
 

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει Προγράμματα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Επισιτιστικών Επαγγελμάτων σε Θέματα Υγι-
εινής Και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ως ακολούθως: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 

Εκπαιδευτές 
Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 

14708/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ), 
οι Εκπαιδευτές που θα διδάξουν στα παρό-

ντα προγράμματα θα αντληθούν από τα 
Μητρώα Εκπαιδευτών του 

 ΕΦΕΤ 

Τίτλος Προγράμματος  
Κατάρτισης  

Περιγραφή  Διάρκεια  Ωφελούμενοι 

Πρόγραμμα  
Κατάρτισης  

Προσωπικού  
Επιχειρήσεων 
 Επισιτιστικών  
Επαγγελμάτων  

σε Θέματα Υγιεινής Και 
Ασφάλειας  

Τροφίμων (ΕΦΕΤ)  

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/
Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των 

επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των 
τροφίμων, σε  όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολου-

θήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα  
υγιεινής και ασφάλειας.  

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει 
τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, 
έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός 

μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παρα-
γομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την 

θέτει σε κίνδυνο. 
Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, 
είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι 

της κατηγορίας αυτής. 

10 ώρες  Προσωπικό Επιχειρήσεων που 
παράγουν, διακινούν, επεξεργά-
ζονται, αποθηκεύουν, μεταφέ-

ρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχο-
λούνται με το λιανικό εμπόριο, 

τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική 
εστίαση και τη ζαχαροπλαστική ή 

είναι εργαστήρια παραγωγής ή 
μεταποίησης τροφίμων. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε κάθε άτομο μιας 
επιχείρησης τροφίμων που 

έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
σε επαφή με τα τρόφιμα. Το 

άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως 
“απλός χειριστής τροφίμων”. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση 

συμμετοχής είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω φάξ, είτε μέσω 

ηλεκτρονικής αποστολής.  

Οδηγίες υποβολής στην  ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

www.kekgsevee.gr 

 

Υπεύθυνος Οργανισμός για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι ο 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος με εγκύκλιο καθορίζει τους 

όρους υλοποίησης της κατάρτισης (www.efet.gr ) 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ _ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα 

εκδίδονται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ   
προσωρινές Βεβαιώσεις παρακολούθησης  Εκπαιδευτικού Προ-

γράμματος 1, οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν 
την επίσημη Βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα 

αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περά-
τωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις). Οι εξετάσεις, σύμ-

φωνα με την 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, θα γίνο-
νται σε χρόνο και σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ. 

Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων. 

Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών  

Τροφοδηλητηρίασεις και η παρεμπόδιση τους  

Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων  

Το εργασιακό περιβάλλον  

Πρακτικές καθαρισμού  

Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών 

Νομοθεσία υγιεινής και τροφίμων  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

http://www.kekgsevee.gr/
http://www.efet.gr/

