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Κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες 
ηλεκτρονικής μάθησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οδηγός αυτός είναι διαθέσιμος στα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ, ΚΡΟΑΤΙΚΑ, ΤΣΕΧΙΚΑ, ΔΑΝΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΕΣΘΟΝΙΚΑ,  
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΟΥΓΓΡΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΛΕΤΟΝΙΚΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ, ΜΑΛΤΕΖΙΚΑ, ΠΟΛΩΝΙΚΑ,  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ και ΣΟΥΗΔΙΚΑ. 

Τελευταία επικαιροποίηση: 8/1/2021  

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης της πρωτοβουλίας 
«Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα». 

Το έγγραφο αυτό προορίζεται να αποτελέσει οδηγό για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπό 
όρους παροχή των υπηρεσιών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» που 
αφορούν τους διαθέσιμους κύκλους ηλεκτρονικής κατάρτισης της ενότητας BTSF Online. 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό προτού υποβάλετε την αίτηση/τις αιτήσεις 
σας, προκειμένου να διασφαλίσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά την εγγραφή σας και 
την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» («BTSF») 

Η BTSF είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) με 
στόχο την οργάνωση της κατάρτισης στην ΕΕ στους τομείς της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, της νομοθεσίας 
για τις ζωοτροφές, των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και των κανόνων 
για την υγεία των φυτών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων, προς τους κανόνες για την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων και η οδηγία 2000/29 του Συμβουλίου περί μέτρων προστασίας για τα φυτά ή τα 
φυτικά προϊόντα αποτελούν τη νομική βάση επί της οποίας ερείδεται η παρούσα πρωτοβουλία. 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (στο εξής: Chafea) 
είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση των μέτρων κατάρτισης 
για την ασφάλεια των τροφίμων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 2004/858/ΕΚ. 

Το πρόγραμμα BTSF έχει σχεδιαστεί για την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών που συμμετέχει σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων με στόχο την ενημέρωσή του για όλες τις 
πτυχές της κοινοτικής νομοθεσίας στους προαναφερθέντες τομείς, καθώς και για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης και κατάλληλης εκτέλεσης των εν λόγω ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη. 

Η κατάρτιση που οργανώθηκε για τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι επίσης διαθέσιμη για συμμετέχοντες από 
χώρες εκτός ΕΕ. 

Από το 2006 η πρωτοβουλία διευρύνεται διαρκώς όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από τις 
δραστηριότητες και τον αριθμό των καταρτιζόμενων συμμετεχόντων. Η πρωτοβουλία διευρύνθηκε ώστε 
από επτά προγράμματα κατάρτισης να καλύπτει πλέον πάνω από 40 διαφορετικά θέματα που σχετίζονται 
με τα τρόφιμα και την υγεία των ζώων και των φυτών. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει 
απευθείας στις δραστηριότητες κατάρτισης από την έναρξη της πρωτοβουλίας προσεγγίζει πλέον τους 
68.000, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπονται τα έμμεσα οφέλη της που προκύπτουν από τη διάδοση της 
αποκτηθείσας από τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κατάρτισης εμπειρογνωμοσύνης. Στο πλαίσιο 
αυτής της πρωτοβουλίας καταρτίζονται πλέον περίπου 6.000 άνθρωποι κατά μέσο όρο τον χρόνο 

Η πρωτοβουλία BTSF εκτιμάται ιδιαίτερα από το σύνολο των συμμετεχόντων στις σχετικές δραστηριότητες 
κατάρτισης και από τις αρμόδιες αρχές. 

Πρωτοβουλία BTSF και ηλεκτρονική μάθηση 

Παρότι τα αριθμητικά δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω ακούγονται εντυπωσιακά σε σύγκριση με 
τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετέχουν παγκοσμίως σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων σε τομείς 
που καλύπτονται από την πρωτοβουλία, πρόκειται για σχετικά μικρό αριθμό. Η άμεση πρόσβαση στη διά 
ζώσης κατάρτιση είναι, και πιθανόν θα παραμείνει, περιορισμένη για αρκετούς λόγους. Για να 
συμπληρωθεί η κατάρτιση που παρέχει η BTSF, το 2010 άρχισαν εργασίες ώστε να μελετηθούν η 
εφικτότητα, η καταλληλότητα και η συνάφεια των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης της BTSF με στόχο το 
πρότυπο κατάρτισης της BTSF να κινηθεί προς μια πιο συνδυαστική προσέγγιση, η οποία θα 
συμπεριλαμβάνει τη διά ζώσης κατάρτιση και την εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Κατά κοινή ομολογία, η ηλεκτρονική μάθηση αναγνωρίζεται ως δυναμικός και πολύτιμος βραχίονας 
επέκτασης των παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, τα δε συστήματα διαχείρισης της μάθησης 
(ΣΔΜ) αποτελούν βασικά εργαλεία για την υποστήριξη των εν λόγω νέων εκπαιδευτικών μοντέλων. 

Η χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρει τη δυνατότητα της διεύρυνσης του σχετικού κοινού 
με μικρότερο κόστος· επιτρέπει δε την προετοιμασία κύκλων κατάρτισης με διαφοροποιημένα γνωσιακά 
επίπεδα, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν τους κύκλους κατάρτισης με πιο 
ευέλικτο τρόπο που εναρμονίζεται με το βεβαρημένο πρόγραμμά τους. 
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Βάσει αυτών των προϋποθέσεων, η πρωτοβουλία BTSF δρομολόγησε την εκπόνηση θεματικών ενοτήτων 
ηλεκτρονικής μάθησης για βασικού επιπέδου προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για πιο εξειδικευμένα και πρακτικά διά ζώσης προγράμματα κατάρτισης. 

Μεθοδολογική διάσταση των κύκλων κατάρτισης 

Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ήδη επί μακρόν στον τομέα της εκπαίδευσης, ο δε αντίκτυπος της χρήσης 
τους στην κοινωνία αυξάνεται διαρκώς λόγω της ολοένα πιο θετικής συμβολής του διαδικτύου στην 
εκπαίδευση, καθώς και της ευκολότερης πρόσβασης σε αυτήν. 

Το ευρύ αυτό πεδίο (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κάθε μαθησιακή διαδικασία) αναφέρεται συνήθως 
ως ηλεκτρονική μάθηση. 

Η τυχόν συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής μάθησης τους παρέχει την 
ευκαιρία να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδρομή στις προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες, 
καθώς το κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μεθόδου, η ευελιξία, διευκολύνει σημαντικά την 
εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Η επιτυχία των προγραμμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό -πολύ 
περισσότερο από ό,τι οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές μέθοδοι- από τη δυνατότητα εξατομίκευσης της 
μαθησιακής διαδικασίας με γνώμονα τα κίνητρα και τις ικανότητες αυτοδιαχείρισης του εκπαιδευομένου. 

Το εκπαιδευτικό υλικό επιλέγεται βάσει κριτηρίων προσφορότητας, ενώ ο σχεδιασμός και η παραγωγή του 
τείνουν προς τη διευκόλυνση των διαδικασιών αυτοεκμάθησης, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ της 
εκάστοτε ομάδας-στόχου. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η εμπέδωση δυναμικής διαδραστικής 
σχέσης μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του μαθησιακού αντικειμένου μέσω της χρήσης εργαλείων 
πολυμέσων. 

Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, κατά κανόνα, ο συμμετέχων ήδη διαθέτει κάποια ενημέρωση 
για τα διδασκόμενα θέματα. Ως εκ τούτου, οι κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης δεν εστιάζουν τόσο στην 
ακαδημαϊκή γνώση όσο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων να εντοπίζουν τα κρίσιμα 
σημεία και να βρίσκουν λύσεις στα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. 

Τα κύρια εργαλεία για την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής κατάρτισης είναι κείμενα σε διαδραστικές 
οθόνες, τρισδιάστατες μασκότ, πρακτικά παραδείγματα, μαθησιακά παιχνίδια, περιεχόμενο εμβάθυνσης, 
κ.λπ. 

BTSF Online 
Η BTSF Online παρέχει 10 κύκλους ηλεκτρονικής κατάρτισης σε 5 γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, 
ισπανικά και πορτογαλικά). Η παρακολούθησή τους μέσω της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις για τα ακόλουθα θέματα: 

 Καλή διαβίωση των ζώων 
 Υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα 
 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές 
 Ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου 
 Καταπολέμηση και εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 
 Υγιεινή των τροφίμων και έλεγχοι σε προϊόντα αλιείας και ζώντα δίθυρα μαλάκια 
 Διατροφή των ζώων 
 Καθεστώς απομόνωσης φυτών της ΕΕ για εισαγωγές 
 Η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη σφαγή και τη θανάτωση με σκοπό την καταπολέμηση των 

μεταδοτικών ασθενειών των πουλερικών 

Για να μάθετε περισσότερα για τις θεματικές ενότητες των κύκλων ηλεκτρονικής κατάρτισης, επισκεφθείτε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5 .  

https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Επιλεξιμότητα 

Οι κύκλοι ηλεκτρονικής κατάρτισης που παρέχονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση 
για ασφαλέστερα τρόφιμα» προορίζονται αποκλειστικά για το προσωπικό των προσκεκλημένων να 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ, το οποίο εργάζεται στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές και συμμετέχει σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
κανονισμού για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Συμμετέχοντες από άλλες χώρες και τομείς (π.χ. την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, κ.λπ.) δεν είναι προς το παρόν επιλέξιμοι. 

Πριν από την υποβολή της αίτησης 
 Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητά σας, ελέγξτε τον 

κατάλογο των ΕΣΕ . 
 Εάν είστε επιλέξιμος υποψήφιος από προσκεκλημένη χώρα, μπορείτε να αιτηθείτε την εγγραφή 

σας σε κάποιον από τους διαθέσιμους κύκλους κατάρτισης της BTSF Online μέσω του 
ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης της BTSF. 

 Οι επιλέξιμοι αιτούντες από προσκεκλημένες χώρες που δεν έχουν ορίσει εθνικό σημείο επαφής 
μπορούν να επικοινωνούν με τη ΓΔ SANTE, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu. 

Πώς να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των σταδίων προεγγραφής, επικύρωσης και εγγραφής και των σχετικών 
απαιτήσεων: 

- Η αίτηση προεγγραφής (ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης της BTSF) υποβάλλεται συμπληρωμένη με τα 
στοιχεία του συμμετέχοντος (μία αίτηση για κάθε κύκλο κατάρτισης). Η επιλογή του προτιμώμενου κύκλου 
κατάρτισης και της γλώσσας μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρακολούθηση 
των διαθέσιμων κύκλων ηλεκτρονικής κατάρτισης μπορεί να γίνει στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, 
τα ισπανικά και τα πορτογαλικά. 

 Ελέγξτε την ορθότητα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά τη συμπλήρωση της 
αίτησης προεγγραφής. Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την αναγκαία 
επικοινωνία μαζί σας, όπως, μεταξύ άλλων, για τη διαβίβαση των στοιχείων και των συναφών 
πληροφοριών για την πρόσβασή σας. Εάν έχετε υποβάλει αιτήσεις για άλλους κύκλους ηλεκτρονικής 
κατάρτισης, χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις αιτήσεις, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας διπλού προφίλ. Η Ομάδα της BTSF συνιστά να 
χρησιμοποιείτε, ει δυνατόν, μία επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα είναι 
χρήσιμη για τα αρμόδια ΕΣΕ κατά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτήσεων. 
 Συμπληρώστε με τη δέουσα προσοχή το ονοματεπώνυμό σας, το οποίο θα ανακτηθεί κατά το 

τελευταίο στάδιο του κύκλου ηλεκτρονικής κατάρτισης, προκειμένου να αναγραφεί στο πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 

- Μετά την υποβολή της αίτησης προεγγραφής, το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής θα αξιολογήσει την 
αίτησή σας. Εάν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επικυρώνεται η εγγραφή του αιτούντος. Μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα "Επικύρωση προεγγραφής της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»" αποστέλλεται αυτομάτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
χρησιμοποιήσατε στην υποβολή της αίτησης/των αιτήσεών σας. 
 
- Εγγραφή των επικυρωμένων αιτήσεων από την Ομάδα της BTSF. Έχετε υπόψη ότι η εγγραφή των 
επικυρωμένων αιτήσεων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση έως τις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 
της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε εβδομάδας, περιλαμβανομένων όλων των αιτήσεων που 
λαμβάνονται πριν από την ημερομηνία εγγραφής. 

https://btsfacademy.eu/training/mod/data/view.php?id=43
https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
mailto:SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
https://btsfacademy.eu/training/mod/data/view.php?id=43
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Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου αυτού σταδίου, αποστέλλεται σε όλους τους εγγεγραμμένους 
συμμετέχοντες αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία 
πρόσβασής τους και τις συναφείς οδηγίες πρόσβασης. 
 

 
Σύνδεσμος ανάκτησης κωδικού πρόσβασης στην οθόνη Σύνδεση 

Όροι παροχής των υπηρεσιών 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους όρους παροχής των 
υπηρεσιών που αφορούν τους κύκλους ηλεκτρονικής κατάρτισης στο πλαίσιο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». 

Διαθεσιμότητα 

 Στους συμμετέχοντες παρέχεται πρόσβαση για περίοδο 365 ημερολογιακών ημερών, η οποία ξεκινά 
από την ημερομηνία εγγραφής. 
 Ο χρόνος που απαιτείται να διαθέσετε για κάθε κύκλο ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι, κατά μέσον 

όρο, περίπου 8 ώρες. 
 Δεν εφαρμόζονται περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των κύκλων ηλεκτρονικής κατάρτισης που 

μπορεί να αιτηθεί να παρακολουθήσει ο εκάστοτε συμμετέχων. Εντούτοις, η Ομάδα της BTSF συνιστά 
στους συμμετέχοντες να προγραμματίζουν την παρακολούθηση των κύκλων ηλεκτρονικής κατάρτισης 
με βάση τη διαθεσιμότητά τους και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορούν να παρακολουθήσουν τους κύκλους μαθημάτων με άνεση. Η υποβολή συμπληρωματικών 
αιτήσεων είναι δυνατή μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου ηλεκτρονικής κατάρτισης. 
 Οι κύκλοι ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι συνεχώς διαθέσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Λάβετε 

υπόψη ότι στο τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματίζεται διακοπή της παροχής των υπηρεσιών 
για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και διαχείρισης, με στόχο την αρχειοθέτηση των 
πληροφοριών συμμετοχής και την ανανέωση των πόρων ηλεκτρονικής μάθησης στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». 
 Εάν οι αιτούντες δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, 

είναι δυνατή η διάθεση μη επιγραμμικής λύσης κατόπιν αιτήματος. Παρόλα αυτά, τα ερωτηματολόγια 

 Σας παρακαλούμε να αναμένετε έως την επόμενη ημερομηνία εγγραφής, μετά τη λήψη του 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα "Επικύρωση προεγγραφής της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»", προτού αιτηθείτε υποστήριξη για την 
απόκτηση πρόσβασης. 
 Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μηνύματα ενδέχεται να φιλτραριστούν και να καταλήξουν στον φάκελο 

«σπαμ/κάδος απορριμάτων» μετά την παραλαβή τους. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι 
ελέγξατε τον εν λόγω φάκελο προτού αιτηθείτε υποστήριξη. 
 Προαιρετικά, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες που δεν έχουν λάβει τα στοιχεία πρόσβασής τους 

μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που διατίθεται στην 
οθόνη Σύνδεση , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://btsfacademy.eu/training/login/index.php και 
εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της 
αίτησης προεγγραφής. 

https://btsfacademy.eu/training/login/index.php
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αξιολόγησης γνώσεων και το ερωτηματολόγιο για την ικανοποίηση του συμμετέχοντος πρέπει να 
διαβιβαστούν στην Ομάδα της BTSF για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

Ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης 

 Με βάση τον χρόνο προεγγραφής των αιτούντων προσδιορίζεται η εβδομάδα εγγραφής, καθώς και η 
ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης. Ως εκ τούτου, η ΓΔ SANTE και ο 
Chafea συνιστούν στον αιτούντα να προγραμματίσει την υποβολή των αιτήσεων προεγγραφής 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά του. 

Παρατάσεις εγγραφής 

 Εάν η αρχική διάρκεια της περιόδου εγγραφής δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, 
είναι δυνατή η παράταση της περιόδου εγγραφής των 365 ημερών κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος. 
 Τα αιτήματα παράτασης του χρόνου εγγραφής πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια εθνικά σημεία 

επαφής. Η εξέταση των αιτημάτων πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας 
(σύμφωνα με το βελγικό ημερολόγιο). 

Προσπάθειες επανάληψης της τελικής δοκιμασίας 

 Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την ολοκλήρωση της τελικής δοκιμασίας επιτρέπουν στους 
αιτούντες να υποβληθούν σε αυτήν 3 φορές. Εάν δυσκολεύεστε να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη 
βαθμολογία για την επιτυχή εξέταση στο ερωτηματολόγιο, ανασκοπήστε τα περιεχόμενα της 
θεματικής ενότητας προτού υποστείτε εκ νέου την τελική δοκιμασία. Το ελάχιστο ποσοστό ορθών 
απαντήσεων για την επιτυχή εξέταση στην τελική δοκιμασία είναι το 75%. 
 Εάν έχετε υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων προσπαθειών επανάληψης της τελικής διαδικασίας, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση general@btsfacademy.eu για να 
λάβετε οδηγίες. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης 

 Η BTSF είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις δραστηριότητες της οποίας συντονίζει 
η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) και υλοποιεί ο Εκτελεστικός 
Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea). Οι δύο αυτοί 
οργανισμοί εγγυώνται το κύρος των πιστοποιητικών που απονέμονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι 
ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση των κύκλων ηλεκτρονικής κατάρτισης. Ωστόσο, η 
πρωτοβουλία BTSF δεν είναι ένα πρόγραμμα μάθησης που εξαντλείται στην έννοια της 
«αποφοίτησης». Στόχος του είναι η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού των αρμόδιων 
αρχών που είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στο πλαίσιο της επιβολής της 
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα ΥΦΠ. 
 Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους του εκάστοτε 

συμμετέχοντος η αναγνώριση αυτών των πιστοποιητικών και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, η απόδοση σε 
αυτά πιστωτικών μονάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο ΕΣΕ της 
BTSF. 
 Η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κάθε κύκλου ηλεκτρονικής κατάρτισης επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να μεταφορτώσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης (ενότητα «Δίπλωμα» στον 
εκάστοτε κύκλο ηλεκτρονικής κατάρτισης), το οποίο αποδεικνύει την επιτυχή εξέτασή τους στην 
τελική δοκιμασία συγκεντρώνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό (75%) ορθών απαντήσεων. Στα 
εν λόγω πιστοποιητικά δεν αναγράφεται βαθμολογία.  
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Υπηρεσίες γραφείου εξυπηρέτησης της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» 

 Για πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχονται στο πλαίσιο 
της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», μεταξύ των οποίων 
ερωτήματα σχετικά με τις εγγραφές, αιτήματα που αφορούν τη διαχείριση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ερωτήματα για την παροχή των υπηρεσιών, επικοινωνήστε με την 
ηλεκτρονική διεύθυνση general@btsfacademy.eu. Η Ομάδα της BTSF θα χαρεί να σας βοηθήσει. 

 
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Κάθε κύκλος ηλεκτρονικής κατάρτισης της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ» έχει την ακόλουθη δομή: 
 Ηλεκτρονικός φάκελος. Πρόκειται για μια ενότητα που περιέχει έγγραφα υπό μορφή αρχείων PDF με 

πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία BTSF, ένα σχέδιο μάθησης και έναν οδηγό εκπαιδευομένου 
για κάθε κύκλο ηλεκτρονικής κατάρτισης. 
 Προκαταρκτική δοκιμασία. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων αποσκοπεί στην 

αξιολόγηση της εξοικείωσης του συμμετέχοντος με το θέμα πριν από την παρακολούθηση του κύκλου 
ηλεκτρονικής κατάρτισης. 
 Θεματική ενότητα. Την εισαγωγή στο θέμα/τα θέματα διαδέχεται το κυρίως περιεχόμενο, το οποίο είναι 

οργανωμένο υπό μορφή ενοτήτων με χρήση πολυμέσων που είναι προσβάσιμες από τους 
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ». 
 Τελική δοκιμασία. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων αξιολογεί την κατανόηση του 

θέματος/των θεμάτων από τον συμμετέχοντα μετά από την παρακολούθηση του κύκλου ηλεκτρονικής 
κατάρτισης. Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται η συγκέντρωση ελάχιστου 
ποσοστού (75%) ορθών απαντήσεων. 
 Έρευνα. Το ερωτηματολόγιο για την ικανοποίηση του συμμετέχοντος στην BTSF συγκεντρώνει τα σχόλια 

και τις παρατηρήσεις του συμμετέχοντος προκειμένου να εντοπιστούν σημαντικά θέματα που χρήζουν 
προσεκτικής εξέτασης από την Ομάδα της BTSF στη ΓΔ SANTE ώστε ο Chafea να σχεδιάσει και να 
εφαρμόσει λύσεις για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών.  
 Δίπλωμα. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες μπορούν 

να μεταφορτώσουν απευθείας το πιστοποιητικό παρακολούθησης.Αρχεία PDF. Οι ενότητες του 
περιεχομένου είναι διαθέσιμες προς μεταφόρτωση υπό τη μορφή αρχείων PDF. 

mailto:general@btsfacademy.eu
https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων περιεχομένων των δραστηριοτήτων του 
κύκλου ηλεκτρονικής κατάρτισης στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», 
μελετήστε τον ακόλουθο κατάλογο απαιτήσεων: 
 Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο Για την παρακολούθηση των κύκλων ηλεκτρονικής 

κατάρτισης που παρέχονται στο πλαίσιο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ» συνιστάται η χρήση υπολογιστή παρά κινητής συσκευής. Παρότι η διάταξη των σελίδων 
της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» έχει χαρακτηριστικά δυναμικής 
προσαρμογής, το μέγεθος των οθονών και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ενδέχεται να 
προκαλέσουν προβλήματα κατά την παρακολούθηση του περιεχομένου των κύκλων ηλεκτρονικής 
κατάρτισης μέσω κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών. 

 Ακουστικά κεφαλής ή ηχεία Οι κύκλοι ηλεκτρονικής κατάρτισης που παρέχει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» περιέχουν κινούμενα σχέδια με ήχο. Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή αναπαραγωγής ήχου είναι ορθά ρυθμισμένη και διαθέτει κατάλληλη έξοδο που επιτρέπει 
την αναπαραγωγή του ήχου κατά την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων. 

 Διαδικτυακός φυλλομετρητής. Η Ομάδα της BTSF στη ΓΔ SANTE και ο Chafea έχουν πραγματοποιήσει 
δοκιμές των κύκλων ηλεκτρονικής κατάρτισης με τους συνηθέστερους φυλλομετρητές. Τα 
αποτελέσματα αυτών των δοκιμών δείχνουν ότι ο Internet Explorer της Microsoft και ο Edge έχουν 
χαμηλότερη απόδοση με την ίδια σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο ενδέχεται να εμποδίσει τη 
φόρτωση κινούμενων σχεδίων λόγω διακοπών και προβλημάτων συμφόρησης. Ως εκ τούτου, για 
καλύτερες επιδόσεις συνιστούμε τη χρήση των Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ή Safari. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να χρειαστούν υποστήριξη από την Ομάδα ΤΠ των οικείων ΕΑΑ προκειμένου 
να αιτηθούν την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού στους υπολογιστές τους. 

https://btsfacademy.eu/training/
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