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Πρόσκληση συμμετοχής σε Δράση URL:
δωρεάν
συμβουλευτικής
υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαστηρίων στο πλαίσιο του
Έργου: «Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και επιστημονικά εργαστήρια
ανάλυσης τροφίμων ή ποτών να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να
ενταχθούν στην δωρεάν δράση εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο
του Έργου «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας
και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των
εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο: «Χτίζοντας
την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».

1. Το Έργο: «Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»
Το Έργο: «Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης», στο οποίο το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος, υλοποιείται από το
Μάρτιο του 2015, με Επικεφαλής Εταίρο το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)
και με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Διαπίστευσης (Directorate of Accreditation) της
Αλβανίας και του Πανεπιστημίου "Fan S. Noli". Το έργο αφορά στην υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Αλβανίας μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

2. Η δράση της δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης
Στο πλαίσιο του Έργου: «Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης», το Τεχνολογικό

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση
μίας δράσης εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε:
i.
ii.

Επιστημονικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων – ποτών, και
Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Η συγκεκριμένη δράση συμβουλευτικής υποστήριξης αφορά αποκλειστικά στα
επιστημονικά εργαστήρια και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην επιλέξιμη
περιοχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-
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2013», ήτοι οι Περιφερειακές Ενότητες: Ιωαννίνων,URL:
Θεσπρωτίας,
Φλώρινας, Καστοριάς,
http://elke.teiwm.gr
Γρεβενών και Κέρκυρας.
Στο πλαίσιο της δράσης, τρεις (3) επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα θα λάβουν
δωρεάν υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους για την προετοιμασία του συνόλου
των απαραίτητων διαδικασιών για πιστοποίηση τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
22000, ενώ παράλληλα τρία (3) εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων – ποτών θα
υποστηριχθούν κατά την προετοιμασία της πιστοποίησης τους σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 17025.

3. Συμμετοχή στη δράση της δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης
Για τη συμμετοχή στη δράση της δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου οι
επιχειρήσεις να προετοιμαστούν κατάλληλα για την πιστοποίησή τους σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO 22000 και τα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων – ποτών να
προετοιμαστούν κατάλληλα για την πιστοποίηση τους σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
17025 απαιτείται η υποβολή αίτησης συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Για τις επιχειρήσεις:
1. Πίνακας με την υπάρχουσα ομάδα Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,
συνοδευόμενος με τα βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους όπου θα
αποτυπώνονται η σχετική προϋπηρεσία και οι εκπαιδεύσεις τους, καθώς και τα
αποδεικτικά των εν λόγω εκπαιδεύσεων.
2. Άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση τροφίμων (και δήλωση εάν έχει υποβληθεί
εγχειρίδιο HACCP).
Για τα εργαστήρια:
1. Πίνακας και αποδεικτικά συμμετοχής του προσωπικού του εργαστηρίου σε
προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
2. Σύντομη περιγραφή των μέτρων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των δοκιμών.
3. Πίνακας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του εργαστηρίου.
4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού του εργαστηρίου σε θέματα που
σχετίζονται με την ποιότητα των μετρήσεων.
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4. Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι:
Για τις επιχειρήσεις:
1. Προϋπηρεσία των μελών της ομάδας Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
της επιχείρησης .
2. Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων που
συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της
επιχείρησης .
Για τα εργαστήρια:
1. Προϋπηρεσία και εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου .
2. Αποδεικτικά συμμετοχής σε προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας με
αναφορά σε επιτυχείς και μη επιτυχείς συμμετοχές .
3. Εγκαθίδρυση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των δοκιμών που
πραγματοποιούνται στο εργαστήριο.

5. Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 501 00 υπόψη
κα. Κρέστου Αθηνάς, τηλέφωνα 2461068288, Φαξ 24610 39765, email: akrestou@teiwm.gr.
Ο φάκελος συμμετοχής υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στη
Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα
Κοζάνης, 50100 υπόψη κ. Κρέστου Αθηνά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 31η Δεκεμβρίου
2015. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας (http://elke.teiwm.gr).
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Αίτηση Συμμετοχής
Προς
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100
υπόψη κ. Κρέστου Αθηνά.

Αίτηση για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Έργου: «Χτίζοντας την
Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»

Κατηγορία:  Επιχείρηση
Στοιχεία Επιχείρησης/ Εργαστηρίου:
Επωνυμία Επιχείρησης /
Εργαστηρίου
Αντικείμενο Δραστηριότητας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ / Φαξ
E-mail
Περιφερειακή Ενότητα  Ιωαννίνων
 Θεσπρωτίας
 Φλώρινας
 Καστοριάς
 Γρεβενών
 Κέρκυρας
Διεύθυνση

 Εργαστήριο
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Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης / Εργαστηρίου
URL: http://elke.teiwm.gr
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ
Κιν.
E-mail

Ο αιτών

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή νομίμου εκπροσώπου / σφραγίδα επιχείρησης /
εργαστηρίου)
Επισυνάπτονται:
Για τις επιχειρήσεις:
1. Πίνακας με την υπάρχουσα ομάδα Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,
συνοδευόμενος με τα βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους όπου θα
αποτυπώνονται η σχετική προϋπηρεσία και οι εκπαιδεύσεις τους, καθώς και τα
αποδεικτικά των εν λόγω εκπαιδεύσεων.
2. Άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση τροφίμων (και δήλωση εάν έχει υποβληθεί
εγχειρίδιο HACCP)
Για τα εργαστήρια:
1. Πίνακας και αποδεικτικά συμμετοχής του προσωπικού του εργαστηρίου σε
προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.
2. Σύντομη περιγραφή των μέτρων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των δοκιμών
3. Πίνακας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του εργαστηρίου
4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού του εργαστηρίου σε θέματα που
σχετίζονται με την ποιότητα των μετρήσεων.

