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Δηήζια Έκθεζη Τγειονομικών Τπηπεζιών ηος Τποςπγείος Τγείαρ 

για ηην Δθαπμογή ηυν Πολςεηών Δθνικών σεδίυν Δλέγσος για ηο 2009 

1.Διζαγυγή 

Σα πνιπεηή Δζληθά ρέδηα Διέγρνπ, πνπ εηνηκάζηεθαλ, από ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο, κε 

βάζε ην άξζξν 41 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004, ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή από ηελ 

01.01.2007. Οη επίζεκνη έιεγρνη πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ 

ειέγρνπ θάιπςαλ όιε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Οη έιεγρνη απηνί αθνξνύζαλ ηξόθηκα κε δσηθήο 

πξνέιεπζεο, κεηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, κέρξη ηε ιηαληθή πώιεζε θαζώο θαη ηξόθηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο ζην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πώιεζεο. Πέξαλ ηνύηνπ νη Τγεηνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο πξνέβεζαλ ζε ειέγρνπο ζε επηρεηξήζεηο παγσηνύ θαη κειηνύ από ην ζηάδην ηεο 

παξαγσγήο κέρξη ην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πώιεζεο. 

Ζ έθζεζε απηή έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 44(1) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

882/2004. 

Με βάζε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ηόζν από ιεηηνπξγνύο ηνπ γξαθείνπ 

ηνπ Πξντζηάκελνπ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ όζν θαη από ηνλ Σνκέα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

έρεη δηαπηζησζεί όηη, ζε ζύγθξηζε κε ην 2008, ιόγσ ηεο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ηεο εθαξκνγήο ησλ Κσδίθσλ Πξαθηηθήο θαζώο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

επηπέδσλ παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνύ, έρεη ζεκεησζεί ηθαλνπνηεηηθή 

βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειόιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ. 

Πέξαλ ηνύηνπ δηαπηζηώζεθε όηη πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο νύησο 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλαβάζκηζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, αμηνιόγεζεο ησλ 

επίζεκσλ ειέγρσλ θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ επηβνιήο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζόηεξε θαη 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα. Ηδηαίηεξε δε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ από ηνπο Τπεύζπλνπο 

Τγεηνλνκηθνύο Δπηζεσξεηέο ησλ Δπαξρηώλ θαη ησλ νρηώ ζπλεξγαδόκελσλ Γήκσλ. 

Οη αδπλακίεο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί θαηά ην 2008 θαη αθνξνύζαλ θπξίσο ηελ έιιεηςε 

κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ εξγνδόηεζε κεγάινπ αξηζκνύ έθηαθησλ ιεηηνπξγώλ γηα 

θάιπςε ησλ ηξερνπζώλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο,  εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη θαη ην 2009.  

Πέξαλ ηνύηνπ έρεη δηαπηζησζεί όηη ην πξνζσπηθό πνπ αζθεί επίζεκνπο ειέγρνπο έρεη 

εθνδηαζζεί κε όιε ηελ λνκνζεζία γηα ηα ηξόθηκα, δηαζέηεη θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ζηε 

πιεηνςεθία ηνπ έρεη παξαθνινπζήζεη πεξαηηέξσ πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 

Καηά ην 2009 νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νθηώ ζπλεξγαδόκελνπο 

Γήκνπο έζεζαλ ζε εθαξκνγή Κώδηθα Πξαθηηθήο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο 

ηνπο θαζώο θαη ηνλ επνπηηθό ξόιν ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ σο Αξκόδηα Κεληξηθή 

Αξρή. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπρλόηεηα ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαη λα εθαξκόδεηαη 

ν Κώδηθαο Πξαθηηθήο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ζπρλόηεηα άζθεζεο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ, 

αλάινγα κε ην βαζκό επηθηλδπλόηεηαο θάζε επηρείξεζεο.  πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί πςεινύ θηλδύλνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζην ηξεηο θνξέο ην 

ρξόλν, νη κεηξίνπ θηλδύλνπ δύν θνξέο ην ρξόλν θαη νη ρακεινύ θηλδύλνπ κηα θνξά ην ρξόλν.  
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Ζ πην θάησ γξαθηθή παξάζηαζε παξνπζηάδεη ηε ζπρλόηεηα ειέγρσλ θαηά θαηεγνξία 

επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα θαηά ηα έηε 2007-2009. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζπρλόηεηαο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ θαίλεηαη 

όηη ε θαηάζηαζε θαηά ην 2008 έρεη βειηησζεί αηζζεηά θαη απηή αλήιζε από ην 37% πνπ ήηαλ 

ην πξνεγνύκελν έηνο, ζην 79%. Καηά ην 2009 ε ζπρλόηεηα ησλ ειέγρσλ θαηά θαηεγνξία 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα θαίλεηαη όηη ζην ζύλνιν ηεο έρεη κεησζεί ζην 

54.3%. Χζηόζν, απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηελ αλάιπζε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί γηα 

πξώηε θνξά θαη ηα δεδνκέλα ησλ νρηώ ζπλεξγαδόκελσλ δήκσλ. Ζ θαηάζηαζε αλακέλεηαη 

λα βειηησζεί θαηά ην 2010 θαζώο έρνπλ ιεθζεί ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ησλ νρηώ ζπλεξγαδόκελσλ δήκσλ  γηα επίηεπμε ηεο ζπρλόηεηαο δηελέξγεηαο ησλ επίζεκσλ 

ειέγρσλ, όπσο θαζνξίδεηαη ζην ζρεηηθό θώδηθα πξαθηηθήο. 
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2. Τλοποίηζη Πολςεηών σεδίυν Δλέγσος  

Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνύ θαη άζθεζεο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ν 

ηνκέαο ηνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ έρεη θαηαλεκεζεί ζηνπο πην θάησ ππνηνκείο: 

α) Δπίζεκνη έιεγρνη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

β) Δζληθά πξνγξάκκαηα δεηγκαηνιεςίαο ηξνθίκσλ 

γ) Έιεγρνο εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ 

δ) ύζηεκα Σαρείαο Δλεκέξσζεο γηα ηα Σξόθηκα θαη ηηο Εσνηξνθέο (RASFF) 

Πην θάησ παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο αλά ππνηνκέα. 
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2.1 Δπίζημοι έλεγσοι ζε επισειπήζειρ ηποθίμυν 

Σν πξνζσπηθό ησλ πέληε επαξρηώλ θαηάξηηζε θαη εθάξκνζε εηήζην ζρέδην ειέγρνπ ην νπνίν 

βαζίζηεθε ζηα Πνιπεηή ρέδηα Διέγρνπ. Λεπηνκεξήο θαηάζηαζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ 

πνπ δηεμήρζεζαλ από όινπο ηνπο Τγεηνλνκηθνύο Δπηζεσξεηέο (πλεξγαδόκελσλ Γήκσλ θαη 

Τπνπξγείνπ Τγείαο), θαηά ην 2009 επηζπλάπηεηαη σο πίνακαρ 1. 

Ζ Γηεύζπλζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ πξνέβε  ζε αλαζεώξεζε ηνπ Κώδηθα Πξαθηηθήο 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ επίζεκσλ 

ειέγρσλ, κε βάζε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 882/2004. ηνλ ίδην θώδηθα θαζνξίδεηαη ε 

ζπρλόηεηα άζθεζεο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ κε βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα. Ο Κώδηθαο 

δηαβηβάζηεθε ζε όιν ην πξνζσπηθό, κε νδεγίεο γηα άκεζε θαη πηζηή εθαξκνγή ηνπ.  

πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Καη. Σαξινόμηζη επισειπήζευν ηποθίμυν ςσνόηηηα ελέγσος ανά έηορ 

1 πςεινύ θηλδύλνπ 3 θνξέο 

2 κέηξηνπ θηλδύλνπ 2 θνξέο 

3 ρακεινύ θηλδύλνπ 1 θνξά 

Πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζήκσλ ειέγρσλ δηελεξγνύληαη θαη έθηαθηνη έιεγρνη κεηά 

από ππνβνιή παξαπόλσλ από ηνπο θαηαλαισηέο, κεηά από εθδήισζε ηξνθηθώλ 

δειεηεξηάζεσλ ή κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεύλεζεο πιεξνθνξηώλ γηα εληνπηζκό κε 

αζθαιώλ ηξνθίκσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο RASFF. 

2.2. Δθνικά Ππογπάμμαηα Γειγμαηολητίαρ 

Με βάζε ηα εζληθά πξνγξάκκαηα δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί, γηα ην 2009, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, έρνπλ ιεθζεί, κεηά από επίζεκεο 

δεηγκαηνιεςίεο, ζπλνιηθά 3373 δείγκαηα ηξνθίκσλ, από ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ Γήκσλ, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζην Γεληθό 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν.  ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλαιύζεσλ, 3253 δείγκαηα ήζαλ ζπκκνξθνύκελα θαη 120 δείγκαηα δελ ήζαλ 

ζπκκνξθνύκελα (Πίνακαρ 2). 

Καηά ηνλ θαηαξηηζκό ησλ Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ Γεηγκαηνιεςίαο ιήθζεθαλ ππόςε νη 

ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Σαρείαο 

Δλεκέξσζεο (RASFF), ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ δεηγκάησλ ηξνθίκσλ πξνεγνύκελσλ 

ρξόλσλ θαζώο θαη νη πξόλνηεο θαη απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 

Σα δείγκαηα ιήθζεθαλ από όια ηα ζηάδηα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, δειαδή παξαγσγή, 

κεηαπνίεζε θαη δηαλνκή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιηαληθήο πώιεζεο, θαη αθνξνύζαλ 

πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Κύπξν, πξντόληα πνπ δηαθηλνύληαη κέζσ ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ 

εκπνξίνπ θαζώο θαη πξντόληα πνπ εηζάγνληαη από ηξίηεο ρώξεο.   

Καηά ην 2009 εθαξκόζηεθε πιήξσο ε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Μαΐνπ 2007, γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ αθξπιακηδίνπ ζηα ηξόθηκα (2007/331/ΔΚ). πλνιηθά έρνπλ 

ιεθζεί θαη απνζηαιεί ζε εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ 43 δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα 

θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή. 
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Δπίζεο, ε ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2006, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

βαζηθώλ επηπέδσλ δηνμηλώλ, παξόκνησλ κε ηηο δηνμίλεο PCBs θαη κε παξόκνησλ κε ηηο 

δηνμίλεο PCBs ζηα ηξόθηκα (2006/794/ΔΚ), εθαξκόζηεθε θαη ην 2009 παξά ην γεγνλόο όηη 

ζύζηαζε αθνξνύζε κόλν ηα έηε 2007 θαη 2008. Έρνπλ ιεθζεί θαη απνζηαιεί ζε εξγαζηήξηα 

ηνπ εμσηεξηθνύ 20 δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ήδε θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή. 

 2.3 Έλεγσορ Διζαγόμενυν Σποθίμυν από Σπίηερ Υώπερ 

Μεηά ηελ έληαμε ηεο Κύπξνπ ζηελ Δ. Δ. ην 2004, έρνπλ θαζνξηζηεί ζαλ Δπίζεκα εκεία 

Δηζόδνπ γηα ζθνπνύο επίζεκνπ ειέγρνπ ηξνθίκσλ πνπ εηζάγνληαη από ηξίηεο ρώξεο ην 

Ληκάλη Λεκεζνύ θαη ην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο. 

ηα Δπίζεκα εκεία Δηζόδνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, επί ηνπ παξόληνο, δελ ππάξρνπλ 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ επηηόπην έιεγρν ησλ εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ. Γηα απηό 

κεηά από ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, έρνπλ γίλεη δηεπζεηήζεηο νύησο ώζηε 

ηα θνξηία λα δεζκεύνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζηηο απνζήθεο ησλ εηζαγσγέσλ γηα 

νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ. 

Ο πθηζηάκελνο Κώδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο νξζέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 669/2009, ώζηε λα εθαξκόδεηαη πιήξσο θαη 

νκνηόκνξθα ε λνκνζεζία ηξνθίκσλ.  Ο εθζπγρξνληζκέλνο Κώδηθαο έρεη απνζηαιεί ζε όινπο 

ηνπο ιεηηνπξγνύο πνπ δηελεξγνύλ επίζεκνπο ειέγρνπο ζε εηζαγόκελα ηξόθηκα. 

2.4 ύζηημα Έγκαιπηρ Πποειδοποίηζηρ για Σπόθιμα και Ευοηποθέρ (RASFF) 

Ο Πξντζηάκελνο ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ελεξγεί ζαλ ην Δζληθό εκείν Δπαθήο γηα 

ζθνπνύο δηαρείξηζεο όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ δειώλνληαη ζην ζύζηεκα RASFF. 

ηα γξαθεία ησλ Τπεύζπλσλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ ζηηο πέληε επαξρίεο έρνπλ 

νξγαλσζεί θαη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια νκάδεο πνπ ρεηξίδνληαη όια ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο. 

Σν πξνζσπηθό πνπ αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκό ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην RASFF 

αθνινπζεί θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε εηδηθό Κώδηθα Πξαθηηθήο πνπ έρεη 

εηνηκαζηεί ην 2005. 

Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο RASFF παξαηίζεληαη ζηνλ πίνακα 3, θαη 

απεηθνλίδνληαη ζηε πην θάησ γξαθηθή παξάζηαζε. 

Γνωςτοποήςεισ ανά δραςτηριότητα του RASFF για το 2009

Alert

Information Notification

Border Rejection

Additional Information

Γνωςτοποιήςεισ Ε.Ε. για Κφπρο

Γνωςτοποιήςεισ από Κφπρο
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3. ςνολική ζςμμόπθυζη από Τπεύθςνοςρ Δπισειπήζευν Σποθίμυν 

Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ αθνινπζνύλ νη εμνπζηνδνηεκέλνη ιεηηνπξγνί, γηα ηε κέηξεζε 

ησλ επηπέδσλ ζπκκόξθσζεο από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθνύο θαη έθηαθηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο, ηα ζπζηήκαηα θαηαρώξεζεο 

θαη έγθξηζεο επηρεηξήζεσλ, ηνπο ειέγρνπο εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ από ηξίηεο ρώξεο θαζώο 

θαη ηηο επίζεκεο δεηγκαηνιεςίεο.  

4. Ανάλςζη ηηρ μη ςμμόπθυζηρ 

Γηα ζθνπνύο αλάιπζεο ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ, ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ ππνδηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξηο ππνηνκείο όπσο πην θάησ: 

α) Δπίζεκνη έιεγρνη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ,  

β) Δθαξκνγή Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ Γεηγκαηνιεςίαο Σξνθίκσλ 

γ) Έιεγρνο ησλ εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ θαη  

δ) ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο γηα Αθαηάιιεια Σξόθηκα (RASFF). 

4.1 Δπίζημοι έλεγσοι ζε επισειπήζειρ ηποθίμυν 

Δπί ζπλόινπ 11358 επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ έρνπλ δηελεξγεζεί πέξαλ ησλ 17818 επίζεκσλ 

ειέγρσλ, θαηά ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαπηζησζεί 2050 πεξηπηώζεηο, κε ζπκκνξθνύκελεο κε 

ηε λνκνζεζία.  

ηε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ θαίλεηαη πην θάησ απεηθνλίδνληαη νη κε ζπκκνξθώζεηο θαηά ηα 

έηε 2008-2009, γηα ζθνπνύο εύθνιεο ζύγθξηζεο. 

Μη ςυμμορφϊςεισ 2008 & 2009
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Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό κε ζπκκνξθνύκελσλ, κε ηε λνκνζεζία,  πεξηπηώζεσλ έρεη 

εληνπηζζεί ζην ζηάδην παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη αθνξά ηα 

πξναπαηηνύκελα. 
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Οη κε ζπκκνξθνύκελεο πεξηπηώζεηο έρνπλ εληνπηζζεί σο επί ην πιείζηνλ θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν επεηδή νη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο καδηθήο 

ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγνύλ επνρηαθά θπξίσο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν από Ηνύλην 

κέρξη επηέκβξην. 

Λεπηνκεξήο θαηάζηαζε ησλ κε ζπκκνξθνύκελσλ πεξηπηώζεσλ, παξαηίζεηαη ζηνλ Πίνακα 

4. 

Μεηά από εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ, απηέο έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο, γηα ζθνπνύο ιήςεο κέηξσλ επηβνιήο: 

α) εκαληηθέο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ιήθζεθαλ άκεζα κέηξα επηβνιήο  

β) εκαληηθέο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο επηβιήζεθε δηνηθεηηθό πξόζηηκν ή αζθήζεθαλ 

πνηληθέο δηώμεηο επεηδή νη επηρεηξεκαηίεο δελ επέδεημαλ πξνζπκία γηα λα ζπκκνξθσζνύλ. 

γ) Παξαβάζεηο πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο πξναπαηηνύκελα θαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ 

δνζεί γξαπηέο νδεγίεο γηα ιήςε κέηξσλ εμπγίαλζεο.   

4.2 Δθαπμογή Δθνικών Ππογπαμμάηυν Γειγμαηολητίαρ Σποθίμυν 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ζε ζύλνιν 

3373 επίζεκσλ δεηγκάησλ ηξνθίκσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, 120 δείγκαηα ήηαλ κε 

ζπκκνξθνύκελα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, (Πίνακαρ 2). Πην θάησ παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή 

γξαθηθήο παξάζηαζεο, ε αλαινγία ησλ ζπκκνξθνύκελσλ θαη κε ζπκκνξθνύκελσλ 

δεηγκάησλ ηξνθίκσλ αλά εζληθό πξόγξακκα δεηγκαηνιεςίαο ηξνθίκσλ, γηα ην έηνο 2009 
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Μεηά από εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ απηέο έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο, γηα ζθνπνύο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ θαη ιήςεο κέηξσλ 

επηβνιήο: 

α) Πεξηπηώζεηο κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί κέηξα απόζπξζεο / 

αλάθιεζεο θαζώο θαη έθδνζεο αλαθνίλσζεο ζηα Μ.Μ.Δ. γηα θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. 

β) Πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζέκαηα λνζείαο, πνηόηεηαο, ζήκαλζεο θιπ γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ δνζεί γξαπηέο νδεγίεο γηα δηόξζσζε ηεο ζήκαλζεο ή αιιαγήο ηεο αξρηθήο ρξήζεο 

ηνπ πξντόληνο. 

 
γ) Πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηξόθηκα ππνβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

γίλεη ζπζηάζεηο ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ιήςε κέηξσλ θαη επαλαιεπηηθέο δεηγκαηνιεςίεο. 

4.3. Έλεγσορ ειζαγόμενυν ηποθίμυν από ηπίηερ σώπερ 

Με βάζε ηελ πθηζηάκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία δηελεξγνύληαη επίζεκνη έιεγρνη ζηα 

ζεκεία εηζόδνπ θαζώο θαη ζηηο απνζήθεο ησλ εηζαγσγέσλ, ζηηο πέληε επαξρίεο.  Δπί 

ζπλόινπ 5856 θνξηίσλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί 5839 ήζαλ ζπκκνξθνύκελα θαη 17 κε 

ζπκκνξθνύκελα κε ηε λνκνζεζία γηα ηα ηξόθηκα.  Όζνλ αθνξά ηα κε ζπκκνξθνύκελα 

θνξηία, ηξία επαλεμήρζεθαλ, δεθαηέζζεξα θαηαζηξάθεθαλ θαη δελ απαγνξεύηεθε ε είζνδνο 

ζε νπνηνδήπνηε θνξηίν.  (Πίνακαρ 5) 
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4.4 ύζηημα Σασείαρ Δνημέπυζηρ για ηα Σπόθιμα και ηιρ Ευοηποθέρ (RASFF) 

 

Καηά ην 2009 ην όιν ζύζηεκα ιεηηνύξγεζε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη από ηελ Κύπξν 

δειώζεθαλ 53 πεξηπηώζεηο κε ζπκκνξθνύκελσλ ηξνθίκσλ. 
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Δηδηθόηεξα, 37 πεξηπηώζεηο δειώζεθαλ από ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο, 

                   12 πεξηπηώζεηο από ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη 

                     4 πεξηπηώζεηο από ην Σκήκα Γεσξγίαο. 

Όιεο νη πεξηπηώζεηο RASFF θαίλνληαη ζην επηζπλεκκέλν ζπλνπηηθό πίνακα 3. 

 

5. Φύζη ηυν κινδύνυν πος πποέπσονηαι από ηιρ μη ζςμμοπθούμενερ πεπιπηώζειρ 

Όιεο νη κε ζπκκνξθνύκελεο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύζαλ γεληθά παξαβάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα έηπραλ ζθαηξηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο πην θάησ 

θαηεγνξίεο:  

α) Πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θξίζεθε όηη δπλαηό λα ππήξραλ άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία 

ησλ θαηαλαισηώλ, όπσο είλαη ε εθδήισζε ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ. 

β) Πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θξίζεθε όηη νη ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ ήηαλ 

ζνβαξέο αιιά έκκεζεο θαη καθξνπξόζεζκεο, ιόγσ ηνπ εληνπηζκνύ ζε ηξόθηκα 

πεξηβαιινληηθώλ ξππαληώλ, ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ, απαγνξεπκέλσλ πξόζζεησλ 

νπζηώλ. 

γ) Πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε επηθηλδπλόηεηα νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθά αίηηα όπσο ε κε 

ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ βάζεη ησλ αξρώλ HACCP. 
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6. Οςζιαζηικά αίηια ηυν μη ζςμμοπθώζευν 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ 

πεξηειάκβαλε ηξόθηκα πνπ παξάγνληαη ζηελ Κύπξν, δηαθηλνύληαη κέζσ ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ 

εκπνξίνπ ή εηζάγνληαη από ηξίηεο ρώξεο έρνπλ δηαπηζησζεί παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηα ηξόθηκα. 

Μεηά από αμηνιόγεζε ησλ επξεκάησλ ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα 

όηη νη κε ζπκκνξθώζεηο νθείινληαη ζηα πην θάησ αίηηα: 

6.1.  Έλλειτη πληποθόπηζηρ επισειπημαηιών ηποθίμυν: 

Ζ θάπνηνπ βαζκνύ ειιηπήο πιεξνθόξεζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο πην 

θάησ ιόγνπο: 

α) ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, όπνπ νη πιείζηεο από απηέο είλαη νηθνγελεηαθέο, 

πνιύ κηθξέο, έρνπλ κηθξό θύθιν εξγαζηώλ θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε 

πξνπαίδεηα.   

β) Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ ησλ 8 κεγαιύηεξσλ Γήκσλ 

ηεο Κύπξνπ ειέγρνληαη από ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ απηώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

πθηζηάκελε Δζληθή Ννκνζεζία. Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ απηώλ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ αλεπάξθεηα πξνζσπηθνύ ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ησλ Γήκσλ θαη ζηελ 

απαζρόιεζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ θαη ζε άιια θαζήθνληα πέξαλ ηεο αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ. 

6.2.  Γςζσέπειερ ζηην εκπαίδεςζη ηυν σειπιζηών ηποθίμυν: 

Σν πξνζσπηθό ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινύληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πξνέξρεηαη θπξίσο από ηξίηεο ρώξεο θαη ε απαζρόιεζε ηνπ 

είλαη βξαρππξόζεζκε κε απνηέιεζκα λα κε παξέρεηαη ηθαλόο ρξόλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο. Δπίζεο παξαηεξείηαη πξόβιεκα ζην πξνζσπηθό απηό ζην ζέκα ηεο γιώζζαο, όπνπ ε 

εθπαίδεπζε γίλεηαη θπξίσο ζηε Διιεληθή θαη είλαη δύζθνιν γηα ηα άηνκα απηά λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ην πεξηερόκελν ησλ ζεκηλαξίσλ. 

6.3.  Οικονομικό κόζηορ για ηοςρ επισειπημαηίερ: 

Σα έμνδα ηα νπνία ζα πξέπεη λα επσκηζζνύλ νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο, ώζηε απηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο είλαη 

πνιύ ςειά θαη απνηξεπηηθά, θπξίσο γηα ηνπο ππεπζύλνπο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην 

ιόγν απηό νη βειηηώζεηο γίλνληαη ζηαδηαθά θαη ρξεηάδεηαη θάπνηα ρξνληθή πεξίνδνο κέρξη ηελ 

πιήξε ζπκκόξθσζε ηνπο. 

7. Δζυηεπικοί Έλεγσοι 

Ο Σνκέαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζπλέρηζε ηνπ εζσηεξηθνύο θαη επνπηηθνύο ειέγρνπο θαη ην 

2009, κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 4.6 ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 

θαη ηεο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, κε αξ. 2006/677/ΔΚ.  
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Καηά ην 2009, κε βάζε εηήζην πξόγξακκα πνπ θαηαξηίζζεθε, δηελεξγήζεθαλ 

εζσηεξηθνί έιεγρνη ζηηο 5 επαξρίεο νη νπνίνη αθνξνύζαλ ηνπο πην θάησ ππνηνκείο 

ηνπ ηνκέα ηξνθίκσλ: 

Δπίζεκνη έιεγρνη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

Δζληθά πξνγξάκκαηα δεηγκαηνιεςίαο ηξνθίκσλ 

Έιεγρνο εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ 

ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα Σξόθηκα θαη Εσνηξνθέο (RASFF) 

Δπίζεο θαηά ην 2009 άξρηζε ν επνπηηθόο έιεγρνο θαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη έρνπλ ήδε 

δηελεξγεζεί δύν επνπηηθνί έιεγρνη ζηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο δύν ζπλεξγαδόκελσλ 

Γήκσλ.  

Δηήζηα έθζεζε ηνπ Σνκέα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ επηζπλάπηεηαη ζαλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

 

8.   Δνέπγειερ για διαζθάλιζη αποηελεζμαηικόηηηαρ 

Με βάζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ επξεκάησλ ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ θαη ηνλ βαζκό 

επηθηλδπλόηεηαο ιακβάλνληαη ηα αλάινγα κέηξα επηβνιήο όπσο πην θάησ: 

8.1. Δνέπγειερ καηά ηυν επισειπημαηιών    

α) Έρνπλ απνζηαιεί 3289 γξαπηέο γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, κε ηηο νπνίεο 

εθιήζεζαλ εληόο ηαθηήο πξνζεζκίαο λα ζπκκνξθσζνύλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξόλνηεο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα.   

β)  ε 79 πεξηπηώζεηο δόζεθαλ γξαπηέο νδεγίεο γηα απόζπξζε / αλάθιεζε κε αζθαιώλ 

πξντόλησλ. 

γ) Έρνπλ δνζεί 100 γξαπηέο νδεγίεο γηα δηόξζσζε ζήκαλζεο ή αιιαγήο ρξήζεο πξντόλησλ, 

ησλ  νπνίσλ ε πνηόηεηα είλαη ππνβαζκηζκέλε. 

δ) Γε ππήξμε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απαγόξεπζεο εηζαγσγήο θνξηίσλ ιόγσ εληνπηζκνύ  

κε αζθαιώλ πξντόλησλ ζηα Δπίζεκα  εκεία Δηζόδνπ. 

ε) Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηξηώλ (3) επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, επεηδή δηαπηζηώζεθαλ ζνβαξέο 

παξαβάζεηο ησλ πξνλνηώλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε 

δεκόζηα πγεία θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ηνπο. 

ζη) ε 117 πεξηπηώζεηο επηβιήζεθε δηνηθεηηθό πξόζηηκν θαη ζε 76 πεξηπηώζεηο έρεη θηλεζεί ε 

δηαδηθαζία άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο. 

δ) Από ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο έρνπλ γίλεη 31 αλαθνηλώζεηο ζηα Μ.Μ.Δ. θαη αθνξνύζαλ 

κε αζθαιή ηξόθηκα γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηώλ. 

ε) Δπηπξόζζεηα έρνπλ γίλεη 8 αλαθνηλώζεηο ζηα Μ.Μ.Δ. από ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηνλ Κνηλνηηθό θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 178/2002. 
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Όιεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ην 2009 παξαηίζεληαη ζηνλ πίνακα 6. 

 

Ενζργειεσ κατά των επιχειρήςεων κατά το 2009 89.7% Γραπτζσ Γνωςτοποιήςεισ

2.1% Οδηγίεσ Απόςυρςησ /
Ανάκληςησ

2.7% Διόρθωςη ήμανςησ

0% Απαγόρευςη ειςαγωγήσ

0,08% Αναςτολή Λειτουργίασ

5.2% Διοικητικό Πρόςτιμο /
Ποινικζσ Διϊξεισ

 

 

8.2 Δνέπγειερ για ηη διαζθάλιζη ηηρ καηαλληλόηηηαρ και αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν 

επίζημυν ελέγσυν από ηιρ απμόδιερ απσέρ 

Με ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ επίζεκσλ 

ειέγρσλ έγηλα νη πην θάησ ελέξγεηεο. 

α) Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο ηεο άζθεζεο ησλ επίζεκσλ 

ειέγρσλ. ρεηηθή θαηάζηαζε επηζπλάπηεηαη πίνακαρ 7. 

β) Παξνρή όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ πξνο ην πξνζσπηθό πνπ αζθεί επίζεκνπο ειέγρνπο. 

γ) Σν πξνζσπηθό έρεη πξόζβαζε ζε δηαπηζηεπκέλν επίζεκν ρεκείν πνπ είλαη ην Γεληθό 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

δ) Βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ αζθνύλ επίζεκνπο ειέγρνπο 

έρνπλ εμνπζία εηζόδνπ θαη άζθεζε επίζεκσλ ειέγρσλ ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ.     

ε) Σν 2008 νινθιεξώζεθε ε θσδηθνπνίεζε όισλ ησλ εληύπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά 

ηε δηεμαγσγή επίζεκσλ ειέγρσλ νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνκνξθία ησλ ειέγρσλ 

ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό, ην 2009 ζπλερίζηεθε ε δηαδηθαζία θσδηθνπνηήζεηο ησλ λέσλ 

εληύπσλ. 

η) Αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο 

νξγάλσζεο θαη άζθεζεο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ. 
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8.3 Δκδόζειρ Τγειονομικών Τπηπεζιών για βοήθεια ηυν επισειπημαηιών: 

Οη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, θαηά ην 2009 κέζα ζηα πιαίζηα 

ελεκέξσζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, έρνπλ απνζηείιεη 

ζην Γξαθείν Σύπνπ θαη Πιεξνθνξηώλ ηα αθόινπζα έληππα, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη 

δηαηίζεληαη δσξεάλ ζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ: 

 Δπαλέθδνζε αλαζεσξεκέλνπ Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο 
Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο 

 Δπαλέθδνζε αλαζεσξεκέλνπ Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Απνζήθεπζεο θαη 
Γηαλνκήο Σξνθίκσλ ζε πλζήθεο Πεξηβάιινληνο, Φύμεο ή Καηάςπμεο 

 Οδεγόο Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο HACCP ζε Δπηρεηξήζεηο Παξαγσγήο θαη 
Δκθηάισζεο Μειηνύ. 
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Πίνακαρ 1 

Δπίζημοι Έλεγσοι Δπισειπήζευν Σποθίμυν για ηο 2009 

 

  
Δπισ. Υαμηλού 

κινδύνος 
 

 
Δπισ. Μέηπιος 

κινδύνος 

 
Δπισ. Φηλού 

κινδύνος 

 
ύνολο 

 
1. Απιθμόρ Δπισειπήζευν 

 

 
3740 

 
839 

 
6779 

 
11358 

 
2. ςσνόηηηα: 

 
                     Α) Απιθμόρ επισειπήζευν πος έσοςν  
                          επιθευπηθεί  3 ή πεπιζζόηεπερ θοπέρ 
 
                     Β) Απιθμόρ επισειπήζευν πος έσοςν 
                          επιθευπηθεί 2 θοπέρ 
 
                     Γ) Απιθμόρ επισειπήζευν πος έσοςν 
                          επιθευπηθεί 1 θοπά 
 
                     Γ) Απιθμόρ επισειπήζευν πος δεν έσοςν 
                          επιθευπηθεί.  
                           

    
 
 

115 
 
 

363 
 
 

1950 
 
 

1312 

 
 
 

61 
 
 

438 
 
 

284 
 
 

56 

 
 
 

2598 
 
 

1573 
 
 

2050 
 
 

558 

 
 
 

2774 
 
 

2374 
 
 

4284 
 
 

1926 

 
ύνολο 

 

 
3740 

 
839 

 
6779 

 
11358 
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Πίνακαρ 2 

Μη ζςμμοπθώζειρ πος διαπιζηώθηκαν καηά ηο 2009 

Μη ζςμμοπθώζειρ πος διαπιζηώθηκαν μεηά από δειγμαηολητία ηποθίμυν ζύμθυνα με ηα Δθνικά Ππογπάμμαηα Γειγμαηολητίαρ Σποθίμυν: 

  

Δθνικό Ππόγπαμμα 

Ολικόρ 
Απιθμόρ 

Γειγμάηυν 

Ολικόρ Απ. 
μη 

ζςμμοπθώ
ζευν 

2.1 Ππόγπαμμα Μικποβιολογικού Δλέγσος Σποθίμυν 1154 28 

2.2. Ππόγπαμμα Δλέγσος Ππόζθεηυν Οςζιών και για Διδικέρ Αναλύζειρ 571 7 

2.3 Ππόγπαμμα Δλέγσος Τπολειμμάηυν Γευπγικών Φαπμάκυν 371 16 

2.4 Ππόγπαμμα Δλέγσος Γενεηικά Σποποποιημένυν Σποθίμυν 161 3 

2.5 Ππόγπαμμα Δλέγσος Τλικών και Ανηικειμένυν πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα 80 2 

2.6 Ππόγπαμμα Δλέγσος ςμπληπυμάηυν Γιαηποθήρ 92 4 

2.7 Ππόγπαμμα Δλέγσος για Πεπιβαλλονηικούρ Ρύποςρ και Φςζικών Σοξινών   395 1 

2.8 Ππόγπαμμα Δλέγσος για Αλλεπγιογόνερ οςζίερ   177 21 

2.9 Ππόγπαμμα Δλέγσος για ύζηαζη Ποιόηηηα και Θπεπηική Αξία Σποθίμυν 269 35 

2.10 Ππόγπαμμα Δλέγσος Φ.Μ.Ν. και εμθιαλυμένυν νεπών 103 3 

 ύνολο 3373 120 
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Πίνακαρ 3 

 
ύζηημα Έγκαιπηρ Πποειδοποίηζηρ για ηα Σπόθιμα και ηιρ Ευοηποθέρ Γπαζηηπιόηηηερ για ηο 2009 

 

Αξηζκόο γλσζηνπνηήζεσλ ηύπνπ ‘Alert΄ πνπ εθδόζεθαλ από ην RASFF νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ θαη αλάινγα 

πξνσζήζεθαλ ζηηο ζπλεξγαδόκελεο Τπεξεζίεο  

578 

Αξηζκόο γλσζηνπνηήζεσλ ηύπνπ ‘Information Notification΄ πνπ εθδόζεθαλ από ην RASFF νη νπνίεο 

αμηνινγήζεθαλ θαη αλάινγα πξνσζήζεθαλ ζηηο ζπλεξγαδόκελεο Τπεξεζίεο  

1218 

Αξηζκόο γλσζηνπνηήζεσλ ηύπνπ ‘Border Rejection΄ πνπ εθδόζεθαλ από ην RASFF νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ 

θαη αλάινγα πξνσζήζεθαλ ζηηο ζπλεξγαδόκελεο Τπεξεζίεο  

1484 

Αξηζκόο γλσζηνπνηήζεσλ ηύπνπ ‘additional information΄ πνπ εθδόζεθαλ από ην RASFF νη νπνίεο 

αμηνινγήζεθαλ θαη αλάινγα πξνσζήζεθαλ ζηηο ζπλεξγαδόκελεο Τπεξεζίεο  

4767 

Γλσζηνπνηήζεηο πνπ απνζηάιεθαλ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αλάθεξαλ δηαλνκή ζηελ Κύπξν. 24 

Οιηθόο αξηζκόο γλσζηνπνηήζεσλ πνπ δεκνζηεύηεθαλ από ηελ Κύπξν 55 

 (2 αποζύπθηκαν) 

Γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεύηεθαλ από Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο 39 (2 εκ ηυν οποίυν 

αποζύπθηκαν) 

Γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεύηεθαλ από Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο  12 

Γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεύηεθαλ από Σκήκα Γεσξγίαο  4 
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Πίνακαρ 4 

Μη ζςμμοπθώζειρ πος διαπιζηώθηκαν καηά ηο 2009 

 

4. Μη ζςμμοπθώζειρ πος διαπιζηώθηκαν μεηά από έλεγσο ζε επισειπήζειρ ηποθίμυν 

4.1 Πποαπαιηούμενα                                                                                       

 

1206 

4.2. Δθαπμογή απσών HACCP                                                                         

 

726 

4.3 Τλικά και ανηικείμενα πος έπσονηαι ζε    

 επαθή με ηπόθιμα                      

31 

4.4 Ππώηερ ύλερ                                                                                                 

 

39 

4.5 Σελικά πποφόνηα                                                                                           

 

33 

4.6 Ησνηλαζιμόηηηα   15 

ΤΝΟΛΟ 2050 
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 Πίνακασ 5 

 Ζλεγχοσ ςε ςημεία Ειςόδου 

 (Λιμάνια  - Αεροδρόμια) 

                                                                                            Μη ςυμμορφοφμενα  (Δεν επιτράπηκε η μετακίνηςή τουσ ςτισ αποθήκεσ των ειςαγωγζων) 

                                                                                              

υμμορφοφμενα  ωσ προσ τα ζγγραφα                                                                                                                      Απελευθζρωςη ςτα ςημεία ειςόδου                                                                                                                                                                

                                                       

 Ζλεγχοσ Αποθήκεσ Ειςαγωγζων                                                                                                                                  Μη ςυμμορφοφμενα 

 

υμμορφοφμενα                                                                                                                                                                                  Καταςτράφηκαν  14                                                                                                                                             

                                                                                                   Επανεξήχθηςαν 3 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    

Είδοσ Σροφίμου Ποςότητα ςε 

κιλά ή λίτρα 

υνολικό βάροσ τροφίμων που 

καταςτράφηκαν ςε κιλά ή λίτρα 

(Λεπτομερήσ κατάλογοσ 5 Α 

επιςυνάπτεται) 

79058 κιλά 

+7250 λίτρα 

Είδοσ Σροφίμου Ποςότητα 

ςε κιλά ή 

λίτρα 

υνολικό βάροσ τροφίμων που 

επανεξήχθηςαν ςε κιλά ή λίτρα 

 (Λεπτομερήσ κατάλογοσ 5 Β 

επιςυνάπτεται) 

1360 κιλά 

+ 360 

καψοφλεσ 

5856 Φορτία 
0 Φορτία 

271 Φορτία 

5568 Φορτία 

17 Φορτία 
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Ζλεγχοσ Ειςαγομζνων Σροφίμων                                                                                                                                         Πίνακασ 5 Α 

Φορτία Σροφίμων που καταςτράφηκαν επειδή κρίθηκαν ακατάλληλα κατά τον ζλεγχο ςτα ςημεία ειςόδου ή ςτισ αποθήκεσ των ειςαγωγζων 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδοσ Σροφίμου Ποςότητα ςε Κιλά ή Λίτρα 

Κόκκοι καφζ (3 φορτία) 26580Kg 

Δημητριακά 30 Kg 

Καρότα 7500 Kg 

Φοινίκια 2150 Kg 

Πορτοκάλια 7260 Kg 

άλτςεσ 185 Kg 

Κατεψυγμζνεσ φράουλεσ 5000 Kg 

Χρωςτικζσ ουςίεσ 3 Kg 

Χαλβάσ (φιςτίκια αιγίνησ) 1350 Kg 

ηςάμι 19000 Kg 

Καρυδόψιχα 10000 Kg 

Φυςικό μεταλλικό νερό ανθρακοφχο 7250L 

 

φνολο (14 περιπτώςεισ) 

79058 Kg 

+ 7250L 
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Πίνακασ 5 Β 

Ζλεγχοσ Ειςαγομζνων Σροφίμων 

Φορτία Σροφίμων που επενεξήχθηςαν επειδή κρίθηκαν ωσ μη ςυμμορφοφμενα κατά τον ζλεγχο ςτα ςημεία ειςόδου ή ςτισ αποθήκεσ των ειςαγωγζων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδοσ Σροφίμου 

 

 

Ποςότητα ςε Κιλά ή Λίτρα 

 

Ξιδάτα 
7082 Kg 

 

Pickled Ginger 
6588 Kg 

 

υμπλήρωμα διατροφήσ Botanical Slimming 
360Cap 

 

φνολο (3 περιπτώςεισ) 

13670 Kg 

+360Cap 
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Πίνακαρ 6 

Γιοπθυηικέρ Δνέπγειερ  καηά ηο 2009 

6. Γιοπθυηικέρ ενέπγειερ πος έγιναν μεηά από ενηοπιζμό μη ζςμμοπθώζευν: 

  

Γιοπθυηικέρ Δνέπγειερ μεηά από 

ενηοπιζμό με ζςμμοπθώζευν ζε: 

 

Απ. 

πεπιπηώζευν 

αποζηολήρ 

πποειδοποιη-

ηικών 

επιζηολών  

 

Απ. 

πεπιπηώζευν 

πος 

επεβλήθη 

διοικηηικό 

ππόζηιμο  

 

Απ. 

πεπιπηώζευν 

λήτηρ 

δικαζηικών 

μέηπυν  

 

Απ.         

πεπιπηώζευν 

αναζηολήρ 

λειηοςπγίαρ 

επισειπήζευν 

ηποθίμυν 

 

Απ. 

πεπιπηώζευν 

απόζςπζηρ 

ηποθίμυν 

από ηην 

αγοπά 

 

 

Απ. 

πεπιπηώζευν 

καηαζηποθήρ 

ηποθίμυν 

 

Απ. 

Πεπιπηώζευν 

επανεξαγυγήρ 

ηποθίμυν 

6.1 Καηά ηον επίζημο έλεγσο ζε 

επισειπήζειρ ηποθίμυν 
3111 61 58 2 63 16 0 

6.2. Μεηά από δειγμαηολητίερ ηποθίμυν ή 

ςλικών και ανηικειμένυν ζε επαθή με 

ηπόθιμα 

164 56 18 1 16 7 0 

6.3 Καηά ηον έλεγσο ειζαγόμενυν 

ηποθίμυν 
14 0 0 0 0 4 3 

  

ύνολο 

3289 117 76 3 79 27 3 
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ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

ΕΝΣΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Αρ. Ατόμων 

Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ 

Νεοειςερχομζνων Τγειονομικϊν 

Επιθεωρητϊν (Αϋ ΜΕΡΟ) 

11/5-15/5/2009 

(5 ημζρεσ) 
 

Επαρχιακά Γραφεία 

Λευκωςίασ 
11/5-15/5/2009 15 

Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ 

Νεοειςερχομζνων Τγειονομικϊν 

Επιθεωρητϊν (Βϋ ΜΕΡΟ) 

2/11- 

6/11/2009 

(5 ημζρεσ) 

 
Ξενοδοχείο Apollonia 

Λεμεςόσ 

2/11- 6/11/2009 

 
19 

υνζδριο υνδζςμου Τγειονομικϊν 

Επιθεωρητϊν. «φχρονεσ Σάςεισ ςτην 

Αςφάλεια των Σροφίμων» 

5/12/2009 

(1 ημζρα) 
 

Ξενοδοχείο Aldiana 

Λάρνακα 
5/12/2009 80 

Κοινοτική & Εθνική Νομοθεςία 
4-8/05/2009        

(5 ημζρεσ) 
 Ξενοδοχείο EPISKOPIANA 4-8/05/2009 12 

Ζλεγχοσ υποςτατικϊν επεξεργαςίασ 

και ςυςκευαςίασ ελαιόλαδων και ελιάσ 

(Τποτροφία) 

23/11/09 – 

27/11/09 

(4 ημζρεσ) 

Αθήνα - ΕΦΕΣ  
23/11/09 – 

27/11/09 
2 
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ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

ΕΝΣΟΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Αρ. Ατόμων 

Τγιεινή και Αςφάλεια Μελιοφ 

(Τποτροφία) 

23/11/09 – 

26/11/09 (4 

ημζρεσ) 

Θεςςαλονίκη  23/11/09 – 

26/11/09 

2 

Training on Auditing HACCP Systems 

D.G. SANCO 

20 – 

24/7/2009 

 (5 ημζρεσ) 

Πορτογαλία  20 – 24/7/2009 

 

1 

Αςφάλεια Σροφίμων και ςφςτημα 

HACCP 

2-6/11/09 

 (5 ημζρεσ) 

Ιταλία   2-6/11/09 

 

1 

Εξελίξεισ ςτη διαχείριςη και τον 

Ζλεγχο Χημικϊν Ουςιϊν ςτην Κφπρο 

03/11/2009 

 (1 ημζρα) 

 Λευκωςία  03/11/2009 

 

1 

φςτημα αςφάλειασ τροφίμων 

HACCP – Part 1  

8/6 – 12/6/09  

(5 ημζρεσ) 

Ουγγαρία   8/6 – 12/6/09 2 



 26 

 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                                       ΣΜΗΜΑ 
                                                                                         ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
                                                                                     ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 
                  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
                                                                                     ΣΟΜΕΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ      
                                                                                            1449 ΛΕΤΚΩΙΑ 

 

Αξ. Φαθ.: 4.02.059.01 
Αξ. Σει.: 22305318                                                                            
Email: healthservices@mphs.moh.gov.cy  
                                      

              27 Απγνύζηνπ 2010 
 
 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΗ 

Πξντζηάκελν Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Θέμα: Εηήζια έκθεζη ηοσ Σομέα Εζωηερικού Ελέγτοσ  

      ηων Τγειονομικών Τπηρεζιών για ηο 2009 

 

   
Ειζαγωγή 
 
Μέζα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4.6 ηνπ θαλνληζκνύ 882/2004, o Σνκέαο 
Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ζπλέρηζε ηνπο εζσηεξηθνύο ειέγρνπο θαη ην 2009, κε βάζε ηε 
λνκηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ πην πάλσ λνκνζεζία. 
 
ηόρνο ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο θαη 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη από ηνπο 
Τγεηνλνκηθνύο 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 Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε 
βάζε εηήζην πξόγξακκα πνπ θαηαξηίζζεθε θαη εγθξίζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ησλ 
Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 
 
Επίζεο θαηά ην 2009, άξρηζε ν επνπηηθόο έιεγρνο θαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη έρνπλ 
ήδε δηελεξγεζεί 2 ειέγρνη ζηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Δήκσλ Λεπθσζίαο θαη 
Λάξλαθαο. 
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Δραζηηριόηηηες 
 
Καηά ην 2009, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 18 ζπλνιηθά εζσηεξηθνί θαη επνπηηθνί ειέγρνη, 
από ηνπο νπνίνπο νη 16 ήηαλ ζε επαξρηαθό επίπεδν θαη νη 2 ζε ηνπηθό επίπεδν. 
Οη εζσηεξηθνί ειέγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επαξρηαθό επίπεδν θαηαλέκνληαη 
ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο ειέγρσλ:  
Επίζεκνη πξνγξακκαηηζκέλνη ειέγρνη (5) 
Έθηαθηνη ζηνρεπκέλνη ειέγρνη (5) 
Εηδηθνί ειέγρνη (1) 
Έιεγρνη γηα επαιήζεπζε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πξνεγνπκέλσλ ειέγρσλ (5) 
 
ε ηοπικό επίπεδο δηελεξγήζεθαλ 2 επίζεκνη πξνγξακκαηηζκέλνη ειέγρνη νη νπνίνη 
θάιπςαλ θπξίσο ηνλ ηνκέα ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πνπ 
δηελεξγνύληαη από ηηο ηνπηθέο αξρέο, κε βάζε ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 
Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ 8 ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ. 
 
Οι επίζημοι προγραμμαηιζμένοι ελέγτοι ζε επαξρηαθό επίπεδν, θάιπςαλ ηνπο 
πην θάησ ηνκείο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνπο Τγεηνλνκηθνύο 
Επηζεσξεηέο : 
 

1. Επίζεκνη ειέγρνη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 
2. Εθαξκνγή Εζληθώλ πξνγξακκάησλ δεηγκαηνιεςίαο ηξνθίκσλ 
3. Έιεγρνο εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ 
4. Παξαθνινύζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα ηξόθηκα θαη 

ηηο δσνηξνθέο ( RASFF) 
 
Οι ζηοτεσμένοι ελέγτοι θάιπςαλ ηηο αθόινπζεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ: 
Ξελνδνρεία 
ρνιηθά θπιηθεία 
ηέγεο επγεξίαο 
Παηδνθνκηθνί ζηαζκνί 
Επηρεηξήζεηο παξαγσγήο παγσηώλ 
 
Οι ειδικοί ελέγτοι θάιπςαλ ηηο πην θάησ έθηαθηεο πεξηπηώζεηο : 
 
Εηδηθόο έθηαθηνο έιεγρνο γηα αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαζώο 
θαη επαιήζεπζε ηεο απόζπξζεο αθαηάιιεινπ ηξνθίκνπ από ηελ αγνξά, θαηόπηλ 
γλσζηνπνίεζεο ζην ζύζηεκα RASFF. 
 
Επίζεο ν έιεγρνο επεθηάζεθε θαη θάιπςε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε λνκνζεζία γηα ηα 

ηξόθηκα, ηελ επηκόξθσζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ Επηζεσξεηώλ, θαζώο θαη ηελ ππνδνκή 

θαη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα 

ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ. 

Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ειέγρνη ζε όιεο ηηο Επαξρίεο, γηα επαιήζεπζε ησλ 

δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ιήθζεθαλ, ζε αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 2008. 
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Εσρήμαηα 

Καηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 2009 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 

2008.  

Ιδηαίηεξα παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη από 

ηνπο Τγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζε ζύγθξηζε κε ην 2008.  

ε απηό ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε  δηελέξγεηα επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πνπ είραλ 

δηνξγαλσζεί από ην Γξαθείν ηνπ Π.Τ.Τ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη απνηεινύζε 

εηζήγεζε ηνπ Σνκέα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ.  

Επίζεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 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.  

Αλεμάξηεηα από ηελ πην πάλσ πξνζπάζεηα πνπ απνηειεί ζεηηθό ζηνηρείν, θαηά ην 

2009 ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, έρνπλ εληνπηζζεί θαη ηα πην θάησ, ηα νπνία 

εηζεγνύκαζηε λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηε λέα ρξνληά: 

1. Καιύηεξνο ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε 

επαξρηαθό επίπεδν, κε βάζε ηα πνιπεηή εζληθά ζρέδηα ειέγρνπ. (Άξζξν 3 ηνπ 

Καλνληζκνύ 882/2004.) 

2. Αδπλακίεο ζηελ ηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θξηηεξίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηερληθώλ θαη κεζόδσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ . (Άξζξν 

8 θαη 10 ηνπ θαλ. 882/2004) 

3. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, δελ 

δηελεξγείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηώλ κε βάζε ηηο 

αξρέο ηνπ HACCP.  Ωο εθ ηνύηνπ νη Λεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα δώζνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζην ζέκα απηό. (Άξζξν 5, ηνπ θαλ. 852/2004) 

4. ε νξηζκέλεο Επαξρίεο παξαηεξήζεθε όηη δελ εθαξκόδεηαη πάληνηε ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, γηα όηη αθνξά ηηο δεηγκαηνιεςίεο 

ηξνθίκσλ. (Άξζξν 11, ηνπ θαλ. 882/2004) 
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5. Καηά ηε δηαρείξηζε κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ ζε επαξρηαθό επίπεδν, δελ 

αθνινπζνύληαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη δελ 

εθαξκόδεηαη ηθαλνπνηεηηθόο επνπηηθόο έιεγρνο από ηνπο Τπεύζπλνπο 

Τγεηνλνκηθνύο Επηζεσξεηέο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα 

ζηε ιήςε κέηξσλ επηβνιήο ζε θεληξηθό επίπεδν. 

6. Δηαπηζηώζεθε αλνκνηνκνξθία ζηε ιήςε κέηξσλ επηβνιήο, ηόζν ζε επαξρηαθό 

επίπεδν όζν θαη ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθώλ Επηζεσξεηώλ. 

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, λα 

ιακβάλνληαη ππόςε νη λνκηθέο ππνρξεώζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ επηζήκσλ 

ειέγρσλ κε νξζό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν θαη λα γίλεηαη ηζόξξνπε θαηαλνκή 

ηνπ όγθνπ εξγαζίαο κεηαμύ ησλ Τγεηνλνκηθώλ Επηζεσξεηώλ. Πξέπεη λα 

δίδεηαη πξνηεξαηόηεηα ζε έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ πάλσ ζε 

επνρηαθή βάζε πρ. νξεηλά ζέξεηξα, ειαηνηξηβεία, νηλνπνηεία θιπ. Επίζεο λα 

γίλνληαη δηεπζεηήζεηο νύησο ώζηε νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κόλν 

λύθηα, λα ειέγρνληαη όπνπ είλαη δπλαηό ηα απνγεύκαηα ηεο Πέκπηεο θαη ζηηο 

ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο πνπ απηό είλαη αληηθεηκεληθά αδύλαην, λα ππνβάιιεηαη 

αίηεκα γηα εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ γηα δηεμαγσγή λπθηεξηλώλ επηζεσξήζεσλ. 

2. Να ζπλερηζζεί ε εθπαίδεπζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ 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 HACCP. 

3. Να δνζνύλ νδεγίεο ζηνπο Τγεηνλνκηθνύο 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. 

4. Να ηεξνύληαη επαθξηβώο θαη αλειιηπώο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη 

θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ, πέξαλ δε ηνύηνπ 

λα αζθείηαη επνπηηθόο έιεγρνο από ηνπο Τπεύζπλνπο Τγεηνλνκηθνύο 

Επηζεσξεηέο, νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο πξόλνηεο 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
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5. Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο, νύησο ώζηε θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ηνπ 2010, λα πεξηιεθζεί θαη 

ην ζέκα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ επξεκάησλ ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ θαη ηεο 

ιήςεο απόθαζεο γηα πξνώζεζε λνκηθώλ θπξώζεσλ, ζε επαξρηαθό επίπεδν. 

 

Σέινο αλαθέξσ όηη όινη νη εζσηεξηθνί θαη επνπηηθνί ειέγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
θαηά ην 2009, δηεμήρζεζαλ ρσξίο λα παξνπζηαζηνύλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 
 
Τπνγξακκίδεηαη ή άξηζηε  ζπλεξγαζία πνπ επηδείρζεθε  κεηαμύ ηεο νκάδαο ηνπ ηνκέα 
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ησλ Τγεηνλνκηθώλ Επηζεσξεηώλ, ηόζν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο, όζν θαη ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                               ( Αλδξέαο Νεάξρνπ) 
                                                                                      Τπεύζπλνο  
                                                                           Σνκέα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ                                                                         
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