Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1.Τίτλος σπουδών/προσόν1
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
2.Μεταφρασμένος τίτλος 2
Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:
FOOD AND BEVERAGE TECHNOLOGY AND CONTROL OFFICER
3.Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ

Περιγράφει και ταξινομεί τα είδη τροφίμων και ποτών καθώς και τις βασικές μεθόδους επεξεργασίας τους (π.χ. παστερίωση,
αποστείρωση, ψύξη, ξήρανση, κάπνιση, αλάτιση, κονσερβοποίηση).

Διακρίνει τις μεταβολές της σύστασης και των ιδιοτήτων των Τροφίμων-Ποτών, βάσει των τεχνικών παρασκευής τους.

Εξηγεί την επίδραση των μικροοργανισμών στην παραγωγή ζυμωμένων τροφίμων – ποτών και αποκωδικοποιεί το ρόλο των
ενζύμων.

Αναγνωρίζει την διαφορά και σημασία μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής παρουσίας αλλοιογόνων, παθογόνων μικροοργανισμών και
τοξικών ουσιών.

Ερμηνεύει όλες τις βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την επισήμανση των τροφίμων (π.χ. Αλλεργιογόνα, Επισημάνσεις
υγείας).

Κατανοεί βασικές έννοιες και μεθόδους στατιστικής ανάλυσης (π.χ. μέσος όρος, τυπική απόκλιση, κατανομή Poisson) που
σχετίζονται με την ακρίβεια, την επαναληψημότητα ή/και το σφάλμα των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί.

Γνωρίζει τις Εθνικές και Κοινοτικές Κανονιστικές απαιτήσεις για την παραγωγή,αποθήκευση, διανομή τροφίμων και ποτών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ελέγχει τις α’ ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα προϊόντα από την παραλαβή έως και την διάθεση τους προς κατανάλωση.

Προσδιορίζει δυνητικούς φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς κινδύνους που μπορούν να προκύψουν κατά τα στάδια επεξεργασίας
των τροφίμων και ποτών.

Επιλέγει τα υλικά και μέσα καθαρισμού - απολύμανσης των χώρων και του μηχανολογικού εξοπλισμού και εκτελεί σχολαστικά το
εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.

Εφαρμόζει αναλυτικές μεθόδους για τον προσδιορισμό της σύστασης των τροφίμων και ποτών καθώς και για την ανίχνευση τοξικών
ουσιών και παθογόνων μικροοργανισμών

Καταγράφει τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων και διορθώνει πιθανές αποκλίσεις των συνθηκών διατήρησης.

Συντάσσει και τηρεί αρχείο εντύπων ή/και ηλετρονικών αρχείων καταγραφής των εφαρμοζόμενων Συστημάτων Ποιότητας.

Παρουσιάζει τα προϊόντα της επιχείρησης σε πελάτες ή/και επισκέπτες και συμμετέχει ενεργά στην προώθηση και πώληση των
παραγόμενων προϊόντων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ρυθμίζει τη ροή των παραγωγικών διαδικασιών σύμφωνα με τον διαθέσιμο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει το εμπλεκόμενο στις παραγωγικές διαδικασίες ανθρώπινο δυναμικό.

Σχεδιάζει με υπευθυνότητα τα διαγράμματα ροής των παραγωγικών διαδικασιών και προσδιορίζει τα κρίσιμα σημεία Ελέγχου
αυτών.

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος3
Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ως στέλεχος σε ιδιωτικές ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις που έχουν ως
αντικείμενο εργασίας την παραγωγή, μεταποίηση, και εμπορία τροφίμων και ποτών. Επίσης, δύναται να εργαστεί σε βιοτεχνίες-βιομηχανίες
παραγωγής οίνών και ζύθου, σε εργαστήρια αναλύσεων νερού- τροφίμων και ποτών, ως σύμβουλος σε Ιδιωτικές εταιρείες Πιστοποίησης
Συστημάτων ποιότητας αλλά και σε Δημόσιους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο των Τροφίμων. Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος
ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει.

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.| 2Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ.| 3 Εφόσον ισχύει.

1

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ.
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.
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5. Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
τίτλου σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/

Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών1

Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών)

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1
Ναι

Διεθνείς συμφωνίεςαναγνώρισης των προσόντων1
Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

6.Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος
Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που
οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013)

7.Πρόσθετες πληροφορίες
Προϋποθέσεις εισαγωγής1

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο
τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή
ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:

Χημεία Τροφίμων, Αναλυτική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αρχές Διατροφής, Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών, Ανάλυση
Τροφίμων, Βιοστατιστική, Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Ζύμης- Μαναβικής-Μπακαλικής, Συσκευασία Τροφίμων και
Ποτών, Προώθηση και Διαφήμιση Τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/

1Εφόσον

ισχύει.
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