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

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
είναι η ενηµέρωση σε θέµατα 

µικροβιολογίας τροφίµων, υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίµων, νοµοθεσίας που 

σχετίζεται µε µικροβιολογικά κριτήρια για 
τα τρόφιµα καθώς και τους τρόπους 

ελέγχου & αντιµετώπισης των µικροβίων. 

Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ή 
παραγωγής-εµπορίας προϊόντων

Σε ελεύθερους επαγγελµατίες

Σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς 
επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων

Σε φοιτητές, ανέργους και στον 
οποιοδήποτε ασχολείται ή θέλει να 
ασχοληθεί µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων

Σε ποιους απευθύνεται
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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. 

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι βασικές αρχές της µικροβιολογίας των 
τροφίµων & τις βασικές νοµοθετικές απαιτήσεις, να ερµηνεύουν αποτελέσµατα µικροβιολογικών ελέγχων, να γνωρίζουν τους τρόπους 
ελέγχου & αντιµετώπισης των µικροοργανισµών στην εργασίας τους. 

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 ηµέρα

Μικροβιολογία Τροφίµων: Βασικές Αρχές

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των µικροοργανισµών στα 
τρόφιµα.

Προφίλ Μικροοργανισµών

Έλεγχος και αντιµετώπιση µικροβίων 

Ερµηνεία αποτελεσµάτων µικροβιολογικών ελέγχων.

Ισχύουσα νοµοθεσία για τα µικροβιολογικά κριτήρια και χρήση µικροβιολογικών κριτηρίων 
για τα τρόφιµα

Παθογόνοι µικροοργανισµοί που µεταδίδονται µε τα τρόφιµα και το πόσιµο νερό

Ειδικά µικροβιολογικά χαρακτηριστικά  των τροφίµων

Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων

Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι κρέατος και κρεατοσκευασµάτων

Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι ιχθυηρών

Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι χυµών και αναψυκτικών

Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι παγωτών

Μικροβιολογικοί Σταθερότυποι παρασκευασµένων τροφίµων

Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι Τροφίµων

Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας των Τροφίµων στη Βιοµηχανία

Προληπτικά Μέτρα για την αντιµετώπιση των µικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιµα

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη µικροοργανισµών στα τρόφιµα. ∆ιασταυρούµενη 
επιµόλυνση 

Μέθοδοι Μικροβιολογικών Εξετάσεων των τροφίµων. ∆ειγµατοληψίες τροφίµων. Μεταφορά 
δειγµάτων. Πρωτόκολλα δειγµατοληψίας

Αξιολόγηση των Μικροβιολογικών Αναλύσεων των τροφίµων στη Βιοµηχανία – Ποιοτικός 
Έλεγχος. Εκτίµηση αποτελεσµάτων


