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Σεμινάρια σε θέματα Υγιεινής των Επιχειρήσεων και Δωρεάν 
μαθήματα ECDL σε ανέργους στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 

 
 

 Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network,  σας ενημερώνει ότι 
πρόκειται να πραγματοποιήσει: 
1. σεμινάρια για εργοδότες και εργαζομένους σε θέματα υγιεινής 
2. δωρεάν μαθημάτα ECDLσε κοινωνικές ομάδες ανέργων  
που θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. 
 
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα παραπάνω σεμινάρια είναι Παρασκευή 6 Μαίου 2011. 
 

 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                         
 
 
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, προκειμένου να βοηθήσει σημαντικά τις 
επιχειρήσεις τροφίμων να καλύψουν την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 
που αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής, συνεχίζει στη διοργάνωση 
δεύτερου σεμιναρίου με θέμα «Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων». 
 
Ποιους αφορά 
Τους εργοδότες και το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, 
μεταφέρουν (delivery), διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη 
μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. 
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Τον εκπαιδευτικό κύκλο επιπέδου Ι θα πρέπει να παρακολουθήσουν όσοι από το προσωπικό των επιχειρήσεων 
είναι απλοί χειριστές τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν είχαν αντίστοιχη εκπαίδευση στο 
παρελθόν.  
 
Διάρκεια Σεμιναρίου/ Χώρος διεξαγωγής 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 27 και 29 Ιουνίου 2011. Η ελάχιστη διάρκεια του σεμιναρίου έχει οριστεί στις 
10 ώρες και θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & 
Πανός 21, Τρίπολη). 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011  
 
Εκπαιδευτές 
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από επίσημα Αναγνωρισμένους Εκπαιδευτές, μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών του 
ΕΦΕΤ και του Μητρώου Εισηγητών του ΛΑΕΚ. 
 
Εξετάσεις 
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
λάβουν επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται 
από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση 
ολοκλήρωσης του προγράμματος. 
 
Πληροφορίες 
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που δεν έχουν εκπαιδευτεί, να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο 
Αρκαδίας στα τηλέφωνα: 2710 227141-2, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, www.arcadianet.gr,  μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση και να 
την στείλετε ηλεκτρονικά στο info@arcadianet.gr και στο φαξ: 2710 233738. 
 
Υπεύθυνοι: κα. Αντωνία Ποντίκη, κ. Ιωάννης Τερζής  

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECDL ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

  
 
To Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες» της Microsoft (Unlimited Potential), διοργανώνει 
κύκλους εκμάθησης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με 
το πρότυπο ECDL.  
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
 
• Άνεργους/ες και μακροχρόνια άνεργους/άνεργες, με προτεραιότητα σε άνεργες γυναίκες που ταυτόχρονα 
είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ή μητέρες πολύτεκνων οικογενειών   
 
• Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες άσυλο 
 
Στόχος του προγράμματος είναι ν’ αποκτήσουν οι επωφελούμενοι δεξιότητες που θα ενισχύσουν τη θέση τους 
στην αγορά εργασίας και θα συμβάλουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω τμήματα παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στο ΕΔΕΠ, Κοραή 3, ΤΚ 10564, Αθήνα υπόψη κου Μανώλη Λαμπόβα ή στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, υπόψη 
κας Σακελλαρίου. 
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 6 Μαΐου 2011 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 
 Άνεργοι/ες και μακροχρόνια Άνεργοι/ες:  
 
1. Φωτογραφία  
2. Φωτοτυπία ταυτότητας 
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
ΣΠΙΤΙΟΥ  
    ή βεβαίωση κατοικίας από οικείο δημοτικό διαμέρισμα) 
4. H πολυτεκνία βεβαιώνεται από φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γέννησης των παιδιών που γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα ή από φωτοτυπία του διαβατηρίου γι’ αυτά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.  
5. Η μονογονεϊκότητα βεβαιώνεται είτε από απόφαση διαζυγίου (φωτοτυπία), είτε ληξιαρχική πράξη θανάτου 
(φωτοτυπία), είτε υπεύθυνη δήλωση για τις περιπτώσεις διάστασης ή εγκατάλειψης.  
6. H ανεργία ή η μακροχρόνια ανεργία βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ με την κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία). 
 
Μετανάστες: 
1. Φωτογραφία  
2. Φωτοτυπία των στοιχείων διαβατηρίου σε ισχύ, ή της άδειας παραμονής, ή της βεβαίωσης κατάθεσης 
δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής ή του δελτίου ταυτότητας αιτούντος άσυλο (ροζ κάρτα) ή 
υπηρεσιακού σημειώματος του  δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα. 
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ  
     ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ή βεβαίωση κατοικίας από οικείο δημοτικό διαμέρισμα) 
4. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας  
     (βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ή / και πιστοποίηση). 
 
Με τη λήξη του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν 
την αναγνωρισμένη πιστοποίηση ECDL. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας στα 
τηλέφωνα: 2710 227141-2, υπέυθυνη κα. Σοφία Σακελλαρίου ή στην ΕΔΕΠ/HePIS στα τηλέφωνα: 210 
3729161, υπεύθυνος, κ. Μανώλης Λαμπόβας 

 


