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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
 

 ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 

 
 
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την 
παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των 
τροφίμων.  
 

        

 
 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
 

                                                                                            

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν 
τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και 
ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. 

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με 
χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό 
παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο 
εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά 
περίπτωση τομέα των τροφίμων. 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 

I. ΕΠΙΠΕΔΟ 1 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως "απλός χειριστής 
τροφίμων" και έχουν ως στόχο την κατάρτιση του υπάρχοντος και νεοπροσλαμβανομένου 
προσωπικού σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

Διάρκεια : 10 ώρες. 
Κόστος     : 60€ + 30€ για ΕΦΕΤ 

II. ΕΠΙΠΕΔΟ 2 

Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών 
επιχειρήσεων κλπ (Άρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ). 
 
Διάρκεια : 20 ώρες. 
Κόστος     : 120€ + 30€ για ΕΦΕΤ 
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III. 

Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Άρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ). 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Απευθύνονται σε άτομα που ήδη έχουν λάβει εκπαίδευση στα σχετικά θέματα ή έχουν 
παρακολουθήσει προγράμματα επιπέδου-2. 

 

Υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων από τους φορείς υλοποίησης 

Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να 
υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν την έναρξη 
του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο 
γνωμοδότησης από τον ΕΦΕΤ. 

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αφορούν χρονικό ορίζοντα 3 μηνών 
(90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός 10 ημερολογιακών ημερών θα αποστέλλονται στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ, σε γραπτή μορφή τα πρωτότυπα 
παρουσιολόγια και σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή ο κατάλογος των τελικώς καταρτισθέντων καθώς 
και αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, το οποίο έχει 
καθορισθεί, με την απόφαση 379/16-5-2013 του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις φορέων 
και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες, σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά 
εκπαιδευόμενο.  

Η κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό GR.3001.0002.4000.0000.0002.6956-3 που τηρεί ο ΕΦΕΤ στην 
Τράπεζα της Ελλάδος

Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω των πρακτορείων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καταθέτης επιβαρύνεται με 
προμήθεια 1/1000 επί του ποσού της κατάθεσης (30 Λεπτά του Ευρώ). 

. 

Σας γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πρακτορεία και σε ορισμένες ΔΟΥ. 

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. 
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 μέσω του ιστότοπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των 
επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του ν. 3438/2006. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 


