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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής οφείλουν να διασφαλίζουν την παραγωγή 
υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ και την ΠΟΕΣΕ. Η τεχνική κατάρτιση του 
μάγειρα, ζαχαροπλάστη, τραπεζοκόμου, barista/bartender και υπευθύνου επισιτιστικής 
επιχείρησης δεν αρκεί ωστόσο για την σωστή διαχείριση των τροφίμων. Η γνώση του σύγχρονου 
επαγγελματία να χειρίζεται τα τρόφιμα με ασφάλεια αναπτύσσει ένα δίκτυο ευχαριστημένων 
πελατών και καλής φήμης. Εκπαιδευτείτε 
στις σύγχρονες μεθόδους εργασίας και γίνετε πιο αποτελεσματικοί για τον εργοδότη σας ή 

τους πελάτες σας. 
 
Περιλαμβάνει: 

 
PART I  

 Βασικές αρχές διατροφής, τεχνολογίας τροφίμων και συντήρησης  

 Η χημεία στην κουζίνα  

 Ευθύνες και αρμοδιότητες του χειριστή τροφίμων και της επιχείρησης 

 Επικινδυνότητα (ασθένειες από επιμόλυνση) 
 
PART II  

 HACCP: Απαιτήσεις του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων  

 Κατάλληλη χρήση εξοπλισμού  

 Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών  

 Προετοιμασία, μαγείρεμα, ψύξη, κατάψυξη, απόψυξη, αναθέρμανση, συντήρηση, 
διατήρηση με θέρμανση, σερβίρισμα Καθαρισμός επισιτιστικής μονάδας 

 Νομοθεσία 

 
Ολοκληρωμένο σεμινάριο εκπαίδευσης χειριστών τροφίμων που προετοιμάζει επίσης τους 
εκπαιδευόμενους για την πιστοποίησή τους ως επαγγελματίες χειριστές τροφίμων με ασφάλεια. 
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται οι ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Παρέχονται manuals 
και jobdescriptions. Οι ώρες και ημέρες εκπαίδευσης δημιουργούνται βάσει χρονοδιαγράμματος 
του γκρουπ και του Cookery Club-Μαθήματα Μαγειρικής. 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 8 ωρών, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Θεωρητική, ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €210 

 
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια,  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
210 9882378. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε μία φάση εξεταστικής διαδικασίας, τη γραπτή. Καλείται να 
απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
 
Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. 
 
Ποσοστό επιτυχίας 70%. Πιο συγκεκριμένα το Cookery Club-Μαθήματα Μαγειρικής καλύπτει την 
διενέργεια εξέτασης της διαχείρισης τροφίμων ως κεντρικό πυρήνα για την αποτελεσματική 
λειτουργία των επισιτιστικών επαγγελμάτων. 
 
Κόστος Συμμετοχής στην Εξεταστική Διαδικασία: €190 
 
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στο 210 9882378. 

 


