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ΘΕΜΑ: Διάδοση της προσπάθειάς μας από Επιμελητήρια
Αγαπητοί φίλοι,
Με βάση πλέον την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-082007, πρέπει να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά όλοι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή
ποτά, για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής.
Από τα παραπάνω απορρέουν υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες των επιχειρηματιών σε
περιπτώσεις :
1. κατά την αδειοδότηση με τον έλεγχο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας των Δ/νσεων
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων
2. Κατά τους έκτακτους ελέγχους των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών όπως οι Επόπτες
Δημόσιας Υγείας , οι επιθεωρητές του ΕΦΕΤ, οι επιθεωρητές των Δ/νσεων Κτηνιατρικής &
Εμπορίου.
3. Κατά την ανάπτυξη συστημάτων αυτοελέγχου HACCP & ISO μιας και είναι βασικό
προαπαιτούμενο αυτών .
Πλέον το πιστοποιητικό εκπαίδευσης, ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ υποβολής αίτησης, του υπεύθυνου
της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα όπως είναι ο
ΠΑΣΚΕΔΙ , είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο της αδειοδότησης , και η έλλειψη του οποίου θα
οδηγεί δίχως άλλο στην απόρριψη και επιστροφή του φακέλου.
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Προκειμένου να βοηθήσουμε τον κλάδο να πιστοποιηθεί και εν όψει οικονομικής κρίσης,
συρρικνώσαμε ότι μπορέσαμε και καταλήξαμε να είμαστε οι φθηνότεροι σε όλη τη χώρα.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι το κόστος για τα σεμινάρια ανέρχεται στα 65 € ανά
καταρτιζόμενο.
Επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν αποσκοπούμε στο κέρδος, αλλά στην διαφύλαξη των
συμφερόντων του κλάδου μας και επειδή πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι όλοι σε παρόμοια θέματα,
σας θέλουμε σύμμαχους στην διάδοση της προσπάθειάς μας, ελπίζοντας πως θα μας συστήνετε
απρόσκοπτα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς φόβο, αλλά με πάθος.
Με εκτίμηση,
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Καλιώρας Κιν. 6983 161473
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