριασμού τους.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
� Ορισμοί
� Άμυνα τροφίμων στην τροφική αλυσίδα – ανάλυση σταδίων 
� Ο ρόλος του συντονιστή και της ομάδας διαχείρισης της άμυνας τροφίμων 
� Ο ρόλος του ανθρώπου στην ασφάλεια των τροφίμων
� Τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
� Εργαλεία αξιολόγησης της ευπάθειας
� Αξιολόγηση απειλών  - threat assessment – (TACCP)
� Αξιολόγηση ευπάθειας -vulnerability assessment (VACCP)
� Σχέδιο αξιολόγησης
ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ NA

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
� Διευθυντές υποστατικών τροφίμων
� Υπεύθυνους Συστημάτων ISO 22000, FSSC 22000 IFS, BRC
� Συντονιστή και μέλη της ομάδας άμυνας τροφίμων
� Υπεύθυνους Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων
� Υπεύθυνοι διαχείρισης αποθεμάτων
� Υπεύθυνους Αγορών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 26 / 10 / 2021

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@solcon.com.cy ή στο 24-000030

1. Αναγνωρίζουν την σημαντικότητα που έχει η εφαρμογή της Άμυνας Τροφίμων στην εγκατάσταση
2. Διατυπώνουν την έννοια της Άμυνας Τροφίμων
3. Περιγράφουν την διαδικασία εκτίμησης της ευπάθειας 
4. Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μελέτη VACCP (Vulnerability Assessment and Critical Control Point) και
 TACCP (Threat Assessment and Critical Control Points).
5. Εφαρμόσουν στρατηγικές για την αποφυγή έκθεσης σε δόλιες δραστηριότητες στο δίκτυο της
 εφοδιαστικής αλυσίδας 
6. Θέσουν στρατηγική μετριασμού για βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη του κινδύνου απάτης σε
 τρόφιμα στην αλυσίδα εφοδιασμού
7. Εξοικειωθούν με διάφορα εργαλεία τα οποία υπάρχουν για την ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση
 σχετικά με τους κινδύνους απάτης
8. Εκτιμούν τους ενδεχόμενους κινδύνους σε σχέση με την ευπάθεια τροφίμων


