
1 από 6 
 

                                                                                                     

                            ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΣΤΟ 

                                        

 
                                                     

                                                         Αζήλα, 07.11.2017 

                                                         Αξ. Πξωη.: 14203 

            
                 Ν.Π.Γ.Γ.   

 

Πιεξνθνξίεο: Γ/λζε Δθπαίδεπζεο,  

Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

Τκήκα Δθπαίδεπζεο 

Πξνο: Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

(Απνζηνιή µε e-mail) 

Τειέθσλα επηθνηλσλίαο:  

2132145812/872/873/874/876 

 

  

   

   

 

ΔΓΚΤΚΛΙΟ  

 

ΘΔΜΑ : Οδεγίεο εθαξκνγήο ηεο ππ. αξηζκ. 14708/2007 (Φ.Δ.Κ. 1616/Β'/17-8-2007) 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

 

Καηόπηλ ηεο έθδνζεο ηεο ππ. αξηζκ. 439/2017 (Φ.Δ.Κ. 2873/Β'/21-8-2017) απόθαζεο 

ηνπ Αλ. Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκωλ, ε νπνία ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηεο 

ππ. αξηζκ. 14708/2007 (Φ.Δ.Κ. 1616/Β'/17-8-2007) Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ζρεηηθά κε ηνπο 

όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, εθδίδεηαη ε παξνύζα δηεπθξηληζηηθή 

εγθύθιηνο.  

 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ, είλαη ε ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη εληαία θαη νξζή εθαξκνγή ηεο Υ.Α. 14708/2007 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

A. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 14708/2007, ππάγνληαη: 

 

1. Μηθξέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε πιήξε αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο HACCP ζύκθωλα κε ην άξζξν 5 (1) ηνπ Καλνληζκνύ (EK) 852/2004.   

 

Τέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ, επεμεξγάδνληαη, 

απνζεθεύνπλ, κεηαθέξνπλ, δηαθηλνύλ ηξόθηκα ή αζρνινύληαη κε ην ιηαληθό εκπόξην, ηε 

δηάζεζε ηξνθίκσλ, ηε καδηθή εζηίαζε θαη δαραξνπιαζηηθή ή είλαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ή 

κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θαζώο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε πιήξε αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο HACCP. Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο εθπαηδεύνπλ ή θαηαξηίδνπλ ππνρξεωηηθά όιν ην 
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πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκό ηξνθίκσλ βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξνύζα Υπνπξγηθή Απόθαζε αθνινπζώληαο ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη εθπνλήζεη ν 

Δ.Φ.Δ.Σ. 

 

Με κέξηκλα ηνπ ππεύζπλνπ ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ, ην ζύλνιν ησλ ρεηξηζηώλ ηξνθίκσλ 

απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ βεβαηώζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

πνπ ρεηξίδεηαη ηξόθηκα θαη ηνπ ππεπζύλνπ ηεο επηρείξεζεο, εθδνζείζεο από ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. 

βάζεη ηεο Τ.Α. 14708/17-08-2007. Οη βεβαηώζεηο απηέο ηζρύνπλ επ’ αόξηζηνλ (βι. 

Παξάξηεκα Ι: Πξόηππε θόξκα βεβαίωζεο Δ.Φ.Δ.Σ.). Η ηζρύο ηεο βεβαίσζεο πξέπεη 

πάληνηε λα δηαζηαπξώλεηαη κεηά από επηθνηλωλία ηνπ ειεγθηή κε ην Σκήκα 

Δθπαίδεπζεο ηεο Κ.Τ. ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ., δεδνκέλνπ όηη νη πθηζηάκελεο βεβαηώζεηο ηνπ ΔΦΔΤ δελ 

θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο. Οη ελ ιόγσ βεβαηώζεηο είλαη απζηεξώο πξνζσπηθέο, 

αλήθνπλ ζηνλ ρεηξηζηή ηξνθίκσλ θαη όρη ζηελ επηρείξεζε, θαη ν κελ ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ νθείιεη 

λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην πξσηόηππν απηώλ, ν δε ππεύζπλνο ηεο επηρείξεζεο 

ηξνθίκσλ θσηναληίγξαθα απηώλ ζηνλ θάθειν εθπαίδεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Από ηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

εμαηξείηαη κόλν ην πξνζωπηθό, ην νπνίν δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδώλ (απνιπηήξηνο ηίηινο, 

πηπρίν ή δίπισκα) επηπέδνπ δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ηνλ νπνίν λα πξνθύπηεη ζαθώο όηη ν εξγαδόκελνο είλαη 

επαξθώο θαηαξηηζκέλνο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ή άιινπ θαηαιιήινπ θαηά 

πεξίπησζε ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Οη ελ ιόγσ ηίηινη ζπνπδώλ είλαη απζηεξώο πξνζσπηθνί, αλήθνπλ ζηνλ ρεηξηζηή ηξνθίκσλ θαη 

όρη ζηελ επηρείξεζε, θαη ν κελ ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ νθείιεη λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην 

πξσηόηππν απηώλ, ν δε ππεύζπλνο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θσηναληίγξαθα απηώλ ζηνλ 

θάθειν εθπαίδεπζεο ηεο επηρείξεζεο. Σεκεηώλεηαη όηη ζηα αξρεία εθπαίδεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

ζα πξέπεη ην αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ λα ζπλνδεύεηαη θαη από αληίγξαθν αλαιπηηθήο 

βαζκνινγίαο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ είλαη επαξθώο θαηαξηηζκέλνο 

ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή, ηελ αζθάιεηα, ηελ επηζηήκε, ή ηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ. 

 

2. Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκωλ πνπ ππνρξενύληαη ζε πιήξε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο HACCP. 

 

Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο κπνξνύλ ή λα εθαξκόζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ. ή λα 

αλαπηύμνπλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο  πξνζσπηθνύ, αλάινγα  κε ην κέγεζνο θαη 

ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην ζύζηεκα HACCP πνπ 

εθαξκόδνπλ. 
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Δθόζνλ κία επηρείξεζε έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκόδεη Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Τξνθίκσλ (ΣΓΑΤ- FSMS) βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζε πιήξε αλάπηπμε, νθείιεη λα 

ηεθκεξηώλεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ζηα θιηκάθηα 

ειέγρνπ ηνπ ΔΦΔΤ θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηώλ, ησλ αξρείσλ εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην ΣΓΑΤ ηεο επηρείξεζεο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

πνπ εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο ηνπ HACCP ζε πιήξε αλάπηπμε παξόηη δύλαληαη λα 

ειέγρνπλ ηνπο θηλδύλνπο κε ηελ εθαξκνγή απινύζηεξσλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο επειημίαο ζην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ. 

 

Ο ππεύζπλνο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ νξζή ηήξεζε εγγξάθσλ 

θαη αξρείσλ εθπαίδεπζεο, ελεκεξσκέλσλ αλά πάζα ζηηγκή, έηζη ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζύζηεκα 

απηνειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Σπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αξρεία εθπαίδεπζεο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηεο επηρείξεζεο, ηα 

νπνία ζα είλαη αλάινγα κε ηε θύζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

 

Οη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

Υ.Α. 14708/2007, έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπο πνπ ρεηξίδεηαη ηξόθηκα, ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Η 

εθπαίδεπζε γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα όινπο ηνπο ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

Β.  Δπίζεκνο έιεγρνο – Γηαπίζηωζε ζπκκόξθωζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δλωζηαθήο 

θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ επηρεηξήζεωλ 

ηξνθίκωλ.  

 

 

Οη ππάιιεινη ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ. θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ αξρώλ πνπ αζθνύλ επίζεκν έιεγρν 

ηξνθίκσλ εθηόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα επηζεώξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη έιεγρν θαη 

αμηνιόγεζε ησλ εθαξκνδόκελσλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο παξαζθεπαζηηθέο 

πξαθηηθέο (Ο.Π.Π.), ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο (Ο.Π.Υ.) θαη ηελ ηήξεζε δηαδηθαζηώλ 

HACCP, ζα πξέπεη λα δηαπηζηώλνπλ ηε ζπκκόξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δηαπηζηώλνπλ εάλ πθίζηαληαη έγγξαθα ηεθκήξηα 

εθπαίδεπζεο, θαηάιιεια γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ, γηα ην ζύλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο πνπ ρεηξίδεηαη ηξόθηκα. Η δηαπίζησζε ηεο ζπκκόξθσζεο 

γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ ηερληθώλ ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 

882/2004, ήηνη: 

 

1. Δμέηαζε αξρείσλ θαη άιινπ γξαπηνύ πιηθνύ ζρεηηθώλ κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ζπκκόξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί εθπαίδεπζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα 
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θαη ησλ ππεπζύλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 

852/2004. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκόδνπλ ζύζηεκα HACCP ζε πιήξε 

αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο απζεληηθόηεηαο ησλ επηδεηθλπόκελσλ 

βεβαηώζεσλ επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ εθδίδνληαη από 

ηνλ Δ.Φ.Δ.Τ., θαζώο θαη ησλ πξνζσξηλώλ βεβαηώζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ηνπο θνξείο 

εθηέιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Υ.Α. 14708/2007 πξηλ από 

ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηζζέλησλ ρεηξηζηώλ ηξνθίκσλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πνπ 

δηελεξγείηαη από ηνλ Δ.Φ.Δ.Τ., ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Δθπαίδεπζεο γηα ηε δηαπίζησζε 

πηζαλώλ πιαζηνγξαθηώλ.  

 

2. Σπλεληεύμεηο κε ππεπζύλνπο επηρεηξήζεσλ θαη ηξνθίκσλ θαη ην πξνζσπηθό ηνπο, γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ επίζεκν έιεγρν, δηαπηζησζεί όηη ε εθπαίδεπζε είλαη αλεπαξθήο, 

νη επίζεκνη ειεγθηέο νθείινπλ λα εηζεγεζνύλ ηελ ππνρξεσηηθή επαλεθπαίδεπζε ηνπ 

ζπλόινπ ή ηκήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο, αθόκε θαη αλ νη εξγαδόκελνη ηεο 

επηρείξεζεο δηαζέηνπλ βεβαίσζε επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ. ή ηίηιν ζπνπδώλ 

από ηνλ νπνίν λα πξνθύπηεη ζαθώο όηη ν εξγαδόκελνο είλαη επαξθώο θαηαξηηζκέλνο ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

 
Σε θάζε πεξίπησζε, όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο όιεο 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα όπσο ζαθώο 

νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ΙΙ, θεθάιαην ΦΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 852/2004. 

 

 

Γ.  Δμαηξνύληαη από ηελ εθαξκνγή ηεο Τ.Α. 14708/2007.  

 

 
Οη αθόινπζεο θαηεγνξίεο πνιηηώλ δελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Υ.Α. 

14708/2007 θαη ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ: 

 

1. Δξγνδόηεο ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ή / θαη ππάιιεινη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ νη 

νπνίνη δελ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα (π.ρ. ππάιιεινη θαζαξηόηεηαο πνπ θαζαξίδνπλ ρώξνπο 

ζηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη ρεηξηζκόο ηξνθίκσλ ή / θαη ππάιιεινη πνπ απαζρνινύληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ δηνίθεζε ή ζην ηακείν ή ζην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο, νδεγνί 

πνπ δελ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα, θ.ιπ.) 

2. Υπνςήθηνη γηα εθκεηάιιεπζε ζρνιηθώλ θπιηθείσλ 

3. Άλεξγνη ππνςήθηνη εξγαδόκελνη ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηo ηκήκα 

Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο, Δλεκέξσζεο, Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ. 
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Κάζε επεμήγεζε – απάληεζε ζε εξώηεκα ή ελεκέξσζε κε πεξηερόκελν πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ παξνύζα δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην, αλαθαιείηαη θαη παύεη λα ηζρύεη από ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο Απνδεθηώλ: 

1. Πεξηθεξεηαθέο ∆ηεπζύλζεηο ΔΦΔΤ 

2. Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο 

3. Κεληξηθή Έλσζε ∆ήµσλ & Κνηλνηήησλ Διιάδαο 

4. Κεληξηθή Έλσζε Δπηµειεηεξίσλ Διιάδαο 

5. Διιεληθόο Σύλδεζµνο Δηαηξεηώλ Κέληξσλ Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο 

6. Παλειιήληα Οµνζπνλδία Δζηηαηνξηθώλ & Σπλαθώλ Δπαγγειµάησλ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΔΣ 

 

 

            Ιωάλλεο Σζηάιηαο 

ΑΔΑ: ΩΠΕΧΟΡ9Τ-ΧΑΒ



 6 από 6  

 

                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                  ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

 

            Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) βεβαιώνει ότι ο/η 

 (όνομα - επώνυμο – ΑΦΜ)  

παρακολούθησε επιτυχώς, στο πλαίσιο του Καν.(ΕΚ) 852/2004 και  

της ΥΑ 14708/2007, το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο  

«Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» 

  

 

 

 

    (τόπος, ημερομηνία) 

             Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΦΕΤ 

 

                           (ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 

ΑΔΑ: ΩΠΕΧΟΡ9Τ-ΧΑΒ
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