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ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ

Θέμα: Εηήζια έκθεζη ηοσ Σομέα Εζωηερικού Ελέγτοσ για ηο 2012
1. Ειζαγωγή
Μέζα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4.6 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξ. 882/2004, o
Τνκέαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ζπλέρηζε ηνπο εζσηεξηθνύο θαη επνπηηθνύο ειέγρνπο
θαη ην 2012, κε βάζε ηε λνκηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ πην πάλσ
λνκνζεζία.
Σηόρνο ησλ εζσηεξηθώλ θαη επνπηηθώλ ειέγρσλ είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο
θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνπο
Υγεηνλνκηθνύο Λεηηνπξγνύο/Επηζεσξεηέο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε
πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ.
Οη ειέγρνη θάιπςαλ όια ηα Επαξρηαθά Γξαθεία ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο, θαζώο θαη ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ησλ 10
ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ, κε βάζε εηήζην πξόγξακκα.
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2. Δραζηηριόηηηες
Καηά ην 2012, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 16 ζπλνιηθά εζσηεξηθνί θαη επνπηηθνί ειέγρνη,
από ηνπο νπνίνπο νη 5 ήηαλ ζε επαξρηαθό επίπεδν θαη νη 11 ζε ηνπηθό επίπεδν.
Σε ηοπικό επίπεδο δηελεξγήζεθαλ 10 πξνγξακκαηηζκέλνη ειέγρνη, νη νπνίνη
θάιπςαλ θπξίσο ηνλ ηνκέα ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, κε
βάζε ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο θαη ησλ 10 ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ
Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δεηγκαηνιεςηώλ ηξνθίκσλ.
Επηπξόζζεηα δηελεξγήζεθε θαη έλαο επνπηηθόο έιεγρνο ζηελ Υγεηνλνκηθή Υπεξεζία
ηνπ Δήκνπ Αγιαληδηάο, θαηόπηλ αίηεζεο ησλ γηα αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπο λα
δηελεξγνύλ αλεμάξηεηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο, κε ζθνπό ηελ έληαμε ηνπο ζηνπο
ζπλεξγαδόκελνπο Δήκνπο.
Οη πξνγξακκαηηζκέλνη εζσηεξηθνί ειέγρνη ζε επαρτιακό επίπεδο, θάιπςαλ ηνπο
πην θάησ ηνκείο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνπο Υγεηνλνκηθνύο
Λεηηνπξγνύο/ Επηζεσξεηέο :
1.
2.
3.
4.

Επίζεκνη ειέγρνη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ
Εθαξκνγή Εζληθώλ πξνγξακκάησλ δεηγκαηνιεςίαο ηξνθίκσλ
Έιεγρνο εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ
Παξαθνινύζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα ηξόθηκα
θαη ηηο δσνηξνθέο ( RASFF)

Επίζεο ν έιεγρνο επεθηάζεθε θαη θάιπςε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε λνκνζεζία γηα ηα
ηξόθηκα, ηελ επηκόξθσζε ησλ Υγεηνλνκηθώλ Λεηηνπξγώλ/Επηζεσξεηώλ, θαζώο θαη
ηελ ππνδνκή θαη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ.
Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ εζσηεξηθώλ θαη επνπηηθώλ ειέγρσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε όιεο ηηο Επαξρίεο θαη ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο Δήκνπο, έγηλε
θαη επαιήζεπζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ιήθζεθαλ, ζε αδπλακίεο πνπ
εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εζσηεξηθώλ θαη επνπηηθώλ ειέγρσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 2011.
3. Εσρήμαηα
Καηά ηνπο εζσηεξηθνύο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 2012 ζε όιεο ηηο Επαξρίεο,
ε γεληθή δηαπίζησζε είλαη όηη θαηαβιήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη
παξαηεξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή βειηίσζε ζε πνιινύο ηνκείο όπνπ είραλ δηαπηζησζεί
αδπλακίεο θαηά ην 2011.
Ιδηαίηεξα παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη από
ηνπο Υγεηνλνκηθνύο Λεηηνπξγνύο/Επηζεσξεηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ
ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζε ζύγθξηζε κε ην 2011.
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Σε απηό ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε δηελέξγεηα επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πνπ είραλ
δηνξγαλσζεί από ην Γξαθείν ηνπ Π.Υ.Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Επίζεο παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζε όηη αθνξά ηε ζπρλόηεηα θαη ζπλνρή ησλ
επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πξνεγνύκελν
ρξόλν.
Επηπξόζζεηα, θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα επαιήζεπζε ησλ
δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ιήθζεθαλ γηα αδπλακίεο πξνεγνύκελσλ ειέγρσλ,
δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο πιείζηεο πεξηπηώζεηο ππήξμε ζπκκόξθσζε σο πξνο ηηο
εηζεγήζεηο καο.
Από ηνπο επνπηηθνύο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο Υγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο ησλ
ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ, δηαπηζηώζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε όια ηα ζπζηήκαηα
θαη δηαδηθαζίεο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν ηνπ
2011.
Αλεμάξηεηα από ηελ πην πάλσ πξνζπάζεηα πνπ απνηειεί ζεηηθό θαη ελζαξξπληηθό
ζηνηρείν, θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην 2012, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο έρνπλ εληνπηζζεί νξηζκέλεο αδπλακίεο ζηνπο πην θάησ ηνκείο, γηα ηηο
νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ νη αλάινγεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα πεξαηηέξσ
βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ:
1. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ αθνινπζνύληαη από
ηνπο ΥΛ/ΥΕ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο
ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ
HACCP πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθέο.
Επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζόηεξε
έκθαζε από ηνπο Υγεηνλνκηθνύο Επηζεσξεηέο, ζηηο νξζέο πγηεηλέο πξαθηηθέο
πνπ εθαξκόδνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ε κέζνδνο ησλ ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο ρεηξηζηέο
ησλ ηξνθίκσλ, νύησο ώζηε λα δηαπηζηώλεηαη ν βαζκόο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ.
2. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ εθαξκόδεηαη ε ζπρλόηεηα θαη ε ζπλνρή ησλ
επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί κε
βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα, ζηνλ Κώδηθα πξαθηηθήο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ.
Ωο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα δνζεί πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηελ νξγάλσζε θαη
ζρεδηαζκό ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, νη νπνίνη λα
βαζίδνληαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ. (Risk based official controls). Καηά
ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ κηαο επηρείξεζεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππόςε θαη άιια θξηηήξηα εθηόο από ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, όπσο πρ. ε
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ζπλεξγαζία πνπ επηδεηθλύεη ν ππεύζπλνο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο αξκόδηεο
αξρέο, ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ
επηρείξεζε,
ηα
απνηειέζκαηα
πξνεγνύκελσλ επηζεσξήζεσλ,
ηα
απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζε δείγκαηα ηξνθίκσλ πνπ
ιήθζεθαλ από ηελ επηρείξεζε, κέηξα επηβνιήο πνπ ιήθζεθαλ ελαληίνλ ηεο
επηρείξεζεο, ηπρόλ παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ, θιπ.
3. Δελ δηελεξγείηαη πάληνηε έγθαηξε επαλεπηζεώξεζε γηα επαιήζεπζε ησλ
δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο Υπεύζπλνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζε ζνβαξέο παξαηεξήζεηο ησλ Υγεηνλνκηθώλ Επηζεσξεηώλ.
4. Δελ εθαξκόδεηαη πάληνηε ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ
επηρεηξεκαηηώλ, γηα όηη αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηξνθίκσλ.
5. Δελ δηελεξγείηαη ή δελ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο,
ηθαλνπνηεηηθόο εζσηεξηθόο ε/θαη επνπηηθόο έιεγρνο από νξηζκέλνπο
Υπεύζπλνπο Υγεηνλνκηθνύο Επηζεσξεηέο ησλ Επαξρηώλ θαη ησλ Δήκσλ.
4. Ειζηγήζεις για διορθωηικές ενέργειες:
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θύξηνπ ζηόρνπ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο
ησλ ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηώλ, είλαη αλαγθαίν λα
ιεθζνύλ ηα πην θάησ δηνξζσηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζηαδηαθά ε
ζπκκόξθσζε κε ηε λνκνζεζία γηα ηα ηξόθηκα, ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό.
1. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, λα ιακβάλεηαη ππόςε κεηαμύ άιισλ θαη ε
επηθηλδπλόηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία λα βαζίδεηαη όρη κόλν ζην είδνο ηεο
επηρείξεζεο, αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγήζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν, ζηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη
πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην επίπεδν
ζπλεξγαζίαο πνπ επηδεηθλύεηαη από ηνπο ππεπζύλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Επηπξόζζεηα λα γίλεηαη ηζόξξνπε θαηαλνκή ηνπ όγθνπ εξγαζίαο κεηαμύ ησλ
Υγεηνλνκηθώλ Λεηηνπξγώλ/Επηζεσξεηώλ, έηζη ώζηε λα βειηησζεί ε ζπρλόηεηα
θαη ε ζπλνρή ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ.
2. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζνβαξέο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο, λα
δηελεξγείηαη έγθαηξε επαλεπηζεώξεζε, κε ζθνπό ηελ επαιήζεπζε ησλ
δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο Υπεύζπλνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε παξαηεξήζεηο ησλ ΥΛ/ΥΕ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ
παξαηεξείηαη ζπκκόξθσζε, λα ιακβάλνληαη όια ηα ππό ηηο πεξηζηάζεηο
ελδεδεηγκέλα κέηξα.
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3. Να ζπλερηζζεί ε εθπαίδεπζε ησλ Υγεηνλνκηθώλ Λεηηνπξγώλ/Επηζεσξεηώλ, κε
ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηε
δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, δίλνληαο
έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο κε
βάζε ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP.
4. Να δνζνύλ νδεγίεο ζηνπο Υγεηνλνκηθνύο Λεηηνπξγνύο/Επηζεσξεηέο όπσο ηα
δείγκαηα ηξνθίκσλ πνπ ιακβάλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ
Εζληθώλ πξνγξακκάησλ δεηγκαηνιεςίαο, λα ιακβάλνληαη εθ πεξηηξνπήο από
όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, γηα ζθνπνύο ίζεο κεηαρείξηζεο.
5. Να αζθείηαη ζπρλόο επνπηηθόο έιεγρνο από ηνπο Υπεύζπλνπο Υγεηνλνκηθνύο
Επηζεσξεηέο, νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ.
Τέινο ππνγξακκίδεηαη ή άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ επηδείρζεθε κεηαμύ ηνπ Τνκέα
Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ θαη ησλ Υγεηνλνκηθώλ Λεηηνπξγώλ/Επηζεσξεηώλ, ηόζν ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο, όζν θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ.

Τνκέαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ

Κνηλ. Γελ. Δηεπζπληή Υπ. Υγείαο
Αλ. Π.Υ.Υ.
Τνκέαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ
ΑΚ
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