
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία αποτελεί προσαρμο-

γή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχετική κοινοτική οδηγία, το προσωπικό των επιχειρήσε-

ων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής α-

λυσίδας, έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιει-

νής και ασφάλειας τροφίμων.  

 

Επιπλέον, όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής στον τομέα 

των τροφίμων, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόν-

των και των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις και πάνω απ’ όλα συνδέεται με την 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε επίσης την ανάγκη για διαρκή επι-

μόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, ώστε να υ-

πάρχει ενημέρωση τόσο για τις βασικές αρχές υγιεινής, όσο και για 

τις παραγωγικές - τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την υγιεινή 

και ασφάλεια των τροφίμων. 

Γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι που απασχολούνται  σε  
επιχειρήσεις τροφίμων να καταρτιστούν; 

Ποιος είναι ο στόχος αυτών των προγραμμάτων 
κατάρτισης; 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η συμβολή στην τήρηση των όρων και συν-

θηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόν-

των - υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή. 

Ειδικότεροι στόχοι είναι: 

 να διατηρηθεί και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επίπεδο ατομικής προστασίας 

 να διασφαλιστεί και βελτιωθεί η καθαριότητα των χώρων και η υγιεινή των τροφίμων 

 να μάθουμε, όλοι εμείς που απασχολούμαστε σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τρό-

φιμα, να εργαζόμαστε σωστά και με ασφάλεια 

Κατάρτιση εργαζομένων σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας 

τροφίμων σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του ΕΦΕΤ 



Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που συνδέον-

ται με τον επισιτισμό όπως επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, απο-

θήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων 

(κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία) και μαζικής εστίασης 

(εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.) καθώς και στα ερ-

γαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας, παραγωγής γύ-

ρου κ.λ.π. 

Σελίδα 2  

Ποιος φορέας εκπόνησε το πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος 
για την τήρησή του; 

Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το πρόγραμμα κατάρτισης; 

Υπεύθυνος οργανισμός για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι ο 

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος εξέδωσε εγκύκλιο που 

καθορίζει τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης (www.efet.gr). Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυ-

τή, οι εκπαιδευτές προέρχονται από ειδικό μητρώο του ΕΦΕΤ, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει 

καθοριστεί από τον ΕΦΕΤ, το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών, η υλοποίησή του γίνεται σε 2 

ημέρες και μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις  προκει-

μένου να αξιολογηθούν. Η διαδικασία αξιολόγησης των καταρτιζομένων διεξάγεται με την ευ-

θύνη του ΕΦΕΤ. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης 

εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και έχουν ισχύ πιστοποιητικού επάρκειας του. μισθωτού για εργασία. 

ΚΑ ΤΑΡ ΤΙ ΣΗ ΕΡ ΓΑΖΟ Μ ΕΝΩ Ν Σ Ε Θ ΕΜ ΑΤΑ  Υ ΓΙ ΕΙΝΗ Σ  ΚΑΙ  ΑΣ ΦΑΛ ΕΙΑ Σ Τ ΡΟΦ Ι ΜΩ Ν  ΣΥ Μ ΦΩ Ν Α Μ Ε ΤΗ Ν ΕΓ ΚΥ ΚΛ ΙΟ ΤΟΥ  ΕΦ ΕΤ  

 Ικανοποιεί τη νομοθετική υποχρέωση της Υπουργικής Απόφασης 487/2000 που βαρύνει 

πρωτίστως τον υπεύθυνο της επιχείρησης 

 Αποκτά καταρτισμένο προσωπικό, ικανό να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας τρο-

φίμων, επομένως να προστατεύει την επιχείρηση από τις πιθανές 

βλαβερές συνέπειες της μη τήρησης των σχετικών κανονισμών 

 Αναβαθμίζει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της και 

εμμέσως βελτιώνει την εικόνα της απέναντι στους πελάτες και στην 

τοπική κοινωνία 

Σε τι ωφελείται μια επιχείρηση τροφίμων από την 
παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης εκ μέρους 
των εργαζομένων της; 



 Ικανοποιεί τη νομοθετική πρόβλεψη της Υπουργικής Απόφασης 487/2000 που θεσπίζει 

την υποχρεωτική κατάρτιση όλων των εργαζομένων που ασχολούνται με τρόφιμα 

 Αποκτά την επίσημη βεβαίωση του ΕΦΕΤ, δηλ. ένα πιστοποιητικό πολύ χρήσιμο για την 

επαγγελματική του σταθεροποίηση και εξέλιξη 

 Βελτιώνονται οι γνώσεις του στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας 

τροφίμων, συνεπώς αυξάνονται οι ικανότητές του στην εργασία 

 Κατανοεί ακόμη καλύτερα την ανάγκη τήρησης των κανόνων υγιει-

νής και ασφάλειας των τροφίμων, επομένως εργάζεται με μεγαλύ-

τερη αποδοτικότητα και ασφάλεια 

Σε τι ωφελείται ένας εργαζόμενος από την παρακολούθηση 
του προγράμματος κατάρτισης; 

ΚΕΚ Γ Σ ΕΒ ΕΕ  

Αρκεί η συμπλήρωση μιας αίτησης σαν και αυτήν που ακολουθεί και η αποστολή της μαζί με 

φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αναφέρονται, στο παράρτημα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας (Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310545967, Φαξ. 

2310546275, e-mail : kekthess@otenet.gr).   

 

Ε- άν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση ή θέλει κάποια διευκρίνιση, 

ε - ίμαστε στη διάθεσή σου. 

Σελίδ α 3  

Τι πρέπει να κάνω για να δηλώσω συμμετοχή σε ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης; 



ΑΙΤΗΣΗ  
Επιμόρφωσης Εργαζομένων — Εργοδοτών σε θέματα Υγιεινής και  

Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 

 
 

 

Προς τον  
εκπαιδευτικό  
φορέα 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας 
Κωλέττη 24, Τ.Κ 54627, Θεσσαλονίκη 

 (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ — Κωδ. Πιστοποίησης 1111-1075) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΦΜ — ΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ — Τ.Κ  

 

 

 

Ημερομηνία / Υπογραφή Σφραγίδα Επιχείρησης 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

E– MAIL   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(Περιγράφεται αναλυτικά) 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΑΦΜ — ΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ — Τ.Κ   

 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για Κατάρτιση Εργοδότη σας υποβάλλω :  

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  □ 

□ Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος 

Για Κατάρτιση Εργαζομένου σας υποβάλλω :  

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  □ 

□ Βεβαίωση  ΑΦΜ — ΔΟΥ 

Δηλώνω τέλος  ότι :  
Η παρούσα αίτηση ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με όλες τις συνέπειες του 
νόμου, και συνεπώς  όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή  

Τα παραπάνω στοιχεία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν  


