
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση 
και εµπειρία στον χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
των Τροφίµων και γενικότερα των Τροφίµων. Οι µέθοδοι 
διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις και χρήση απτών παραδειγµάτων.

Η επισήµανση των τροφίµων είναι ένα 
σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο αφορά σε όλες τις 

βιοµηχανίες/ επιχειρήσεις παραγωγής, 
τυποποίησης και εµπορίας τροφίµων. 

Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή µεταποιητικών 
µονάδων τροφίµων

Υπευθύνους διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας 
εταιριών τροφίµων

Συντονιστές και µέλη οµάδας ασφάλειας τροφίµων

Φοιτητές και φοιτήτριες (τεχνολόγους τροφίµων, 
γεωπόνους, χηµικούς κ.α.)

∆ιαιτολόγους/∆ιατροφολόγους 

Άλλους ενδιαφερόµενους που έχουν σχέση µε την 
Ποιότητα Έρευνα και Ανάπτυξη, Παραγωγή και 
Νοµοθεσία Τροφίµων

Σε ποιους απευθύνεται
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν 
µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την 
δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 
0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή 
αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το 
αργότερο 5 εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 

Η παροχή πληροφοριών µέσω της επισήµανσης - ετικέτας των τροφίµων, η αναγραφή των δοµικών συστατικών τους και η διατροφική 
δήλωση ορίζονται από τον Κανονισµό 1169/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τον ∆εκέµβριο του 2014. Οι 
δηλούµενες πληροφορίες συµπεριλαµβανοµένης και της διατροφικής δήλωσης, καθώς και οι επιτρεπόµενοι ισχυρισµοί ∆ιατροφής και 
Υγείας (Κανονισµός 1924/2006) αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφόρησης του καταναλωτή και βασικό κριτήριο επιλογής όσο αφορά 
στα προϊόντα που καταναλώνει. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι οι συµµετέχοντες µετά την ολοκλήρωση του, να είναι σε θέση να κατανοήσουν την 
αναγκαιότητα της ορθής σήµανσης, να ενηµερωθούν για τις αλλαγές της νοµοθεσίας και τους ισχύοντες κανονισµούς και να είναι σε θέση 
να αναπτύξουν ορθές ετικέτες τροφίµων σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:  1 Ηµέρα (6 ώρες)

Ανάλυση και ερµηνεία των απαιτήσεων του Καν. 1169/2011 
(αναγραφή συστατικών, αλλεργιογόνων, προσθέτων, διατροφική 
δήλωση κα.)

Ανάλυση, ερµηνεία και κατηγοριοποίηση ισχυρισµών διατροφής και 
υγείας στα τρόφιµα (Καν. 1924/2006, Καν. 432/2012) 

Ειδικοί κανόνες επισήµανσης για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων 

Παρουσίαση ηλεκτρονικών εργαλείων - βάσεων δεδοµένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους ισχυρισµούς υγείας

Παραδείγµατα εφαρµογής 


