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Θέμα : Σημαντική Ενημέρωση για τη μετάβαση στo νέο πρότυπο ISO 22000:2018  

 

 

Αξιότιμοι κ.κ., 

 

Το νέο πρότυπο ISO 22000:2018 εκδόθηκε στις 19.06.2018 και έχει καθορισθεί μία 

περίοδο μετάβασης τριών (3) ετών για τις ήδη πιστοποιημένες επιχειρήσεις. 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί με βάση το πρότυπο ISO 22000: 2005 δεν θα 

ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (29.06.2021). 

Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται κατά την διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου θα λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.  

Η μετάβαση στο νέο πρότυπo ISO 22000:2018 θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 

μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 29.06.2021 και μπορεί να γίνει στα πλαίσια 

Επιτήρησης, Επαναπιστοποίησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης. Στην περίπτωση που η 

μετάβαση γίνει στα πλαίσια Επιτήρησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης θα διατηρείται η 

ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού όπως είχε εκδοθεί με την προηγούμενη έκδοση 

του προτύπου (τριετία από την ημερομηνία έκδοσης). Στην περίπτωση μετάβασης κατά 

την Επαναπιστοποίηση θα δίδεται νέα τριετία κανονικά. Παρακαλούμε να λάβετε 

υπόψη σας ότι η έκτακτη επιθεώρηση απαιτεί πρόσθετο χρόνο και χρεώνεται ως ειδική 

επιθεώρηση. 

Μετά την 29η Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις πιστοποίησης και 

επαναπιστοποίησης και θα εκδίδονται πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / 

επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018. 

Σημειώνεται ότι με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ) για το χρονοδιάγραμμα ενεργειών διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης 

συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με βάση το πρότυπο ISO 22000:2018, οι 

αξιολογήσεις των διαπιστευμένων φορέων θα ξεκινήσουν μετά την 01.03.2019, οπότε 

και θα σας ενημερώσουμε για την δυνατότητα έκδοσης διαπιστευμένων 

πιστοποιητικών.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 
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