
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

 

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΦΕΤ 

 

 

Το ΚΕΚ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων ως ακολούθως: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Πρόγραμμα 

Κατάρτισης στην 

Υγιεινή 

Τροφίμων – 

Επίπεδο 1 

Κατ’ εφαρμογή της 

ΥΑ 14708/10.08.2007 

επιβάλλεται στις 

επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται 

σε όλα τα στάδια της 

τροφικής αλυσίδας 

(παραγωγή, εμπορία, 

διακίνηση) να 

εκπαιδεύσουν τους 

εργαζόμενους τους σε 

θέματα υγιεινής 

τροφίμων. 

 

Σκοπός του 

προγράμματος είναι η 

ενημέρωση του 

εκπαιδευόμενου σε 

στοιχειώδη θέματα 

Υγιεινής τροφίμων με 

τελικό αποτέλεσμα 

την ορθή διαχείριση 

ή/και παρασκευή τους 

και τη διατήρηση 

υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας τους 

Εισαγωγή στην 

ασφάλεια τροφίμων 

 

Μικροοργανισμοί 

και χαρακτηριστικά 

αυτών 

 

Τροφοδηλητηριάσεις 

και η παρεμπόδιση 

τους 

 

Ατομική υγιεινή και 

συμπεριφορά του 

χειριστή τροφίμων 

 

Το εργασιακό 

περιβάλλον 

 

Πρακτικές 

καθαρισμού 

 

Κοινά μιάσματα και 

έλεγχος αυτών 

 

Νομοθεσία υγιεινής 

τροφίμων 

10 ώρες 

Υλοποιείται σε 

δύο 5ωρες 

διαλέξεις 

Εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις που 

παράγουν, 

επεξεργάζονται, 

αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν, 

διακινούν τρόφιμα 

ή ασχολούνται με 

το λιανικό εμπόριο, 

τη διάθεση 

τροφίμων, τη 

μαζική εστίαση και 

ζαχαροπλαστική ή 

είναι εργαστήρια 

παραγωγής ή 

μεταποίησης 

τροφίμων. 

 

Υπεύθυνος Οργανισμός για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος με εγκύκλιο καθορίζει τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης (www.efet.gr) 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 

προσωρινές βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος 1, οι οποίες δεν θα 

αντικατασταθούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα 

αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας 

(εξετάσεις). 

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10.08.2007/ΦΕΚ 1616/Β/17.08.2007, θα γίνονται σε χρόνο και 

σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 14708/2007 Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ, οι εκπαιδευτές που θα διδάξουν 

στα παρόντα προγράμματα θα αντληθούν από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 

 

 

***Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα 80* Ευρώ/εκπαιδευόμενο*** 

http://www.efet.gr/

