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                ΝΠΔΔ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Απόσπασμα πρακτικού 7/06-06-2022 

 

Θέμα 29ο «Θέσπιση ενιαίου πλαισίου υποχρεωτικής κατάρτισης του 

προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, 

καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων κατάρτισης». 

 

Απόφαση 209/06-06-2022 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ199/Α΄/28.9.1999) και ιδίως του άρθρου 1, παρ. 5, περ. δ. 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 

252/Α΄/18.10.2002), το άρθρο 11 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14.2.2006) 

και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2018 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων» (ΦΕΚ 134/Α΄/24.7.2018). 

3. Την υπ‘ αριθμ. 8323/11.1.2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Έναρξη 

λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 8/Β΄/13.1.2000). 

4. Την υπ’ αριθμ. 052/4.5.2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «περί συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις Δημόσιες Αρχές και 

Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων  των Αρχών πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου» 

(ΦΕΚ 687/Β΄/11.5.2004). 

5. Την υπ’ αριθμ. 349/7.2.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί 

ορισμού σημείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων» (ΦΕΚ 

183/Β΄/11.2.2005). 

6. Την υπ’ αριθμ. 18386/15.11.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Ανάπτυξης «συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 

του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα 

ασφάλειας των τροφίμων » (ΦΕΚ 1745/Β΄/14.12.2005). 

7. Τις διατάξεις του 178/2002 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα 

ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L31 της 1.2.2002 Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

8. Τις διατάξεις του 2017/625 Κανονισμού του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις 

άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 

της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 

κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
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φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και 

(ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) 

αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 

2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 

89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 

και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ. 

9. Τις διατάξεις του 852/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «για την υγιεινή των τροφίμων» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

10. Τις διατάξεις του  853/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010  «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163). 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( 5-1) 

 

 Την έγκριση του επισυναπτόμενου Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα: 

«Θέσπιση ενιαίου πλαισίου υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων 

τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 

εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης». 

 

Το μέλος Λαλούση Πολύμνια ψήφισε λευκό για τους λόγους που αναγράφεται στα 

πρακτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος του  

Δ.Σ. του ΕΦΕΤ 

 

 

 

 Ζαμπέλας Αντώνιος 
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Θέσπιση ενιαίου πλαισίου υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων 

τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 

εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ199/Α΄/28.9.1999) και ιδίως του άρθρου 1, παρ. 5, περ. δ. 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 

252/Α΄/18.10.2002), το άρθρο 11 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14.2.2006) 

και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2018 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων» (ΦΕΚ 134/Α΄/24.7.2018). 

3. Την υπ‘ αριθμ. 8323/11.1.2000 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Έναρξη 

λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 8/Β΄/13.1.2000). 

4. Την υπ’ αριθμ. 052/4.5.2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «περί συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις Δημόσιες Αρχές και 

Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων  των Αρχών πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου» 

(ΦΕΚ 687/Β΄/11.5.2004). 

5. Την υπ’ αριθμ. 349/7.2.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί 

ορισμού σημείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων» (ΦΕΚ 

183/Β΄/11.2.2005). 

6. Την υπ’ αριθμ. 18386/15.11.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Ανάπτυξης «συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 

του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα 

ασφάλειας των τροφίμων » (ΦΕΚ 1745/Β΄/14.12.2005). 

7. Τις διατάξεις του 178/2002 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα 
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ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L31 της 1.2.2002 Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

8. Τις διατάξεις του 2017/625 Κανονισμού του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις 

άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση 

της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των 

κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 

φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και 

(ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) 

αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 

2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 

89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 

και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ. 

9. Τις διατάξεις του 852/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «για την υγιεινή των τροφίμων» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

10. Τις διατάξεις του  853/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010  «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163). 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη θέσπιση του  ενιαίου πλαισίου υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού 

επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα και τον καθορισμό των 

όρων και των προϋποθέσεων εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 

κατάρτισης. 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του ενιαίου πλαισίου 

κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή με 

τρόφιμα με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εκπόνησης και 

έγκρισης προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης, για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων και της προστασίας 

του καταναλωτή.  

2. Τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων 

τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 

την υγιεινή των τροφίμων, σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν: α. την κατάρτιση όλων όσων 

χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρησή τους σχετικά με την υγιεινή των 

τροφίμων ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες, β. ότι όσοι είναι υπεύθυνοι 

για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 
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5 παράγραφος 1 του Κανονισμού ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών, 

έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα στην εφαρμογή των αρχών HACCP, καθώς και 

β. τη συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου σχετικά με 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρόσωπα που απασχολούνται στην 

αλυσίδα των τροφίμων.. 

 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο Εφαρμογής 

 

1. Η υποχρεωτική κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε 

επαφή με τρόφιμα εφαρμόζεται στο προσωπικό των επιχειρήσεων που 

παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν και 

διαθέτουν τρόφιμα και υλικά σε επαφή με τρόφιμα καθώς και στο προσωπικό 

που παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας εντός των εγκαταστάσεων που 

λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω διαδικασίες. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις  έχουν 

υποχρέωση να απασχολούν προσωπικό το οποίο έχει παρακολουθήσει 

επιτυχώς τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του ΕΦΕΤ, βάσει της 

διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση. 

2. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος 

HACCP, μπορούν είτε να εφαρμόσουν τα προγράμματα υποχρεωτικής 

κατάρτισης του ΕΦΕΤ είτε να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης 

προσωπικού, κατάλληλα για το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα από το σύστημα HACCP που εφαρμόζουν. Η υλοποίηση 

της υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού αποδεικνύεται, μέσω της 

τήρησης τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει κατάλληλα αρχεία εκπαίδευσης τα 

οποία επιθεωρούνται στο πλαίσιο του επισήμου ελέγχου τροφίμων βάσει των 

κανονισμών 852/2004 και 625/2017. 

3. Οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP 

σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Κανονισμού 852/2004, αλλά ακολουθούν 

διαδικασίες  που βασίζονται  στις αρχές του HACCP, οφείλουν να καταρτίζουν 

το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της 

διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση. 

4. Από την υποχρεωτική κατάρτιση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, 

εξαιρείται το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρους και επίσημα 

αναγνωρισμένους από κρατικό φορέα τίτλους σπουδών, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Τεχνικών 

και Επαγγελματικών Σχολών της Ελλάδας και αναγνωρισμένους ισότιμους 

τίτλους του εξωτερικού, από τους οποίους προκύπτει ότι ο εργαζόμενος έχει 

λάβει επαρκή κατάρτιση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και 

υλικών σε επαφή με τρόφιμα. 

 

Άρθρο 3 

Προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης 

  

1. Η υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και 

υλικών σε επαφή με τρόφιμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων 

υποχρεωτικής κατάρτισης τα οποία διακρίνονται σε προγράμματα 

υποχρεωτικής κατάρτισης Επιπέδου 1 και 2. 

2. Το πρόγραμμα Επιπέδου 1 αφορά στην υποχρεωτική κατάρτιση χειριστών 

τροφίμων σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, διενεργείται 

από φορείς υλοποίησης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

απόφασης και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες.  

3. Το πρόγραμμα Επιπέδου 2 αφορά στην κατάρτιση του προσωπικού των 

επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη 

συστήματος HACCP. Το εν λόγω πρόγραμμα, απευθύνεται σε προϊσταμένους 

Τμημάτων ή Διευθύνσεων , του τομέα των τροφίμων, υλοποιείται σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΦΕΤ από τις ίδιες τις επιχειρήσεις  και έχει 

διάρκεια τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες. 
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4. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης καθορίζεται με 

απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ και τροποποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο. 

 

 

Άρθρο 4 

Φορείς υλοποίησης 

 

Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης είναι αποκλειστικά 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί, επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια και 

πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2009/1992 και του Ν. 3879/2010 όπως ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν 

να είναι φορείς υλοποίησης. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

τηρεί αρχείο φορέων υλοποίησης προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης. 

 

 

Άρθρο 5 

Αρχείο εγκεκριμένων φορέων 

 

1. Οι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων προκειμένου να υλοποιούν 

προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του ΕΦΕΤ υποβάλλουν αίτημα 

έγκρισής τους σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

απευθυνόμενο στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

ΕΦΕΤ. 

2. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών εγκρίνεται η εγγραφή των φορέων υλοποίησης 

προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΦΕΤ και απονομής μοναδικού κωδικού 

έγκρισης εγγραφής του φορέα στο Αρχείο του ΕΦΕΤ. 

3. Οι προϋποθέσεις έγκρισης και εγγραφής στο Αρχείο εγκεκριμένων φορέων 

υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΦΕΤ καθώς και διαγραφής από 

το Αρχείο καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ. 

 

 

Άρθρο 6 

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 

 

1. Οι Φορείς υλοποίησης προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης του ΕΦΕΤ 

προκειμένου να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα υποχρεωτικής κατάρτισης 

υποβάλλουν έγγραφο αίτημα σύμφωνα με το  τυποποιημένο έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ) απευθυνόμενο στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

ΕΦΕΤ. 

2. Τα αιτήματα έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης 

υποβάλλονται στον ΕΦΕΤ τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την 

ημέρα έναρξης του προγράμματος.  

3. Ο αριθμός καταρτιζόμενων κάθε προγράμματος υποχρεωτικής κατάρτισης 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διενέργεια του 

προγράμματος, η αναλυτική προσέγγιση του περιεχομένου του και η εμπέδωσή του 

από τους καταρτιζόμενους. 

4. Τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης διεξάγονται είτε στις 

εγκαταστάσεις των φορέων υλοποίησης, είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένη 

ενοικιαζόμενη αίθουσα, είτε μέσω τηλεκατάρτισης. 

5. Οι φορείς υλοποίησης που αναλαμβάνουν τη διενέργεια προγράμματος 

υποχρεωτικής κατάρτισης, υποχρεούνται να επιλέγουν εκπαιδευτές από το Μητρώο 

Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, οι οποίοι οφείλουν να εκπαιδεύουν, σύμφωνα με το 

εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από τον ΕΦΕΤ.  

6. Για κάθε ημέρα υλοποίησης του προγράμματος υποχρεωτικής κατάρτισης, 

ορίζεται ένας εκπαιδευτής με έναν αναπληρωματικό εκπαιδευτή. 

 

 

Άρθρο 7 

Εξετάσεις 
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1. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων 

υποχρεωτικής κατάρτισης οι καταρτισθέντες οφείλουν σε χρονικό διάστημα, 

που καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ, να συμμετάσχουν επιτυχώς σε εξετάσεις 

αξιολόγησης που διενεργούνται με ευθύνη του ΕΦΕΤ. 

2. Οι εξετάσεις αξιολόγησης διενεργούνται είτε στις εγκαταστάσεις των φορέων 

υλοποίησης κατάρτισης είτε στις εγκαταστάσεις του ΕΦΕΤ είτε σε άλλες 

εγκαταστάσεις που επιλέγονται από τον ΕΦΕΤ είτε μέσω ηλεκτρονικού 

συστήματος  εξέτασης (e-exam).  

3. Στην περίπτωση αποτυχίας σε εξετάσεις με δια ζώσης παρουσίας οι 

καταρτισθέντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις  δυο ακόμη φορές. 

4. Στην περίπτωση   αποτυχίας σε εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού συστήματος  

εξέτασης (e-exam) οι καταρτισθέντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε 

εξετάσεις  δύο ακόμη φορές εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών. 

5. Σε κάθε περίπτωση που καταρτιζόμενοι αποτυγχάνουν στις εξετάσεις και τις 

τρεις φορές τότε αυτοί υποχρεούνται να συμμετάσχουν εκ νέου σε πρόγραμμα 

κατάρτισης. 

 

Άρθρο 8 

Βεβαιώσεις 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης ο ΕΦΕΤ 

χορηγεί στους καταρτισθέντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή /και μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος (sms) βεβαίωση παρακολούθησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

2. Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης ο ΕΦΕΤ χορηγεί στους 

επιτυχόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μέσω sms βεβαίωση 

επιτυχούς κατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).  

3. Η βεβαίωση επιτυχούς κατάρτισης έχει πενταετή ισχύ. 

4. Μετά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης επιτυχούς κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος 

πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου πρόγραμμα υποχρεωτικής κατάρτισης και 

να υποβληθεί σε εξετάσεις αξιολόγησης. 

  

 

Άρθρο 9 

Δαπάνη  συμμετοχής  

 

1. Η δαπάνη για τη συμμετοχή σε προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης στη 

περίπτωση εργαζομένων βαρύνει τις επιχειρήσεις στις οποίες αυτοί 

απασχολούνται οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 

17/1996  (ΦEK 11/A΄/1996), είναι υποχρεωμένες για την κατάρτιση του 

προσωπικού τους. 

2. Η δαπάνη για τη συμμετοχή σε προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης στη 

περίπτωση μη εργαζομένων βαρύνει τους ιδίους. 

3. Η συμμετοχή σε προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης στη περίπτωση 

άνεργων δώδεκα (12) και πλέον μηνών συνεχώς, εγγεγραμμένων στα μητρώα 

του ΟΑΕΔ, παρέχεται δωρεάν και για το λόγο αυτό οι φορείς υλοποίησης 

υποχρεούνται να αποδέχονται την συμμετοχή των ανέργων αυτών μέχρι του 

ποσοστού 10% του αριθμού των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα που 

υλοποιούν.  

4. Για την υλοποίηση προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού 

επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, προβλέπεται  

χρηματικό ποσό υπέρ ΕΦΕΤ το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 

ΔΣ του ΕΦΕΤ, χωρίς να υπερβαίνει τα 80€. Το χρηματικό ποσό καταβάλλεται 

στον ΕΦΕΤ για κάθε τελικώς καταρτιζόμενο, από το φορέα υλοποίησης, μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

5. Για την επανέκδοση των βεβαιώσεων επιτυχούς κατάρτισης, προβλέπεται 

χρηματικό ποσό υπέρ ΕΦΕΤ το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 

ΔΣ του ΕΦΕΤ, χωρίς να υπερβαίνει τα 80€. 
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Άρθρο 10 

Υποβολή αιτημάτων - Διαδικασία έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων - 

Λοιπές προϋποθέσεις 

 

1. Τα αιτήματα έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης 

υποβάλλονται από τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο, φορείς υλοποίησης,  στη 

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του ΕΦΕΤ. 

2. Κάθε αίτημα έγκρισης υλοποίησης προγράμματος υποχρεωτικής κατάρτισης 

αφορά στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος. 

3. Τα αιτήματα έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης 

ακολουθούν τυποποιημένη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ) και περιλαμβάνουν: 

 Την επωνυμία του φορέα. 

 Τον διακριτικό τίτλο του φορέα. 

 Τον κωδικό έγκρισης του φορέα υλοποίησης. 

 Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα. 

 Την ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα (οδός, αριθμός, δήμος, Τ.Κ.) 

 Το τηλέφωνο του φορέα. 

 Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα. 

 Το ΑΦΜ του φορέα. 

 Τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο φορέας.  

 Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φορέα στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από διαπιστευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου υλοποίησης του προγράμματος 

κατάρτισης  

 Την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης που θα διεξαχθεί το 

πρόγραμμα κατάρτισης. 

 Τις  ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος κατάρτισης. 

 Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτών. 

 Τα ονοματεπώνυμα των αναπληρωτών εκπαιδευτών. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπαιδευτών σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτών σύμφωνα με το 

υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). 

 Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην περίπτωση που εκπαιδευτές 

ή/και οι αναπληρωτές εκπαιδευτές είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Συμπληρωμένο πίνακα με τα στοιχεία των καταρτιζομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VII). 

 Αντίγραφο του αιτήματος της επιχείρησης η οποία ενδιαφέρεται να 

καταρτίσει το προσωπικό της στην οποία αναφέρονται οι δραστηριότητες 

της επιχείρησης και τα στοιχεία των καταρτιζόμενων υπαλλήλων της. 

4. Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων  των 

καταρτιζομένων που δηλώνονται στον υποβαλλόμενο Πίνακα. 
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5. Μετά την υποβολή του αιτήματος δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή των ανωτέρω 

στοιχείων. 

6. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ, ελέγχει την 

πληρότητα του αιτήματος, και το αργότερο πέντε ημέρες προ της έναρξης 

υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, εγκρίνει την υλοποίησή του και χορηγεί 

στον φορέα υλοποίησης ένα μοναδικό κωδικό έγκρισης ο οποίος περιλαμβάνει τον 

κωδικό έγκρισης του φορέα ακολουθούμενο με τον αριθμό του εγκριθέντος 

προγράμματος κατάρτισης.  

7. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση  του προγράμματος 

κατάρτισης ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ, επικαιροποιημένο τον υποβληθέντα με το αίτημα 

Πίνακα καταρτισθέντων, στον οποίο βεβαιώνεται η παρακολούθηση του 

προγράμματος για κάθε ένα από τους καταρτιζόμενους. 

8. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός 10 ημερολογιακών 

ημερών αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

ΕΦΕΤ, σε γραπτή μορφή τα πρωτότυπα παρουσιολόγια και σε γραπτή και 

ηλεκτρονική μορφή ο κατάλογος των τελικώς καταρτισθέντων καθώς και το 

αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, του σχετικού 

χρηματικού ποσού. 

 

 

Άρθρο 11 

Έλεγχοι αξιολόγησης  

 

1. Ο ΕΦΕΤ διενεργεί ελέγχους αξιολόγησης για τη διαπίστωση της καλής 

εκτέλεσης των προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης. 

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά σύμφωνα με ετήσιο προγραμματισμό που 

εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ ή έκτακτα όποτε συντρέχουν ειδικότεροι 

λόγοι που αφορούν στη διερεύνηση σχετικών παραπόνων ή αναφορών ή 

καταγγελιών. 

3. Για την διενέργεια των ελέγχων αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του 

Γενικού Διευθυντή του ΕΦΕΤ κλιμάκια αποτελούμενα δυο υπαλλήλους του ΕΦΕΤ των 

κλάδων ΠΕ ή ΤΕ.  

4. Η διενέργεια των ελέγχων αξιολόγησης πραγματοποιείται με επιτόπιο έλεγχο 

στις εγκαταστάσεις του φορέα, στην εγκατάσταση διεξαγωγής των προγραμμάτων 

υποχρεωτικής κατάρτισης ή από απόσταση σε περίπτωση που τα προγράμματα 

υλοποιούνται μέσω συστήματος τηλεκπαίδευσης. 

5. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών, αιτιολογημένες εκθέσεις ελέγχου αξιολόγησης που 

περιλαμβάνουν τον έλεγχο της τήρησης των διοικητικών διαδικασιών, της 

διεξαγωγής της κατάρτισης σύμφωνα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

κατάρτισης και της τήρησης των υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης, των 

καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII).  

6. Εάν από τους ελέγχους αξιολόγησης διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή και  

παραβάσεις της καλής εκτέλεση των προγραμμάτων κατάρτισης ή/και των 

διοικητικών διαδικασιών ή/και των υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης, των 

καταρτιζόμενων ή/και  των εκπαιδευτών, τα κλιμάκια ελέγχου διατυπώνουν στις 

εκθέσεις ελέγχου αξιολόγησης προτάσεις ενεργειών συμμόρφωσης. 

7. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ενημερώνει τους 

φορείς υλοποίησης για τα ευρήματα των εκθέσεων αξιολόγησης ή/και εισηγείται στο 

ΔΣ του ΕΦΕΤ κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα των διαπιστωθέντων παραβάσεων. 

 

 

Άρθρο 12 

Παραβάσεις - Κυρώσεις 

 

1. Παραβάσεις κατά την έννοια της παρούσας Υπουργικής Απόφασης 

θεωρούνται: 
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 Οι ακατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και υποδομές για την εύρυθμη 

διεξαγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης. 

 Η πλημμελής ταυτοποίηση των στοιχείων των καταρτιζόμενων. 

 Η πλημμελής τήρηση του ωραρίου ή/και του συνολικού χρόνου 

υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. 

 Η ελλιπής ή/και ατελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Η κακή ή/και ανάρμοστη συμπεριφορά των διοικούντων ή/και του 

προσωπικού του φορέα υλοποίησης.  

 Η κακή ή/και ανάρμοστη συμπεριφορά των εκπαιδευτών. 

 Η παροχή ή/και η υποβολή αναληθών ή/και παραπλανητικών στοιχείων 

από τους φορείς υλοποίησης προς τους ελεγκτές ή/και τον ΕΦΕΤ. 

 Η υποβολή ψευδών δηλώσεων ή δηλώσεων με παραπλανητικό 

περιεχόμενο από τους εκπαιδευτές. 

 Η χρησιμοποίηση από τους φορείς υλοποίησης αθέμιτων μέσων 

προσέλκυσης καταρτιζόμενων με τη χρήση ισχυρισμών ότι εκπροσωπούν 

ή συνεργάζονται με τον ΕΦΕΤ ή παρόμοιους «παραπλανητικούς» 

ισχυρισμούς. 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης χωρίς προγενέστερη έγκριση 

του ΕΦΕΤ. 

 Η μη καταβολή του χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΦΕΤ.  

 Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Υπουργικής 

Απόφασης. 

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς υλοποίησης είναι: 

 Συστάσεις για τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης και επανέλεγχος 

αξιολόγησης. 

 Αποκλεισμός από την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων έγκρισης 

υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από ένα (1) έτος έως τρία (3) 

έτη. 

 Οριστικός αποκλεισμός από την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων 

έγκρισης υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. 

3.     Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εκπαιδευτές είναι: 

 Διαγραφή από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ για τρία (3) έτη. 

 Οριστική διαγραφή από το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 

4.    Στις επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες κατά τον επίσημο έλεγχο  διαπιστώνεται            

ότι δεν έχουν μεριμνήσει για την κατάρτιση του υπευθύνου, καθώς και του 

συνόλου των χειριστών τροφίμων της επιχείρησης επιβάλλονται κυρώσεις 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ. 

 

 

Άρθρο 13 

Μεταβατικές διατάξεις  

 

1. Η υφιστάμενη διαδικασία κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14708 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1616/Β΄/17.08.2007) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022 προκειμένου 

να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού 

επιχειρήσεων τροφίμων. 

2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

μέχρι την 31.12.2022 οι φορείς υλοποίησης δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα 

έγκρισης και εγγραφής στο Αρχείο φορέων υλοποίησης προγραμμάτων 

υποχρεωτικής κατάρτισης του ΕΦΕΤ. 

3. Οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί έως την δημοσίευση της παρούσας για τις 

διαδικασίες κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 14708 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1616/Β΄/17.08.2007) καθώς και όσες εκδοθούν κατά τη διάρκεια ισχύος των 

μεταβατικών διατάξεων της παρούσης, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την 

31η.12.2024. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού ορίου οι 
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επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να καταρτίσουν εκ νέου αυτό το 

προσωπικό βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε. και την 

παρούσα Υπουργική Απόφαση. 

4. Υπάλληλοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 14708 

απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/Β΄/17.08.2007) και με ευθύνη 

του ΕΦΕΤ δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή τους σε εξετάσεις και χορήγηση 

σχετικής βεβαίωσης δύνανται αντί της βεβαίωσης του ΕΦΕΤ να εφοδιαστούν 

με βεβαίωση παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης. Η εν λόγω 

βεβαίωση είναι επαρκής για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της επιχείρησης 

να μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού της σε ενδεχόμενο έλεγχο. Οι 

εν λόγω βεβαιώσεις ισχύουν μέχρι την 31η.12.2024. Με την παρέλευση του 

ανωτέρω χρονικού ορίου οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να 

καταρτίσουν εκ νέου αυτό το προσωπικό βάσει των οριζόμενων στον 

Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε. και την παρούσα Υπουργική Απόφαση. 

 

 

Άρθρο 14 

 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής 

Απόφασης καθορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ.  

2. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από 01.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ2ΟΟΡ9Τ-904



12 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΜΑ  
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 

   

Προς 
ΕΦΕΤ 
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών  

   

 

Υποβάλλουμε αίτημα έγκρισης και εγγραφής στο μητρώο φορέων υλοποίησης προγραμμάτων 
υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα με τα 
πάρα κάτω στοιχεία του φορέα υλοποίησης. 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ο φορέας των οποίο εκπροσωπούμε διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 
και υποδομές για την υλοποίηση προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης και ότι έχουμε λάβει γνώση 
της υπ’αριθμ. ………/……… (ΦΕΚ ………/Β΄/…/…/……) Υπουργικής Απόφασης και δεσμευόμαστε για τη 
πιστή τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτή. 

 

   

Επωνυμία   

Διακριτικός τίτλος   

Νόμιμος εκπρόσωπος  

Όνομα  

Επώνυμο  

ΑΔΤ  

ΑΦΜ  

Στοιχεία επικοινωνίας Φορέα 

Περιφέρεια  

Δήμος  

Οδός  

Αριθμός  

Τ.Κ.  

Τηλέφωνο σταθερό  

Τηλέφωνο κινητό  

email  

Φορολογικά στοιχεία 
ΑΦΜ   

ΔΟΥ  

Πιστοποιητικό διαπίστευσης   

   

 
 

……………… …/…/20… 
              πόλη 

  

Ο Φορέας Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα 

 
 
 

 
 
 

Θέση σφραγίδας φορέα 
 

 
 
 

 
 

……………………………………… 
Υπογραφή 

 

 
 
 
 

 

Κωδικός έγκρισης φορέα υλοποίησης  ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ00000 

συμπληρώνεται από τον ΕΦΕΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΙΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Προς 
ΕΦΕΤ 
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών  

   

Υποβάλλουμε αίτημα έγκρισης υλοποίησης προγράμματος υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή 
με τρόφιμα Επιπέδου … με τα πάρα κάτω στοιχεία. 
 

   

Κωδικός έγκρισης φορέα υλοποίησης ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ00000 

Επωνυμία   

Διακριτικός τίτλος   

Νόμιμος εκπρόσωπος  
Όνομα  

Επώνυμο  

Στοιχεία επικοινωνίας Φορέα 

Περιφέρεια  

Δήμος  

Οδός  

Αριθμός  

Τ.Κ.  

Τηλέφωνο σταθερό  

Τηλέφωνο κινητό  

email  

Φορολογικά στοιχεία 
ΑΦΜ   

ΔΟΥ  

Στοιχεία υπεύθυνου υλοποίησης   

Όνομα  

Επώνυμο  

Τηλέφωνο σταθερό  

Τηλέφωνο κινητό  

Διεύθυνση διεξαγωγής του προγράμματος 

Περιφέρεια  

Δήμος  

Οδός  

Αριθμός  

Τ.Κ.  

Διάρκεια προγράμματος 
Από  

Έως  

Εκπαιδευτής 1 
Όνομα  

Επώνυμο  

Αναπληρωτής Εκπαιδευτής 1 
Όνομα  

Επώνυμο  

Εκπαιδευτής 2 
Όνομα  

Επώνυμο  

Αναπληρωτής Εκπαιδευτής 2 
Όνομα  

Επώνυμο  

   

Συνημμένα   

Εκπαιδευτής 1    

Υπεύθυνη Δήλωση     

Αναπληρωτής Εκπαιδευτής 1    

Υπεύθυνη Δήλωση     

Εκπαιδευτής 2    

Υπεύθυνη Δήλωση     

Αναπληρωτής Εκπαιδευτής 2    

Υπεύθυνη Δήλωση     

Αντίγραφο του αιτήματος της επιχείρησης    

Πίνακας Καταρτιζομένων    

   

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Ο Φορέας Κωδικός έγκρισης υλοποίησης προγράμματος 

 
 

 
……………………………………… 

Υπογραφή 

 
 

 

 

 
 

θέση σφραγίδας φορέα 

 
ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ00000-ΚΠ00000 

 
συμπληρώνεται από τον ΕΦΕΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Λογότυπο φορέα υλοποίησης 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 

 

 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………, με 

ΑΦΜ ……………………………, παρακολούθησε το πρόγραμμα 

υποχρεωτικής κατάρτισης χειριστών τροφίμων Επιπέδου … με 

κωδικό έγκρισης ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ00000-ΚΠ00000. 

------------------------ 

Η παρούσα βεβαίωση δεν υποκαθιστά την βεβαίωση επιτυχούς 

κατάρτισης που χορηγείται από τον ΕΦΕΤ μετά από επιτυχή 

συμμετοχή σε εξετάσεις αξιολόγησης. 

------------------------ 

Υποχρεούστε σε συμμετοχή σε εξετάσεις εντός 30 

ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παρόντος. Για τη 

συμμετοχή σας στις εξετάσεις, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση ……………………………………………………και ακολουθείστε 

τις οδηγίες. 

 

 Κωδικός παρακολούθησης (QR code) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 

 
 
 

Βεβαιώνεται ότι ο/η ……………………………………………………… με 

ΑΦΜ …………………………… συμμετείχε επιτυχώς σε εξετάσεις 

αξιολόγησης και έχει καταρτιστεί σε πρόγραμμα επιχειρήσεων 

τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα Επιπέδου … με 

κωδικό έγκρισης ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ00000-ΚΠ00000. 

Η ισχύς της παρούσας είναι  πενταετής. 

 
                                              Αθήνα 00.00.20ΧΧ 

 

 
 Κωδικός επιτυχούς κατάρτισης (QR code) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V 

 

                                                     

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Προς (1): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα καιΕπώνυμα Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμα Μητέρας: 
 

Ημερομηνία Γέννησης(2):  
 

τΌΠος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

ε-mail: 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω 
ότι: 
Αποδέχομαι τη συμμετοχή μου ως εκπαιδευτής στο πρόγραμμα υποχρεωτικής κατάρτισης του φορέα υλοποίησης 
………………………………………………………… που θα διεξαχθεί από …/…/20… έως …/…/20… στη ………………………………… και για τις 
συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του. 

 Εργάζομαι στ……………………………………………………………………………………………. με σχέση εργασίας 

………………………………………. 

 Δεν θα απασχοληθώ ως εκπαιδευτής στο προγράμματα αυτό συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως. 

 Για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχω δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα. 

 

                                                                                                                                                                                                                          Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

                                                                                                                                                                                                                     Ο – Η Δηλών 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

 

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Προς (1): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα καιΕπώνυμα Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμα Μητέρας: 
 

Ημερομηνία Γέννησης(2):  
 

τΌΠος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

ε-mail: 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω 
ότι: 
Αποδέχομαι τη συμμετοχή μου ως αναπληρωματικός εκπαιδευτής του εκπαιδευτή …………………………………………………… στο πρόγραμμα 
υποχρεωτικής κατάρτισης του φορέα υλοποίησης ………………………………………………………… που θα διεξαχθεί από …/…/20… έως 
…/…/20… στη ………………………………… και για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του με τους ίδιους όρους απασχόλησης του εκπαιδευτή. 
 

                                                                                                                                                                                                                          Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

                                                                                                                                                                                                                     Ο – Η Δηλών 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΚΙΝΗΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

         ΝΑΙ ΟΧΙ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Ο Φορέας Κωδικός έγκρισης υλοποίησης προγράμματος 

 
 
 

……………………………………… 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή 

 
 
 
 

θέση σφραγίδας φορέα 

ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ00000-ΚΠ00000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΥ/ΕΦΕΤ 00000 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

…………………………………………………………………… 
Επώνυμο 

 
 

…………………………………………………………………… 
Όνομα 

 
…………………………………………………………………… 

Επώνυμο 

 
 

…………………………………………………………………… 
Όνομα 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΕΚΤΑΚΤΟΣ  

 

Στην …. σήμερα ημέρα …, 00.00.20ΧΧ διενεργήθηκε έλεγχος αξιολόγησης στον ανωτέρω φορέα υλοποίησης 
προγραμμάτων υποχρεωτικής κατάρτισης χειριστών τροφίμων. 
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τακτικού προγράμματος ελέγχων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. … απόφαση του 
ΔΣ του ΕΦΕΤ. 
ή 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε εκτάκτως στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς/καταγγελίας που περιήλθε σε γνώση του 
ΕΦΕΤ με ………  

 

ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εγκαταστάσεις ή/και υποδομές για την εύρυθμη 

διεξαγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης. 
   

Υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 

υλικού. 

   

Τήρηση του ωραρίου ή/και του συνολικού χρόνου 

υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. 
   

Συμπεριφορά της διοίκησης ή/και του 

προσωπικού του φορέα υλοποίησης. 
   

Συμπεριφορά των εκπαιδευτών. 
   

Παροχή ή/και η υποβολή αναληθών ή/και 

παραπλανητικών στοιχείων από τους φορείς 

υλοποίησης προς τους ελεγκτές ή/και τον ΕΦΕΤ. 

   

Υποβολή ψευδών δηλώσεων ή δηλώσεων με 

παραπλανητικό περιεχόμενο από τους 

εκπαιδευτές. 

   

Χρησιμοποίηση αθέμιτων μέσων προσέλκυσης 

καταρτιζόμενων με τη χρήση ισχυρισμών ότι 
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εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με τον ΕΦΕΤ ή 

παρόμοιους «παραπλανητικούς» ισχυρισμούς. 

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης χωρίς 

προγενέστερη έγκριση του ΕΦΕΤ. 
   

Ταυτοποίηση των στοιχείων των καταρτιζόμενων. 
   

Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της 

παρούσας Υπουργικής Απόφασης. 
   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (συστάσεις ή εισήγηση επιβολής κυρώσεων) 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
υπογραφή 

…………………………………………………………………… 
υπογραφή 
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