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«∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
Το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» απευθύνεται σε 40 εργαζόµενους της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» και
περιλαµβάνει 270 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 162 είναι θεωρία και οι 108 είναι πρακτική άσκηση. Θα διεξαχθεί
σε δύο τµήµατα και απευθύνεται στο προσωπικό της επιχείρησης που απασχολείται στα τµήµατα παραγωγής της
επιχείρησης.

Τίτλος Εκπαιδευτικής Ενότητας

Ώρες

ENOTHTA 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - HACCP KATA
TO ΠΡΟΤΥΠΟ ΙSO 22000 :2005

8

ENOTHTA 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ HACCP

24

ENOTHTA 3: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12

ENOTHTA 4: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16

ENOTHTA 5: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

20

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

8

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 14001

18

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

18

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

18

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

8

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

4

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ-∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

8

Σύνολο ωρών του θεωρητικού µέρους του προγράµµατος

162

Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση

108

Γενικό σύνολο

270
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Παρουσίαση των εκπαιδευτικών ενοτήτων
ENOTHTA 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - HACCP KATA TO ΠΡΟΤΥΠΟ ΙSO
22000 :2005
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
Εισαγωγή στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων – σχέση ποιότητας και ασφάλειας στα τρόφιµα
Ορισµός και ιστορική εξέλιξη του HACCP. Όροι και ορισµοί
Οδηγίες και Κανονισµοί Ευρωπαϊκής Ένωσης –- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ 178, ΕΚ 852, ΕΚ 853, ΕΚ 854, ΕΚ 882 - Εθνική
Νοµοθεσία
Υποχρέωση εφαρµογής ΗACCP . Πιστοποίηση Σ∆ΑΤ – Κρατικοί Ελεγκτικοί Μηχανισµοί
ENOTHTA 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ HACCP
1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίµων
Τα οφέλη των υψηλών προδιαγραφών υγιεινής εντός της επιχείρησης τροφίµων -“Υγιεινή Τροφίµων”.
Το µειονεκτήµατα και το κόστος των φτωχών προδιαγραφών υγιεινής εντός της επιχείρησης.
Ο ρόλος του εργοδότη και του εργαζοµένου στη διατήρηση των προδιαγραφών υγιεινής
Ορισµοί: “τροφοδηλητητρίαση” και “επιµόλυνση τροφίµου”.
Αναλύεται η επίπτωση των τροφοδηλητηριάσεων στη χώρα κατά τα τελευταία έτη.
2. Μικροοργανισµοί και χαρακτηριστικά αυτών
Που βρίσκονται, Περιγραφή της γενικής δοµής, σχήµατος και µεγέθους, Εξήγηση του πολλαπλασιασµού και των
συνθηκών ανάπτυξης
Τι είναι “τρόφιµο υψηλής επικινδυνότητος” – παραδείγµατα, Η σπουδαιότητα της θερµοκρασίας και τι είναι η
“επικίνδυνη ζώνη” - πρακτικά παραδείγµατα
Περιγραφή του σχηµατισµού σπόρων και τοξινών, τη δράση τους και των µεθόδων καταστροφής
Ορισµός των όρων “παθογόνο” και “αλλοίωση τροφίµου”, ∆ιαφοροποίηση µεταξύ παθογόνων και αλλοιούντων
µικροοργανισµών
Παρουσίαση τρόπων ελέγχου των µικροοργανισµών µε: Χαµηλές θερµοκρασίες. Θέρµανση και θερµή διατήρηση,
Υψηλές θερµοκρασίες, Αφυδάτωση, Ξύδι και αλάτιση, Κενό και συσκευασία, Χηµικά συντηρητικά, Εξήγηση πως
µπορούν να καταστραφούν οι µικροοργανισµοί
3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεµπόδισή τους
Περιγραφή της διαφοράς µεταξύ τροφοτοξίνωσης και τροφολοίµωξης
Περιγραφή των πηγών, τύπων τροφίµων που περιλαµβάνονται, περιόδων επώασης, φυσικών συµπτωµάτων και
διάρκειας αυτών, - παραδείγµατα: Salmonella, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Clostridium botulinum, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, E. Coli, Άλλους µικροοργανισµούς
Ορισµός των όρων “φορέας” και “περίπτωση” ή “επεισόδιο” και πως αυτά συνδέονται µε το χειρισµό των τροφίµων.
Εξήγηση του ότι τροφοδηλητηρίαση µπορεί να προκύψει από επιµόλυνση των τροφίµων µε χηµικά, ιούς και από
δηλητηριώδη φυτά και ιχθυηρά, δίδοντας παραδείγµατα
Παραδείγµατα φυσικών επιµολύνσεων τροφίµων, πως µπορούν να συµβούν και µε τι συχνότητα, καθώς και πως
παρεµποδίζονται. Εξήγηση του πως συµβαίνει µικροβιακή επιµόλυνση και ως παρεµποδίζεται
Εξήγηση της σπουδαιότητας ανακύκλωσης των αποθεµάτων. Ορισµός της ηµεροµηνίας “διατηρησιµότητας/λήξεως”
Ανακεφαλαίωση του πως η αλυσίδα των τροφίµων µπορεί να κινδυνέψει αν σπάσουν τα: Προστασία από επιµόλυνση,
Παρεµπόδιση του πολλαπλασιασµού των µικροβίων, Καταστροφή των µικροβίων
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4. Ατοµική υγιεινή και συµπεριφορά του χειριστή τροφίµων
Ανάλυση του γιατί ο χειριστής πρέπει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατοµικής υγιεινής
Εξήγηση γιατί ο χειριστής πρέπει να φορά κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, υποδήµατα, γάντια, κάλυµµα κόµης και
την σηµασία του κιβωτίου πρώτων βοηθειών
Ανάπτυξη των γενικών προβληµάτων που συνδέονται, και των λύσεων για αυτά, µε τους χειριστές τροφίµων, οι οποίοι:
Φέρουν τραύµατα και µολύνσεις
Καπνίζουν ή τρώγουν στο χώρο επεξεργασία τροφίµων
Φορούν κοσµήµατα, ωρολόγια, έχουν βαµµένα νύχια κ.λπ.
Τρόπος και πότε ο χειριστής τροφίµων πρέπει να πλένει τα χέρια του. Περιγραφή των κυρίων απαιτήσεων ατοµικής
υγιεινής. Περιγραφή των νοµικών υποχρεώσεων του χειριστή ως προς την ατοµική υγιεινή µε ιδιαίτερη αναφορά στη
δήλωση ασθένειας
5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
Εξήγηση του όρο “γραµµική ροή εργασίας”
Περιγραφή των χαρακτηριστικών σχεδιασµού τοίχων, πατωµάτων, ταβανιών και επιφανειών εργασίας δίδοντας
παραδείγµατα
Περιγραφή των χαρακτηριστικών σχεδιασµού των εργαλείων και εξοπλισµού χειρισµού τροφίµων
Η σπουδαιότητα της κατάλληλης συντήρησης των χώρων, εξοπλισµού και σκευών
Περιγραφή των προδιαγραφών για το φωτισµό και εξαερισµό στο εργασιακό περιβάλλον
Περιγραφή των αποδεκτών µεθόδων για διάθεση αποβλήτων και απορριµµάτων, εσωτερικά και εξωτερικά της
επιχείρησης
Η ανάγκη για: Εγκαταστάσεις πλύσης χεριών, Αποχωρητήρια, Χώρους φύλαξης ιµατισµού και αλλαγής ρουχισµού
6. Πρακτικές καθαρισµού
Υποχρέωση για κατάλληλές εγκαταστάσεις πλύσης για τρόφιµα, εξοπλισµό και σκεύη
Πλεονεκτήµατα της ύπαρξης προδιαγραφών καθαρισµού και εξυγίανσης εντός του χώρου εργασίας
Ορισµός των όρων: Καθαρισµός, Εξυγίανση, Απορρυπαντικό, Απολυµαντικό, Βακτηριοκτόνο, Βακτηριοκτόνο
απορρυπαντικό/µέσο εξυγίανσης,
Περιγραφή του πως µπορούν να καθαρισθούν και εξυγιανθούν οι χώροι, εξοπλισµός και σκεύη µιας επιχείρησης
τροφίµων
7. Κοινά µιάσµατα και έλεγχος αυτών
Ορισµός του όρου “µίασµα τροφίµου” και εξήγηση των προβληµάτων που συνδέονται µε αυτά σε µια επιχείρηση
τροφίµων
Για κάθε µια από τις κατηγορίες µιασµάτων: Τρωκτικά, Έντοµα, Πουλιά, περιγραφή των γενικών όρων συµπεριφοράς,
σηµείων ύπαρξης και ελέγχου
Τα κατοικίδια σε µια επιχείρηση τροφίµων και σε µια κουζίνα
8. Νοµοθεσία υγιεινής τροφίµων
Περιγραφή των κυρίων απαιτήσεων της νοµοθεσίας που αφορά:
•

Την υγιεινή τροφίµων

•

Την απαγόρευση πώλησης ακατάλληλων και µη κανονικών τροφίµων

•

Την κατασκευή και συντήρηση χώρων, εξοπλισµού και σκευών

•

Την εκπαίδευση του προσωπικού

•

Τις υποχρεώσεις ενός χειριστή τροφίµων
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ENOTHTA 3. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενικές απαιτήσεις. Απαιτήσεις τεκµηρίωσης. Απαιτήσεις ελέγχου αποτελεσµατικότητας. Έλεγχος εγγράφων. Έλεγχος
αρχείων
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τεκµηρίωση του συστήµατος HACCP. Πολιτική ασφάλειας των τροφίµων . Μείωση παραπόνων των καταναλωτών
σχετικά µε την υγιεινή κατάσταση του προϊόντος. Μηδενικός αριθµός συµβάντων τροφικών δηλητηριάσεων που µπορεί
να οδηγήσουν σε θάνατο ή νοσηλεία . Μείωση των περιπτώσεων εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών . Περιορισµός
των µη συµµορφωµένων προϊόντων (ως προς την ασφάλεια των τροφίµων
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Απαίτηση προτύπου ο έλεγχος όλων των εγγράφων. Τεκµηρίωση διαδικασίας ελέγχου εγγράφων. ∆ιασφάλιση ελέγχου
και έγκρισης κάθε αλλαγής. ∆ιασφάλιση διαθεσιµότητας εγγράφων σε κάθε αρµόδιο και στον αντίστοιχο χώρο .
∆ιασφάλιση ότι η τρέχουσα έκδοση είναι πάντα σε εφαρµογή . ∆ιασφάλιση αποµάκρυνσης παλιών εκδόσεων .
∆ιασφάλιση εγκυρότητας εγγράφων . Καταγραφή λόγων µεταβολών στα έγγραφα
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Τήρηση αρχείων (συµπλήρωση – υπογραφή). Οδηγίες τήρησης αρχείων (ευανάγνωστα, άµεσα αναγνωρίσιµα και
ταυτοποιήσιµα, ανακτήσιµα). Τεκµηριωµένη διαδικασία ελέγχου των αρχείων
ENOTHTA 4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆έσµευση της γενικής διεύθυνσης εφαρµογής και ανάπτυξης του Σ∆ΑΤ µέσω θεσµοθέτησης της πολιτικής ασφάλειας
στην οποία προβλέπονται συγκεκριµένοι µετρήσιµοι, βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι
Καθορισµός, τεκµηρίωση και γνωστοποίηση από τη διοίκηση της πολιτικής της για την ασφάλεια των τροφίµων .
Αντιστοιχία πολιτικής ασφάλειας τροφίµων µε το ρόλο και τη θέση της εταιρείας στο δίκτυο τροφίµων. Συµφωνία
πολιτικής ασφάλειας τροφίµων µε τις απαιτήσεις των πελατών και των ελεγκτικών φορέων
Γνωστοποίηση- εφαρµογή και τήρηση πολιτικής ασφάλειας των τροφίµων. Συµφωνία πολιτικής ασφάλειας τροφίµων µε
τους γενικότερους κανόνες ασφάλειας τροφίµων. Πρόβλεψη στην πολιτική ασφάλειας της αναφοράς και υποστήριξης
της επικοινωνίας εσωτερικής και εξωτερικής. Υποστήριξη της πολιτικής ασφάλειας µε µετρήσιµους στόχους
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ)- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
∆ιοικητική ανασκόπηση. Πηγές διοικητικής ανασκόπησης. Αποτελέσµατα ανασκόπησης. ∆ιάθεση πόρων.
Ανθρώπινο δυναµικό. Επαγγελµατική επάρκεια, ευαισθησία και κατάρτιση. Προγράµµατα κατάρτισης (ανάλυση
εκπαιδευτικών αναγκών, µέθοδος εκπαίδευσης, τεκµηρίωση εκπαίδευσης, αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράµµατος)
Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον απαλλαγµένο από επαγγελµατικούς κινδύνους. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) όπου απαιτούνται
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Προαπαιτούµενα. Προγράµµατα υποδοµής και συντήρησης (σχεδιασµός και εγκαταστάσεις, κτιριακή υποδοµή,
εξοπλισµός, χώροι ενδιαίτησης του προσωπικού
∆ίκτυο παροχής νερού, αποχέτευσης και διαχείριση λυµάτων/απορριµάτων. Φωτισµός εξαερισµό. Προαπαιτούµενα
Προγράµµατα (ΠΠ)
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οµάδα ασφάλειας τροφίµων. Χαρακτηριστικά προϊόντων(Πρώτες ύλες, συστατικά και υλικά σε άµεση σχέση µε το
προϊον), χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος, προβλεπόµενη χρήση,
∆ιαγράµµατα ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά µέτρα ελέγχου
Ανάλυση κινδύνων (αναγνώριση κινδύνων και καθορισµός των αποδεκτών επιπέδων) βιολογικοί κίνδυνοι, χηµικοί
κίνδυνοι και φυσικοί κίνδυνοι
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Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων. Σοβαρότητα και πιθανότητα κινδύνου. Κριτήρια εξαγωγής στοιχείων για τη
σοβαρότητα ενός κινδύνου. Κατηγορίες κινδύνων
ENOTHTA 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης προληπτικών µέτρων ελέγχου. Επανεξέταση προληπτικών µέτρων µε βάση της
αποτελεσµατικότητά τους
Κυριότερα προληπτικά µέτρα ελέγχου (αποκλεισµός πρώτων υλών µε υψηλή αλλεργιογόνο δράση- υψηλής
συγκέντρωσης χηµικών τοξινών- µη αξιόπιστων προµηθευτών- προσωπικού που µπορεί να επιδράσει στην ασφάλεια
του προϊόντος- σχολαστική τήρηση συνταγών- καταστροφή ή αναστολή παθογόνων µικροοργανισµών- χρήση
ανιχνευτών µετάλλων- χρήση φίλτρων
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μέτρα ελέγχου που ανήκουν στα ΠΠ. Ανανέωση των προκαταρκτικών πληροφοριών και διόρθωση των ΠΠ
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣXE∆ΙΟΥ HACCP
Σχέδιο ΗACCP. Προσδιορισµός των CCPs. Καθορισµός των κρίσιµων ορίων για τα CCPs
Σύστηµα παρακολούθησης των CCPs. Προβλεπόµενες ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιµα όρια
Ενέργειες επανόρθωσης των λειτουργικών PRPs
ENHMEΡΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Ενηµέρωση προκαταρκτικών δεδοµένων για τα χαρακτηριστικά προϊόντος , την προβλεπόµενη χρήση του, τα
διαγράµµατα ροής, τα στάδια της διεργασίας και τα προληπτικά µέτρα ελέγχου.
∆υνατότητα αναθεώρησης προκαταρκτικού σχεδίου HACCP, διαδικασίες και οδηγίες για τα προαπαιτούµενα)
Σχεδιασµός διαδικασίας επαλήθευσης (στόχος σχεδίου επαλήθευσης, µέθοδοι, συχνότητες, ευθύνες και αρµοδιότητες,
απαιτήσεις για αρχεία)
Επιβεβαιωτικές δραστηριότητες της επαλήθευσης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Εδραίωση συστήµατος ιχνηλασιµότητας (µε δυνατότητα ταυτοποίησης των παρτίδων των προϊοντων και τη συσχέτισή
τους µε παρτίδες των πρώτων υλών καθώς και µε αρχεία των διαδικασιών επεξεργασίας και διανοµής)
Συσχέτιση παρτίδων- πρώτων υλών και άµεσων προµηθευτών µε άµεσους διανοµείς
Αρχεία ιχνηλασιµότητας
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
∆ιορθώσεις. ∆ιορθωτικές ενέργειες
Χειρισµός των µη ασφαλών τροφίµων (δέσµευση-αναζήτηση συµβουλών από την οµάδα HACCP- περαιτέρω δοκιµές)
Αξιολόγηση για αποδέσµευση- διάθεση µη συµµορφούµενων προϊόντων
ΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΑΠΟΣΥΡΣΗ)
Αρµοδιότητα ενεργοποίησης ανάκλησης. Αρµοδιότητα για την εκτέλεση της ανάκλησης. ∆ιαδικασίες ανάκλησης
∆ιαδικασίες χειρισµού ανακληθέντων προϊόντων. Καθορισµός αλληλουχίας ενεργειών ανάκλησης. Απαιτήσεις αρχείων
Σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Ασκήσεις ανάκλησης
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Επικύρωση των προληπτικών µέτρων ελέγχου. Έλεγχος παρακολούθησης και έλεγχος µετρήσεων
Επαλήθευση του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων (εσωτερικές επιθεωρήσεις –αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων της επαλήθευσης- ανάλυση αποτελεσµάτων
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∆ιασφάλιση της διοίκησης για τακτική ανανέωση του συστήµατος ύστερα από Αξιολόγηση πληροφοριών πελατών
(παράπονα, αναφορές, αποτελέσµατα ανάλυσης)
Καταγραφή δραστηριοτήτων επικαιροποίησης και ενηµέρωση της διοίκησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 . Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται διεξοδικά και αναλύονται οι όροι Περιβαλλοντικής διαχείρισης, της
περιβαλλοντικής πολιτικής και ιδιαίτερα η ένταξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Το περιεχόµενο περιλαµβάνει :
Περιβαλλοντική διαχείριση , Περιβαλλοντική πολιτική
Σχέση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Βιοµηχανίας. Κανονισµοί – Χαρακτηριστικά που διέπουν την περιβαλλοντική
πολιτική.
Παρουσίαση του ISO 14000 ως µια νέα προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος , πέντε βασικά στάδια για την
ανάπτυξή του , ∆έσµευση και Πολιτική, Σχεδιασµός, Εφαρµογή, Καταµέτρηση και Εκτίµηση και η Ανασκόπηση .
Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται , ποιος είναι ο σκοπός του προτύπου που αποσκοπεί η ενίσχυση της
προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος και η αποκατάσταση ισορροπίας στα πλαίσια των
κοινωνικοοικονοµικών αναγκών.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 14001
Στην ενότητα παρουσιάζονται :
Τα πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης του περιβαλλοντικού προτύπου , όπως βελτίωση εικόνας της εταιρείας,
ενδυνάµωση του αµυντικού µηχανισµού
Ενδυνάµωση αµυντικού µηχανισµού - Αποφυγή κυρώσεων (που µπορεί να είναι και το κλείσιµο της εταιρείας) λόγω
περιβαλλοντικών παραβάσεων
Πλεονεκτήµατα στους τοµείς της Υπευθυνότητας στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµάτων µειωµένο λειτουργικό
κόστος, διαχείριση αλλαγών σε επίπεδο Προµηθειών, Αυξηµένη Παραγωγικότητα, Βελτιωµένη Οικονοµική Επίδοση,
Συνεπή Συµµόρφωση µε τις Νοµοθετικές Απαιτήσεις, Περιορισµό της Γραφειοκρατίας, µείωση Αποβλήτων, κλπ.
Ορισµοί Περιβαλλοντικού Προτύπου: Συνεχής Βελτίωση, Περιβάλλον, Περιβαλλοντικό θέµα, Περιβαλλοντική
Επίδραση, Περιβαλλοντικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Επιθεώρηση Περιβαλλοντικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης,
Περιβαλλοντικός Στόχος, Περιβαλλοντική Επίδοση, Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντικοί Στόχοι, Ενδιαφερόµενα
Μέλη, Οργανισµός , Πρόληψη της Ρύπανσης
Νοµοθετικές Απαιτήσεις που αναπτύσσονται και πως η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει
Σκοποί – Στόχοι – Νοµοθετικές και άλλες παράµετροι
ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η λειτουργία και η ανάγκη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των καταρτιζοµένων
προκειµένου να κατανοήσουν την ανάγκη τήρησης διαδικασιών.
∆οµή και Υπευθυνότητα ως απαιτήσεις του Περιβαλλοντικού Προτύπου
Πως διασφαλίζεται το κύρος της Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Εκπαίδευση του προσωπικού του οποίου η εργασία επιδρά στο περιβάλλον και τήρηση των διαδικασιών που
απαιτούνται
Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του
περιβαλλοντικό σύστηµα.

προσωπικού που λόγω θέσης µπορεί να προκαλέσει βλάβες στο

Καθιέρωση διαδικασιών για εσωτερική επικοινωνία στελεχών και εργαζοµένων µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της
εταιρείας.
Επικοινωνία µε ενδιαφερόµενα µέλη εκτός εταιρείας

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 01 & 02

Σελ 7 από 9

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στην ενότητα παρουσιάζονται :
Μεθοδολογία αποθήκευσης πληροφοριών που σχετίζονται µε το πρότυπο
∆ιαδικασίες για τον έλεγχο όλων των αρχείων που απαιτεί το πρότυπο
Περιοδική ανασκόπηση, αναθεώρηση όταν απαιτείται και εγκρίνεται πάντα από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό
∆ιαδικασίες καταγραφής των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που επιδρούν στο περιβάλλον.
Καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται µε την επίδοση, τους λειτουργικούς ελέγχους και τη συµµόρφωση µε τους
περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η εταιρεία
Βαθµονόµηση του εξοπλισµού , καταγραφή και συντήρηση αυτού
Κατανοµή υπευθυνοτήτων για την αντιµετώπιση περιπτώσεων πληµµελών συµµορφώσεω
Απαίτηση για τήρηση προγραµµάτων και διαδικασιών για την εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων του συστήµατος
Η διασφάλιση και συµµόρφωσή του συστήµατος µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η
επιµελής εγκατάστασή του και διατήρηση.
Μεταφορά των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης στη διοίκηση
Ανασκόπηση του περιβαλλοντικού συστήµατος από τη διεύθυνση της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η
καταλληλότητα, ορθότητα και αποτελεσµατικότητά του
Σύγκριση και κοινός στόχος των συστηµάτων ΙSO 9000 και ISO 14000
Προτυποποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης
Συµβατότητα της δοµής
∆ιαφορές µεταξύ τους
ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στην ενότητα παρουσιάζονται οι :
∆ιαδικασίες που καθορίζει η επιχείρηση για την αναγνώριση πιθανών ατυχηµάτων επειγόντων περιστατικών και
πρόληψης καθώς και ελάφρυνσης των περιβαλλοντικών επιδράσεων που µπορεί να σχετίζονται µ’ αυτές
∆ιαδικασίες του περιβαλλοντικού προτύπου και των περιβαλλοντικών κινδύνων σε χώρους εργασίας
Παραδείγµατα για νοσοκοµεία, κτίρια γραφείων, βιοµηχανικοί χώροι, σχολεία, δηµόσια κτίρια
Αντιπροσωπευτικό υπόδειγµα ερωτηµατολογίου για την επιθεώρηση ΙSO 14001
11. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Στην ενότητα αυτή θα γίνει συγκριτική µελέτη των συστηµάτων και προτύπω στην διασφάλιση ποιότητας και
συγκεκριµένα θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέµατα
•

Κοινές διαδικασίες

•

Αλληλεπίδραση συστηµάτων, Τήρηση δεσµεύσεων

•

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή τους στην επιχείρηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Υγεία και ασφάλεια της εργασίας –Εργασιακές σχέσεις – Βασικές αρχές λειτουργίας των
επιχειρήσεων – Εφαρµογή της αρχής της µη-διάκρισης
Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας
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Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας µε έµφαση στην τήρηση των συστηµάτων
ασφαλείας και στην πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Παρουσιάζονται επίσης το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών που απορρέουν απ΄ αυτό, καθώς και ο
ρόλος και τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.
Εργασιακές σχέσεις
Οι καταρτιζόµενοι θα ενηµερωθούν για τα βασικά σηµεία της εργατικής νοµοθεσίας, ατοµικές και συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις εργοδοτών και µισθωτών, σύγχρονες µορφές εργασιακών σχέσεων, ζητήµατα
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες µεθόδους οργάνωσης της εργασίας.
Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων
Οι καταρτιζόµενοι θα ενηµερωθούν για τον τρόπο που λειτουργεί µια επιχείρηση, την οργάνωση και την δοµή της, τα
τµήµατα που την αποτελούν και την ιεραρχική της συγκρότηση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις νέες και σύγχρονες
µεθόδους οργάνωσης της λειτουργίας και της παραγωγής της επιχείρησης. Ακόµα θα ενηµερωθούν για τους στόχους
που κάθε επιχείρηση οριοθετεί και πως αυτοί οι στόχοι µπορούν να υλοποιηθούν. Θα γίνει επίσης ανάλυση των
εννοιών κόστος, κέρδος, οργάνωση υπηρεσιών, παραγωγής και πωλήσεων και τιµολογιακή πολιτική στα πλαίσια µιας
επιχείρησης.
Εφαρµογή της αρχής της µη-διάκρισης
Οι καταρτιζόµενοι θα ενηµερωθούν την αρχή και την ουσιαστική εφαρµογή της µη-διάκρισης στην αγορά εργασίας, τα
είδη διακρίσεων και τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές καταπολέµησης των διακρίσεων
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