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   Πληροφορίες:  Γρίβα Μαριάννα - Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

   Η  Forum Training Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,
διοργανώνει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με τίτλο:
“Βασικές Αρχές στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων”
(σεμινάριο ΕΦΕΤ).
 

  Σύμφωνα με την Υ.Α.14708/17-08-2007 (ΦΕΚ.Β’1616),
Επιχειρήσεις & Φορείς Δημοσίου έχουν υποχρέωση να                     
καταρτίζουν το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού
που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, στα πλαίσια της
διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Από-
φαση και σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΦΕΤ

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Έλα στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση 

& πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους Ιδιωτικών Επιχειρήσεων & Φορέων Δημοσίου,       
 ανεξαρτήτως της παρεχόμενης σχέσης εργασίας εργοδότη - εργαζομένου (μόνιμοι, συμβασιούχοι, εποχικοί υπάλληλοι
κλπ), καθώς και της ιθαγένειας που κατέχουν. Αφορά εργαζόμενους που παράγουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν,
αποθηκεύουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση &
ζαχαροπλαστική ή εργάζονται σε εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων ή σε Ιδιωτικούς & Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς κλπ

Μετά το πέρας του 
Προγράμματος Κατάρτισης, 

εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

δικαίωμα συμμετοχής σε
προγραμματισμένες από τον ΕΦΕΤ

εξετάσεις για την απόκτηση
 της Πιστοποίησης.

Κόστος Εκπαίδευσης 
Επικοινωνήστε μαζί μας

(ειδικές εκπτώσεις για συμμετοχή άνω
του ενός (1) καταρτιζομένου) 

 

Κόστος Πιστοποίησης 
ανά άτομο: 30,00€ 

 

(Παράβολο το οποίο καταβάλλεται
 στον ΕΦΕΤ για τους εκπαιδευόμενους
που επιθυμούν να υποβληθούν σε

εξετάσεις προκειμένου
 να αξιολογηθούν & να αποκτήσουν 

την απαραίτητη Πιστοποίηση).
 

Τον τόπο & χρόνο των εξετάσεων
καθορίζει ο ΕΦΕΤ

Θεματική Ατζέντα 
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εισαγωγή στην Ασφάλεια Τροφίμων
Μικροοργανισμοί & Χαρακτηριστικά αυτών
Τροφοδηλητηριάσεις & η παρεμπόδιση τους 

Ατομική υγιεινή & συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
Το Εργασιακό Περιβάλλον
Πρακτικές Καθαρισμού

Κοινά μυάσματα & έλεγχος αυτών
Νομοθεσία Υγιεινής Τροφίμων

Άμεση 

Έναρξη Τμημάτω
ν

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:
Δια Ζώσης 

ή Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση
 

 Διάρκεια:  
10 ώρες


