
Ο ευαίσθητος χώρος του Τουρισµού και της 
Φιλοξενίας υπήρξε ανέκαθεν πυλώνας της 

Ελληνικής Οικονοµίας αλλά και του 
Πολιτισµού. Η κάθε επιχείρηση πλέον πρέπει να 

προσπαθήσει σκληρά για να προσφέρει ένα 
πληρέστερο, ποιοτικότερο και ασφαλέστερο 

πακέτο υπηρεσιών, έτσι ώστε να ανταποκριθεί 
στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις της 

αγοράς. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι όπλο στην 
µάχη αυτή είναι οι άριστα καταρτισµένοι 

άνθρωποι, που στελεχώνουν την επιχείρηση. 
Άλλωστε αυτοί είναι οι απαραίτητοι παράγοντες 
διαφοροποίησης και απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 
Στελέχη και προσωπικό 
Ξενοδοχειακών - Τουριστικών 
µονάδων.

Σε ποιους απευθύνεται

Εισαγωγή στην Yγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων

Μικροοργανισµοί και χαρακτηριστικά αυτών

Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεµπόδισή τους

Επιλογή κρίσιµων σηµείων ελέγχου τροφίµων στο χώρο του ξενοδοχείου

Ατοµική υγιεινή και συµπεριφορά του χειριστή τροφίµων σε χώρους ξενοδοχείων

Το περιβάλλον του ξενοδοχείου

∆ιαδικασίες και απαιτήσεις καθαρισµού-απολύµανσης-εντοµοκτονίας 

Καλές και κακές πρακτικές χειρισµού τροφίµων

Νοµοθεσία Υγιεινής Τροφίµων
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στο χώρο της υγιεινής και 
ασφάλειας στον χώρο της εστίασης και 
του τουρισµού. Οι µέθοδοι 
διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις, χρήση 
απτών παραδειγµάτων και οµαδική 
συµµετοχή. 
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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. 

Κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα αναλυθούν οι όροι υγιεινή τροφίµων, ασφάλεια τροφίµων, µη κανονικό και 
µη ασφαλές τρόφιµο, ποιότητα. Επίσης, θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να οδηγήσουν σε ένα µη ασφαλές τρόφιµο 
καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση µη ασφαλών τροφίµων. Θα µελετηθεί η σωστή διαχείριση 
τροφίµων, από την παραλαβή, την διάθεση µέχρι και την κατανάλωσή τους. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και στη νοµοθεσία που αφορά 
τα τρόφιµα καθώς και οι τρόποι ανεύρεσής της νοµοθεσίας στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στους σωστούς χειρισµούς των 
τροφίµων από το προσωπικό του ξενοδοχείου, µέσα από πρακτικά παραδείγµατα.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα


