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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

         
          Ειδικός Στόχος(2.2) 

Κατηγορία Πράξης (2.2.2) 

Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) 

                               

           Aζήλα    5 / 4 /2011 

                                  Αξ.πξση.  3637/ Φ. 234.03  
      

 Πξνο: 1.  Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο & 

                                                                                     Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ 

                                                                                     Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

                                                                                     (Με ηελ επζχλε ελεκέξσζεο  

                                                                                     ησλ Δπνπηεπφκελσλ  Φνξέσλ  ηνπο) 

         2. Π.ΙΝ.ΔΠ.Θεζζαινλίθεο 

                         (Με ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ησλ  

                         Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπ) 

 
 

ΘΕΜΑ:   Διεξαγωγή Επιμοπθωηικών Ππογπαμμάηων 

 
Σν Ινζηιηούηο Επιμόπθωζηρ (ΙΝ.ΕΠ.) ηνπ Εθνικού Κένηπος Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και 

Αςηοδιοίκηζηρ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ..Π.Α. 2007-2013) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δ.Π. «Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2007-13» (Πξάμε 2.2), δηνξγαλψλεη πηζηνπνηεκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε 

ηίηιν:  

«Τγιεινή και Αζθάλεια Σποθίμων» 

 
Ομάδα - Στόχος:  Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε  

ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ησλ  Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ 

(ηερλνιφγσλ ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ, γεσπφλσλ θά.) κε ππεξεζηαθά θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ θαη δηαθηλνχκελσλ ηξνθίκσλ. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

επηκνξθσλφκελσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο, ηεο επεμήγεζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ θπξηφηεξσλ 

λνκνζεηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ηίζεηαη ζε εληαία βάζε ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ηξνθίκσλ θπηηθήο, δσηθήο θαη αιηεπηηθήο 

πξνέιεπζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαθίλεζήο ηνπο κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

 

Χρονική Διάρκεια: 35 ψξεο  
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Θεματικές Ενότητες 
1. Έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 -2013» 

2. Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

3. Βαζηθέο έλλνηεο  
4. πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηα ηξφθηκα 
5. Δπηθηλδπλφηεηα ζηα ηξφθηκα 

6. χζηεκα  ΗACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) 

7. Πξφηππν ISO 22000:2005 
8. Καιέο πξαθηηθέο ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο 
9. Πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή - Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

 

Επιζηημονικά Τπεύθςνη ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γεσξγία Γηάλλνπ, Τπεχζπλε 

ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ηνπ ΙΝ.ΔΠ. (ηει. επηθ. 2131306391).  
 

Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί σο αθνινχζσο: 

 
ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ/

Η 

80022Ρ11 ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 9/5/2011 13/5/2011 35 ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

213 1306273 

80027Ρ11 ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΘΗΝΑ 30/5/2011 3/6/2011 35 ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

213 1306273 

81026Ρ11 ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΘΔΑΛΟΝΙ

ΚΗ 

11/7/2011 15/7/2011 35 ΑΙΛΔΡ ΞΔΝΙΑ 

2313321170 

 

 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο λα ιάβνπλ Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη αλειιηπψο ην πξφγξακκα θαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 

 

1. Διαδικαζίερ ζςμμεηοσήρ ζηα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ηος ΙΝΕΠ 

α.  Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ 

απφ ην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο απφ 01/01/2011, ςποβάλλεηαι μόνο ηλεκηπονικά ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη www.ekdd.gr. 

Οη ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηελ πξψηε εκέξα 

παξαθνινχζεζεο ζα θέξλνπλ ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δε ζα 

γίλνληαη δεθηνί ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. 

  β.  Γηα θάζε πξφγξακκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νκάδα-ζηφρν, ην ζθνπφ θαη  

ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α (www.ekdd.gr) ζε 

ζρεηηθφ link. 

 

 

http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
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2. Πεπιοπιζμοί καηά ηην ςποβολή αίηηζηρ και ςποσπεώζειρ ηων επιμοπθωνόμενων 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΙΝ.ΔΠ. αθνξά φιε ηε ρψξα θαη έρεη 

αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαηά πεξηθέξεηα. 

α. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία πινπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. 

β. Μπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε  γηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε άιιε πεξηθέξεηα 

κφλν φηαλ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα δελ παξέρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ.  

γ. Κάζε ππάιιεινο κπνξεί λα επηιέγεη κέρξη ηέζζεξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλά 

επηκνξθσηηθή πεξίνδν (επηέκβξηνο - Γεθέκβξηνο θαη Ιαλνπάξηνο – Ινχιηνο), ηα νπνία πξέπεη 

λα ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο ηνπ ή κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί. 

δ.  Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, θάζε  εθπαηδεπφκελνο  ππνβάιιεη Έθζεζε  γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ.  

ε.  Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΙΝ.ΔΠ. (απνπζίεο, πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θιπ.).  

3. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα: 

α. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, φπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην. 

β. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσκέλα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζηελ Αίηεζε 

πκκεηνρήο.  

γ. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο επηκφξθσζε ππαιιήινπο γηα ην 

ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011,  πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η ημεπομηνία αποζηολήρ θα ζςνεκηιμάηαι ζηα κπιηήπια 

επιλογήρ για ζςμμεηοσή ζε επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα. 

δ. Η ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζηα πξνγξάκκαηα, εθφζνλ επηιεγνχλ, είλαη ππνρξεσηηθή 

(Π.Γ. 57, ΦΔΚ 59/Α14.03.2007)  θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απνδέζκεπζή ηνπο θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα. 

ε.  Σν ΙΝ.ΔΠ. δχλαηαη ζε πεξίπησζε πιεζψξαο αηηήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

νκάδαο – ζηφρνπ, λα επαλαιάβεη ην ελ ιφγσ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, αμηνπνηψληαο ηηο 

αηηήζεηο απηέο ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε λέαο εγθπθιίνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ππνβνιή λέαο 

αίηεζεο. 

ζη.  Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαιχπηεη ην θφζηνο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο φζσλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ππαιιήισλ δηθαηνχληαη αλάινγε θάιπςε, ελψ ην θφζηνο 

κεηαθίλεζήο ηνπο βαξχλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

Οη ππνςήθηνη/εο  νθείινπλ λα επηζεκάλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο  φηη αηηνχληαη ηελ 

εμαζθάιηζε δηαηξνθήο θαη δηακνλήο . 
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4. Ενημέπωζη Ενδιαθεπομένων 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ 

εθάζηνηε Δπηζηεκνληθά θαη Οξγαλσηηθά Τπεχζπλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αλαξηεκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ, ελψ γηα πξνβιήκαηα θαηαρψξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ κπνξείηε λα 

ζηείιεηε e-mail ζην onlineseminars@ekdd.gr. 

 

 

 Ο Διεςθςνηήρ  ΙΝ.ΕΠ.  
 

 

Νικόλαορ Μπελιάρ 
 

πλ. 1.  Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

2. Γξαθείν Γηεπζπληή  ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

3. χκβνπιν Δπηζηεκνληθνχ Έξγνπ ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

4. Απηνηειέο Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ  θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ) 

5. Απηνηειέο Σκήκα Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

(κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

6. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ΙΝ.ΔΠ. 

7. Σκήκα πληνληζκνχ ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

8. Τπεχζπλε πνπδψλ  & Έξεπλαο ΙΝ.ΔΠ. θ. Γεσξγία Γηάλλνπ (κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ) 

9. Οξγαλσηηθά Τπεχζπλνπο ΙΝ.ΔΠ./Π.ΙΝ.ΔΠ.Θ. θ.θ. Παπαζσκά θαη άηιεξ (κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

mailto:onlineseminars@ekdd.gr
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη νη Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ 

3. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 

4. Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο, Γηεπζχλζεηο Δκπνξίνπ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 

5. Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

6. Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

7. Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο 

8. Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή 

9. Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο 

 

 


