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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Πεπίλητη Δηήζιαρ Έκθεζηρ Τγειονομικών Τπηπεζιών ηος Τποςπγείος
Τγείαρ για ηην Δθαπμογή ηυν Πολςεηών Δθνικών σεδίυν Δλέγσος για ηο
2012
Οζ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ (Τ.Τ.) ημο Τπμονβείμο Τβείαξ είκαζ δ ηφνζα ανιυδζα
ανπή οπεφεοκδ βζα ημοξ επίζδιμοξ εθέβπμοξ υζμκ αθμνά βεκζηά ηδκ οβζεζκή ηςκ
ηνμθίιςκ, ηδ ζήιακζδ ηνμθίιςκ, ηα βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα ηνυθζια, ηα
οπμθείιιαηα θοημθανιάηςκ, ημοξ εθέβπμοξ ζημ ζηάδζμ εζζαβςβήξ πνμσυκηςκ
θοηζηήξ ηαζ ιδ γςζηήξ πνμέθεοζδξ. Πνυζεεηα, είκαζ δ ανιυδζα ανπή βζα ημοξ
έθεβπμοξ βζα υθα ηα είδδ ηνμθίιςκ ζημ ζηάδζμ θζακζηήξ πχθδζδξ, εηηυξ ημο
θνέζημο ηνέαημξ. Δίκαζ επίζδξ οπεφεοκδ βζα ημοξ εθέβπμοξ ζε ηνυθζια γςζηήξ
πνμέθεοζδξ υζμκ αθμνά ημ ιέθζ ηαζ ηα παβςηά. Σα Κεκηνζηά Γναθεία ηδξ Τ.Τ.
επζαθέπμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 5 Δπανπζαηχκ Γναθείςκ ηαζ ηςκ 10
ζοκενβαγυιεκςκ Γήιςκ. Ο Πνμσζηάιεκμξ Τ.Τ. είκαζ ημ εεκζηυ ζδιείμ επαθήξ βζα
RASFF ηαζ INFOSAN.
1.1 ςνολική Αποηελεζμαηικόηηηα Δπίζημυν Δλέγσυν
Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαβναθήξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ επίζδιςκ
εθέβπςκ θαίκεηαζ υηζ δ ηαηάζηαζδ δζαπνμκζηά απυ ημ 2007 ιέπνζ ημ
2012πανμοζζάγεζ ζηαεενή αεθηίςζδ, ιε ελαίνεζδ ημ 2009 υπμο δ ζοπκυηδηα
ηςκ εθέβπςκ ηαηά ηαηδβμνία επζπεζνήζεςκ ιε αάζδ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ζημ
ζφκμθμ ηδξ πανμοζίαζε ιείςζδ. Ωζηυζμ, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ παθαζυηενα δ
ηάιρδ μθεζθυηακ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ ακάθοζδ είπακ ζοιπενζθδθεεί βζα πνχηδ
θμνά ηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ δήιςκ. Ωζηυζμ, ηα ιέηνα πμο
οθμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ πεναζιέκςκ εηχκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ
ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ Γήιςκ ηανπμθυνδζακ. φιθςκα θμζπυκ ιε ηα
απμηεθέζιαηα ηαηαβναθήξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ηαηά ημ 2012
βζα υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ ιε αάζδ ηδκ επζηζκδοκυηδηα
ζδιείςζε πεναζηένς αεθηίςζδ ηαηά 0.7% εηαημζηζαίεξ ιμκάδεξ ηαζ
ζοβηεηνζιέκα ακήθεε απυ 95% πμο ήηακ ημ 2011 ζε 95.7%. Σμ πμζμζηυ αοηυ
εεςνείηαζ ζηακμπμζδηζηυ ηαεχξ επζηοβπάκεζ ημ ζηυπμ πμο ηαεμνίγεηαζ ζημ
ζπεηζηυ Κχδζηα Πναηηζηήξ, υζμκ αθμνά ηδκ ζοπκυηδηα δζεκένβεζαξ ηςκ
επίζδιςκ εθέβπςκ.
1.2 Βαζικά Γεδομένα ηυν Δπίζημυν Δλέγσυν
Όζμκ αθμνά ηδ ζοπκυηδηα ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ ηαζ κα
εθανιυγεηαζ μ Κχδζηαξ Πναηηζηήξ μ μπμίμξ ηαεμνίγεζ ηδκ ζοπκυηδηα άζηδζδξ
ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ηάεε επζπείνδζδξ.
οβηεηνζιέκα μζ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ παναηηδνζζεεί ορδθμφ ηζκδφκμο πνέπεζ
κα εθέβπμκηαζ ημοθάπζζημ ηνεζξ θμνέξ ημ πνυκμ, μζ ιεηνίμο ηζκδφκμο δφμ θμνέξ
ημ πνυκμ ηαζ μζ παιδθμφ ηζκδφκμο ιζα θμνά ημ πνυκμ.
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1.3 Ανάλςζη ηηρ Μη ςμμόπθυζηρ
Δπί ζοκυθμο 13385 επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ έπμοκ δζεκενβδεεί πένακ ηςκ 23817
επίζδιςκ εθέβπςκ, ηαηά ημοξ μπμίμοξ έπμοκ δζαπζζηςεεί 9931 πενζπηχζεζξ, ιδ
ζοιιμνθμφιεκεξ ιε ηδ κμιμεεζία, ςξ αημθμφεςξ:
Πνμαπαζημφιεκα
Δθανιμβή ανπχκ HACCP
Τθζηά ηαζ ακηζηείιεκα πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε
ηνυθζια
Πνχηεξ φθεξ
Σεθζηά πνμσυκηα
Ηπκδθαζζιυηδηα
ήιακζδ
φκμθμ

6886
2136
120
178
151
107
353
9931

1.4 Μέηπα Δπιβολήρ: Δνέπγειερ πος Έγιναν ζε Πεπίπηυζη Μη
ςμμόπθυζηρ
α) Έπμοκ απμζηαθεί 7485 βναπηέξ βκςζημπμζήζεζξ πνμξ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ, ιε
ηζξ μπμίεξ εηθήεδζακ εκηυξ ηαηηήξ πνμεεζιίαξ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε
ζοβηεηνζιέκεξ πνυκμζεξ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια.
α) ε 92 πενζπηχζεζξ δυεδηακ βναπηέξ μδδβίεξ βζα απυζονζδ / ακάηθδζδ ιδ
αζθαθχκ πνμσυκηςκ.
β) Έπμοκ δμεεί 162 βναπηέξ μδδβίεξ βζα δζυνεςζδ ζήιακζδξ ή αθθαβήξ πνήζδξ
πνμσυκηςκ, ηςκ μπμίςκ δ πμζυηδηα είκαζ οπμααειζζιέκδ.
δ) Τπήνλε ιζα πενίπηςζδ απαβυνεοζδξ εζζαβςβήξ θμνηίμο θυβς εκημπζζιμφ
ιδ αζθαθχκ πνμσυκηςκ ζηα Δπίζδια διεία Δζζυδμο.
ε) Έβζκε ακαζημθή θεζημονβίαξ 5 επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ, επεζδή δζαπζζηχεδηακ
ζμαανέξ πανααάζεζξ ηςκ πνμκμζχκ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια πμο έεεηακ
ζε ηίκδοκμ ηδ δδιυζζα οβεία ηαζ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ μκμιάηςκ ημοξ.
ζη) ε 176 πενζπηχζεζξ έβζκε εζζήβδζδ βζα επζαμθή δζμζηδηζημφ πνυζηζιμο ηαζ ζε
69 πενζπηχζεζξ έβζκε εζζήβδζδ βζα θήρδ δζηαζηζηχκ ιέηνςκ.
1.5 Δθνικό ύζηημα Δζυηεπικών Δλέγσυν
Καηά ην 2012, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 16 ζπλνιηθά εζσηεξηθνί θαη επνπηηθνί έιεγρνη,
από ηνπο νπνίνπο νη 5 ήηαλ ζε επαξρηαθό επίπεδν θαη νη 11 ζε ηνπηθό επίπεδν.
Κύπια Δςπήμαηα
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.
Σε 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:
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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.
2. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ εθαξκόδεηαη ε ζπρλόηεηα θαη ζπλνρή ησλ
επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί
κε βάζε ηελ επηθηλδπλόηεηα, ζηνλ Κώδηθα πξαθηηθήο ησλ επηζήκσλ
ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ.
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 θαη επνπηηθόο έιεγρνο από νξηζκέλνπο
Υπεύζπλνπο Υγεηνλνκηθνύο Επηζεσξεηέο ησλ Επαξρηώλ θαη ησλ Δήκσλ.
1.6 Πηγέρ
Οζ μζημκμιζημί πυνμζ βζα ηδκ δζελαβςβή ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ηαζ ηςκ εεκζηχκ
πνμβναιιάηςκ δεζβιαημθδρζχκ ηαθφπημκηαζ ελ μθμηθήνμο απυ ημ ηναηζηυ
πνμτπμθμβζζιυ. Με αάζδ ηα εεκζηά πνμβνάιιαηα δεζβιαημθδρίαξ πμο έπμοκ
ηαηανηζζηεί, βζα ημ 2011, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ, έπμοκ
θδθεεί, ιεηά απυ επίζδιεξ δεζβιαημθδρίεξ, ζοκμθζηά 3960 δείβιαηα ηνμθίιςκ,
απυ ηζξ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ ηαζ ηςκ
ζοκενβαγυιεκςκ Γήιςκ, ηα μπμία έπμοκ οπμαθδεεί ζημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο
Κνάημοξ βζα ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ.
φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
ακαθφζεςκ, 3844 δείβιαηα ήζακ ζοιιμνθμφιεκα ηαζ 116 δείβιαηα δεκ ήζακ
ζοιιμνθμφιεκα
1.7 Δνέπγειερ πος Έγιναν για Βεληίυζη ηηρ Αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν
Απμόδιυν Απσών
Με ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ
επίζδιςκ εθέβπςκ έβζκα μζ πζμ ηάης εκένβεζεξ.
α) Δηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ βζα ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ ηδξ άζηδζδξ ηςκ
επίζδιςκ εθέβπςκ.
α) Πανμπή υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ ιέζςκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ πμο αζηεί
επίζδιμοξ εθέβπμοξ.
β) Σμ πνμζςπζηυ έπεζ πνυζααζδ ζε δζαπζζηεοιέκμ επίζδιμ πδιείμ πμο είκαζ ημ
Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ.
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δ) Βάζεζ ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηα ιέθδ ημο πνμζςπζημφ πμο αζημφκ
επίζδιμοξ εθέβπμοξ έπμοκ ελμοζία εζζυδμο ηαζ άζηδζδ επίζδιςκ εθέβπςκ ζε
υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ.
ε) Απυ ημ 2010 μζ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ εθανιυγμοκ ιεηά απυ ζπεηζηή
πζζημπμίδζδ φζηδια Γζαπείνζζδξ ηδξ Πμζυηδηαξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο δζεεκμφξ
πνμηφπμο ISO 9001:2008, ημ μπμίμ εηηυξ ηςκ άθθςκ πνμαθέπεζ ηδκ
ηοπμπμίδζδ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εκηφπςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ
δζελαβςβή επίζδιςκ εθέβπςκ μφηςξ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ μιμζμιμνθία ηςκ
εθέβπςκ ζημ ιέβζζημ δοκαηυ ααειυ.
γ) Αλζμπμίδζδ ηςκ εονδιάηςκ ημο Δζςηενζημφ Δθέβπμο βζα ζημπμφξ ηαθφηενδξ
μνβάκςζδξ ηαζ άζηδζδξ ηςκ επζζήιςκ εθέβπςκ.
δ) ηα πθαίζζα ηδξ ζοκεπμφξ πνμζπάεεζαξ βζα αεθηίςζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ημ 2010 πναβιαημπμζήεδηε
ακαδζμνβάκςζδ ηδξ δμιήξ ημοξ, αοηή δ πνμζπάεεζα ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ 2011. Ζ
Ακαδζμνβάκςζδ αθμνμφζε ηζξ δζμζηδηζηέξ ηαζ μνβακςηζηέξ δμιέξ ηδξ Τπδνεζίαξ.
Αοηή ηαευνζγε υηζ υζμ πνμζςπζηυ δζέεεηε πηοπίμ πακεπζζηήιζμο ημπμεεηήεδηε
ζηδκ επζζηδιμκζηή δμιή ηαζ μκμιάζηδηακ οβεζμκμιζημί θεζημονβμί, ηα δε
πνμζςπζηυ πμο δεκ ηαηείπε αοηυ ημ πνμζυκ πανέιεζκε ζηδ οθζζηάιεκδ ηεπκζηή
δμιή έπμκηαξ ηίηθμ ημο οβεζμκμιζημφ επζεεςνδηή.
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Δηήζια Έκθεζη Τγειονομικών Τπηπεζιών ηος Τποςπγείος Τγείαρ
για ηην Δθαπμογή ηυν Πολςεηών Δθνικών σεδίυν Δλέγσος για ηο 2012
2. Διζαγυγή
Σα πμθοεηή Δεκζηά πέδζα Δθέβπμο, πμο εημζιάζηδηακ, απυ ηζξ Τβεζμκμιζηέξ
Τπδνεζίεξ, ιε αάζδ ημ άνενμ 41 ημο Κακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 882/2004, ηέεδηακ
ζε εθανιμβή απυ ηδκ 01.01.2007. Οζ επίζδιμζ έθεβπμζ πμο δζεκενβήεδηακ ιε
ζημπυ ηδκ εθανιμβή ηςκ ζπεδίςκ εθέβπμο ηάθορακ υθδ ηδκ ηνμθζηή αθοζίδα.
Οζ έθεβπμζ αοημί αθμνμφζακ ηνυθζια ιδ γςζηήξ πνμέθεοζδξ, ιεηά ηδκ
πνςημβεκή παναβςβή, ιέπνζ ηδ θζακζηή πχθδζδ ηαεχξ ηαζ ηνυθζια γςζηήξ
πνμέθεοζδξ ζημ ζηάδζμ ηδξ θζακζηήξ πχθδζδξ. Πένακ ημφημο μζ Τβεζμκμιζηέξ
Τπδνεζίεξ πνμέαδζακ ζε εθέβπμοξ ζε επζπεζνήζεζξ παβςημφ ηαζ ιεθζμφ απυ ημ
ζηάδζμ ηδξ παναβςβήξ ιέπνζ ημ ζηάδζμ ηδξ θζακζηήξ πχθδζδξ.
Ζ έηεεζδ αοηή έπεζ ηαηανηζζεεί ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 44(1) ημο Κακμκζζιμφ
(ΔΚ) ανζε. 882/2004.
Με αάζδ ηα εονήιαηα ηςκ εθέβπςκ πμο δζεκενβήεδηακ ηυζμ απυ θεζημονβμφξ
ημο βναθείμο ημο Πνμσζηάιεκμο Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ υζμ ηαζ απυ ημκ
Σμιέα Δζςηενζημφ Δθέβπμο έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2011, θυβς
ηδξ ζοκεπμφξ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ, ηδξ εθανιμβήξ ηςκ Κςδίηςκ
Πναηηζηήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ακααάειζζδξ ηςκ επζπέδςκ παναημθμφεδζδξ ηαζ
εθέβπμο ημο πνμζςπζημφ, έπεζ ζδιεζςεεί πεναζηένς αεθηίςζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ
ηαηαθθδθυθδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ επζζήιςκ εθέβπςκ.
Πένακ ημφημο δζαπζζηχεδηε υηζ πνέπεζ κα ηαηααθδεμφκ ζηαεενέξ ηαζ ζοκεπείξ
πνμζπάεεζεξ μφηςξ χζηε κα δζαζθαθζζηεί δ ακααάειζζδ ημο ζπεδζαζιμφ,
πνμβναιιαηζζιμφ, αλζμθυβδζδξ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ηαζ ηδξ θήρδξ ιέηνςκ
επζαμθήξ χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ μνευηενδ ηαζ μιμζυιμνθδ εθανιμβή ηδξ
κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια. Ηδζαίηενδ δε πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδ
ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ απυ ημοξ Τπεφεοκμοξ
Τβεζμκμιζημφξ Δπζεεςνδηέξ ηςκ Δπανπζχκ ηαζ ηςκ (10) ζοκενβαγυιεκςκ
Γήιςκ.
Οζ αδοκαιίεξ πμο έπμοκ εκημπζζεεί ηαηά ημ 2011 ηαζ αθμνμφζακ ηονίςξ ηδκ
έθθεζρδ ιυκζιμο πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ ενβμδυηδζδ ιεβάθμο ανζειμφ έηηαηηςκ
θεζημονβχκ βζα ηάθορδ ηςκ ηνεπμοζχκ ακαβηχκ ηδξ Τπδνεζίαξ, ελαημθμοεμφκ
κα οθίζηακηαζ ηαζ ημ 2012.
Πένακ ημφημο έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ημ πνμζςπζηυ πμο αζηεί επίζδιμοξ εθέβπμοξ
δζαεέηεζ ηδκ κμιμεεζία βζα ηα ηνυθζια, ηαεχξ ηαζ ημκ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ,
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ζημζπεία ηα μπμία εεςνμφκηαζ απαναίηδηα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή άζηδζδ ηςκ
ανιμδζμηήηςκ ημο. Δπζπθέμκ, ζδιακηζηυ ημιιάηζ ημο πνμζςπζημφ έπεζ
παναημθμοεήζεζ πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ.
Καηά ημ 2012 μζ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ (9)
ζοκενβαγυιεκμοξ Γήιμοξ έεεζακ ζε εθανιμβή Κχδζηα Πναηηζηήξ, μ μπμίμξ
ηαεμνίγεζ ηδ ιμνθή ζοκενβαζίαξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ημκ επμπηζηυ νυθμ ηςκ
Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ςξ Ανιυδζα Κεκηνζηή Ανπή.
Όζμκ αθμνά ηδ ζοπκυηδηα ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ ηαζ κα
εθανιυγεηαζ μ Κχδζηαξ Πναηηζηήξ μ μπμίμξ ηαεμνίγεζ ηδκ ζοπκυηδηα άζηδζδξ
ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ ηάεε επζπείνδζδξ.
οβηεηνζιέκα μζ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ παναηηδνζζεεί ορδθμφ ηζκδφκμο πνέπεζ
κα εθέβπμκηαζ ημοθάπζζημ ηνεζξ θμνέξ ημ πνυκμ, μζ ιεηνίμο ηζκδφκμο δφμ θμνέξ
ημ πνυκμ ηαζ μζ παιδθμφ ηζκδφκμο ιζα θμνά ημ πνυκμ.
Ζ πζμ ηάης βναθζηή πανάζηαζδ πανμοζζάγεζ ηδ ζοπκυηδηα εθέβπςκ ηαηά
ηαηδβμνία επζπεζνήζεςκ, ιε αάζδ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηαηά ηα έηδ 2007-2012.
Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηαβναθήξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ επίζδιςκ
εθέβπςκ θαίκεηαζ υηζ δ ηαηάζηαζδ δζαπνμκζηά απυ ημ 2007 ιέπνζ ημ
2012πανμοζζάγεζ ζηαεενή αεθηίςζδ, ιε ελαίνεζδ ημ 2009 υπμο δ ζοπκυηδηα
ηςκ εθέβπςκ ηαηά ηαηδβμνία επζπεζνήζεςκ ιε αάζδ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ζημ
ζφκμθμ ηδξ πανμοζίαζε ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 54.3%. Ωζηυζμ, υπςξ ελδβήζαιε
ηαζ παθαζυηενα δ ηάιρδ μθεζθυηακ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ ακάθοζδ είπακ
ζοιπενζθδθεεί βζα πνχηδ θμνά ηαζ ηα δεδμιέκα ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ δήιςκ.
Ωζηυζμ, ηα ιέηνα πμο οθμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ πεναζιέκςκ εηχκ
πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ Γήιςκ ηανπμθυνδζακ. φιθςκα
θμζπυκ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηαηαβναθήξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ
ηαηά ημ 2012 βζα υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ ιε αάζδ ηδκ
επζηζκδοκυηδηα έπεζ παναηδνδεεί ζδιακηζηή αεθηίςζδ δ μπμία ακήθεε 95,7%
απυ ημ 88.8% πμο ήηακ ημ 2010. Σμ πμζμζηυ αοηυ εεςνείηαζ ζηακμπμζδηζηυ
ηαεχξ πθδζζάγεζ ηδ ζοπκυηδηα δζεκένβεζαξ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ, υπςξ
ηαεμνίγεηαζ ζημ ζπεηζηυ ηχδζηα πναηηζηήξ.
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3. Τλοποίηζη Πολςεηών σεδίυν Δλέγσος
Γζα ζημπμφξ ηαθφηενδξ μνβάκςζδξ, ζπεδζαζιμφ ηαζ άζηδζδξ ηςκ επίζδιςκ
εθέβπςκ μ ημιέαξ εθέβπμο ηςκ ηνμθίιςκ έπεζ ηαηακειδεεί ζημοξ πζμ ηάης
οπμημιείξ:
α) Δπίζδιμζ έθεβπμζ ζε εβηαηαζηάζεζξ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ
α) Δεκζηά πνμβνάιιαηα δεζβιαημθδρίαξ ηνμθίιςκ
β) Έθεβπμξ εζζαβυιεκςκ ηνμθίιςκ
δ) φζηδια Έβηαζνδξ Πνμεζδμπμίδζδξ βζα Σνυθζια ηαζ Εςμηνμθέξ (RASFF)
Πζμ ηάης παναηίεεκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ημο
Τπμονβείμο Τβείαξ ακά οπμημιέα.
3.1. Δπίζημοι έλεγσοι ζε επισειπήζειρ ηποθίμυν
Σμ πνμζςπζηυ ηςκ πέκηε επανπζχκ ηαηάνηζζε ηαζ εθάνιμζε εηήζζμ ζπέδζμ
εθέβπμο ημ μπμίμ ααζίζηδηε ζηα Πμθοεηή πέδζα Δθέβπμο. Λεπημιενήξ
ηαηάζηαζδ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ πμο δζελήπεδζακ απυ υθμοξ ημοξ
Τβεζμκμιζημφξ Δπζεεςνδηέξ (οκενβαγυιεκςκ Γήιςκ ηαζ Τπμονβείμο Τβείαξ),
ηαηά ημ 2012 θαίκμκηαζ ζημ ζοκδιιέκμ πίνακα 1.
Ζ Γζεφεοκζδ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ πνμέαδ ζε ακαεεχνδζδ ημο Κχδζηα
Πναηηζηήξ ζημκ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ βζα ηδκ μνεή
άζηδζδ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ, ιε αάζδ ημκ Κακμκζζιυ (ΔΚ) ανζε. 882/2004.
ημκ ίδζμ ηχδζηα ηαεμνίγεηαζ δ ζοπκυηδηα άζηδζδξ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ιε
αάζδ ηδκ επζηζκδοκυηδηα. Ο Κχδζηαξ Πναηηζηήξ δζααζαάζηδηε ζε υθμ ημ
πνμζςπζηυ, ιε μδδβίεξ βζα άιεζδ ηαζ πζζηή εθανιμβή ημο.
οβηεηνζιέκα μζ επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ ηαλζκμιήεδηακ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ:
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Καη.
1
2
3

Σαξινόμηζη επισειπήζευν με βάζη ηην
επικινδςνόηηηα ηυν ηποθίμυν
ορδθμφ ηζκδφκμο
ιέηνζμο ηζκδφκμο
παιδθμφ ηζκδφκμο

ςσνόηηηα ελέγσος
ανά έηορ
3 θμνέξ
2 θμνέξ
1 θμνά

Πένακ ηςκ πνμβναιιαηζζιέκςκ επζζήιςκ εθέβπςκ δζεκενβμφκηαζ ηαζ έηηαηημζ
έθεβπμζ ιεηά απυ οπμαμθή παναπυκςκ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ, ιεηά απυ
εηδήθςζδ ηνμθζηχκ δδθδηδνζάζεςκ ή ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ δζενεφκδζδξ
πθδνμθμνζχκ βζα εκημπζζιυ ιδ αζθαθχκ ηνμθίιςκ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ
RASFF.
3.2. Δθνικά Ππογπάμμαηα Γειγμαηολητίαρ
Με αάζδ ηα εεκζηά πνμβνάιιαηα δεζβιαημθδρίαξ πμο έπμοκ ηαηανηζζηεί, βζα ημ
2012, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ (ΓΥΚ), έπμοκ θδθεεί, ιεηά
απυ επίζδιεξ δεζβιαημθδρίεξ, ζοκμθζηά 4160 δείβιαηα ηνμθίιςκ, απυ ηζξ
Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ ηαζ ημοξ ζοκενβαγυιεκμοξ
Γήιμοξ, ηα μπμία έπμοκ οπμαθδεεί ζημ ΓΥΚ βζα ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ. φιθςκα
πάκηα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ επί ζοκυθμο 4160 δεζβιάηςκ, 4045
δείβιαηα ήζακ ζοιιμνθμφιεκα ηαζ 115 ή 2.8% δείβιαηα δεκ ήζακ
ζοιιμνθμφιεκα. Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ ακά πνυβναιια εθέβπμο θαίκμκηαζ
ζημ ζοκδιιέκμ Πίνακα 2.
Όπςξ θαίκεηαζ ζημ πζμ ηάης ζπεδζάβναιια απυ ημ 2008 ιέπνζ ημ 2012
πανμοζζάγεηαζ ιζα ζηαεενή αφλδζδ ζημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ θδθεέκηςκ
δεζβιάηςκ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιδ ζοιιμνθμφιεκςκ δεζβιάηςκ ηνμθίιςκ κα
παναιέκεζ πενίπμο ζηα ίδζα επίπεδα. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα ενιδκεοηεί υηζ πνυκμ
ιε ημ πνυκμ επζηοβπάκεηαζ ιζα ζηαεενή αεθηίςζδ υζμκ αθμνά ηδκ οβζεζκή ηαζ
αζθάθεζα ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ υηζ μζ επίζδιμζ έθεβπμζ είκαζ απμηεθεζιαηζημί ιε
ηάζεζξ πεναζηένς αεθηίςζδξ.
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Καηά ημκ ηαηανηζζιυ ηςκ Δεκζηχκ Πνμβναιιάηςκ Γεζβιαημθδρίαξ θήθεδηακ
οπυρδ μζ ζοζηάζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, μζ ημζκμπμζήζεζξ ημο οζηήιαημξ
Έβηαζνδξ Πνμεζδμπμίδζδξ βζα Σνυθζια ηαζ Εςμηνμθέξ (RASFF), ηα
απμηεθέζιαηα ακαθφζεςκ δεζβιάηςκ ηνμθίιςκ πνμδβμφιεκςκ πνυκςκ ηαεχξ
ηαζ μζ πνυκμζεξ ηαζ απαζηήζεζξ ηδξ Κμζκμηζηήξ ηαζ Δεκζηήξ Νμιμεεζίαξ.
Σα δείβιαηα θήθεδηακ απυ υθα ηα ζηάδζα ηδξ ηνμθζηήξ αθοζίδαξ, δδθαδή
παναβςβή, ιεηαπμίδζδ ηαζ δζακμιή, πενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ θζακζηήξ
πχθδζδξ, ηαζ αθμνμφζακ πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ ζηδκ Κφπνμ, πνμσυκηα πμο
δζαηζκμφκηαζ ιέζς ημο εκδμημζκμηζημφ ειπμνίμο ηαεχξ ηαζ πνμσυκηα πμο
εζζάβμκηαζ απυ ηνίηεξ πχνεξ. Καηά ημ 2012 εθανιυζηδηακ μζ αηυθμοεεξ
ζοζηάζεζξ:
φζηαζδ 2010/133/EK ηδξ Δπζηνμπήξ, ηδξ 2αξ Μανηίμο 2010, ζπεηζηά ιε ηδκ
πνυθδρδ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ ιυθοκζδξ απυ ηανααιζδζηυ αζεοθεζηένα ζε
απμζηάβιαηα πονδκυηανπςκ θνμφηςκ ηαζ απμζηάβιαηα ζηειθφθςκ
πονδκυηανπςκ θνμφηςκ ηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ επζπέδςκ
ηανααιζδζημφ αζεοθεζηένα ζηα εκ θυβς πμηά, ηαηά ημ 2012 πάνεδηακ 10
δείβιαηα. Σα απμηεθέζιαηα ημζκμπμζήεδηακ ζηδκ Δπζηνμπή.
φζηαζδ 2007/196/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ, ηδξ 28 δξ Μανηίμο 2007, ζπεηζηά ιε ηδκ
παναημθμφεδζδ ηδξ πανμοζίαξ θμονακίμο ζηα ηνυθζια. Σμ 2012 πάνεδηακ 15
δείβιαηα μζ ακαθφζεζξ δζεηπεναζχεδηακ απυ ημ ΓΥΚ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα
ημζκμπμζήεδηακ ζηδκ Δπζηνμπή.
φζηαζδ ηδξ Δπμπηεφμοζαξ Ανπήξ ηδξ ΔΕΔ ανζε. 119/07/COL, ηδξ 16δξ
Απνζθίμο 2007, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ααζζηχκ επζπέδςκ δζμλζκχκ,
πανυιμζςκ ιε ηζξ δζμλίκεξ PCB ηαζ ιδ πανυιμζςκ ιε ηζξ δζμλίκεξ PCB ζηα
ηνυθζια. οκμθζηά ημ 2012 έπμοκ θδθεεί ηαζ απμζηαθεί ζε ενβαζηήνζα ημο
ελςηενζημφ 11 δείβιαηα. Σα απμηεθέζιαηα ημζκμπμζήεδηακ ζηδκ Δπζηνμπή.
φζηαζδ 2007/331/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ, ηδξ 3δξ Μαΐμο 2007 ηαζ δ ζφζηαζδ
2010/307/ΔΔ, ηδξ 2αξ Ημοκίμο 2010 βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ επζπέδςκ
αηνοθαιζδίμο ζηα ηνυθζια, ηαηά ημ 2012 έπμοκ θδθεεί ηαζ απμζηαθεί ζε
ενβαζηήνζα ημο ελςηενζημφ ζοκμθζηά 40 δείβιαηα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα
ημζκμπμζήεδηακ ζηδκ Δπζηνμπή.
Όζμκ αθμνά ηδ ζφζηαζδ 2010/161/EK ηδξ Δπζηνμπήξ, ηδξ 17δξ Μανηίμο 2010,
ζπεηζηά ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ οπενθεμνμαθηοθζςιέκςκ μοζζχκ ζηα
ηνυθζια, ηαηά ημ 2012 δεκ πάνεδηακ δείβιαηα ςζηυζμ πνμβναιιαηίζηδηε κα
πανεμφκ 10 δείβιαηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 2013.
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3.3. Έλεγσορ Διζαγόμενυν Σποθίμυν από Σπίηερ Υώπερ
Μεηά ηδκ έκηαλδ ηδξ Κφπνμο ζηδκ Δ.Δ. ημ 2004, έπμοκ ηαεμνζζηεί ζακ Δπίζδια
διεία Δζζυδμο βζα ζημπμφξ επίζδιμο εθέβπμο ηνμθίιςκ πμο εζζάβμκηαζ απυ
ηνίηεξ πχνεξ ημ Λζιάκζ Λειεζμφ ηαζ ημ Αενμδνυιζμ Λάνκαηαξ.
ηα Δπίζδια διεία Δζζυδμο ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ, επί ημο πανυκημξ,
δεκ οπάνπμοκ ηαηάθθδθεξ εβηαηαζηάζεζξ βζα ημκ επζηυπζμ έθεβπμ ηςκ
εζζαβυιεκςκ ηνμθίιςκ. Γζα αοηυ ιεηά απυ ζπεηζηή έβηνζζδ ηδξ Δονςπασηήξ
Δπζηνμπήξ, έπμοκ βίκεζ δζεοεεηήζεζξ μφηςξ χζηε ηα θμνηία κα δεζιεφμκηαζ ηαζ κα
ιεηαθένμκηαζ ζηζξ απμεήηεξ ηςκ εζζαβςβέςκ βζα μθμηθήνςζδ ηςκ απαναίηδηςκ
εθέβπςκ.
Ο οθζζηάιεκμξ Κχδζηαξ Πναηηζηήξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ εζζαβυιεκςκ ηνμθίιςκ μ
μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ μνεέξ δζαδζηαζίεξ
πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ ηαηά ημκ έθεβπμ ηςκ εζζαβυιεκςκ ηνμθίιςκ έπεζ
ακαεεςνδεεί βζα κα ζοιπενζθδθεμφκ μζ δζαηάλεζξ ημο Κακμκζζιμφ 669/2009,
χζηε κα εθανιυγεηαζ πθήνςξ ηαζ μιμζυιμνθα δ κμιμεεζία ηνμθίιςκ. Ο
εηζοβπνμκζζιέκμξ Κχδζηαξ έπεζ απμζηαθεί ζε υθμοξ ημοξ θεζημονβμφξ πμο
δζεκενβμφκ επίζδιμοξ εθέβπμοξ ζε εζζαβυιεκα ηνυθζια.
3.4. ύζηημα Έγκαιπηρ Πποειδοποίηζηρ για Σπόθιμα και Ευοηποθέρ
(RASFF)
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ εκενβεί ςξ ημ Δεκζηυ διείμ
Δπαθήξ βζα ζημπμφξ δζαπείνζζδξ υθςκ ηςκ πενζπηχζεςκ πμο δδθχκμκηαζ ζημ
RASFF.
ηα βναθεία ηςκ Τπεφεοκςκ Τβεζμκμιζηχκ Δπζεεςνδηχκ ζηζξ πέκηε επανπίεξ
έπμοκ μνβακςεεί ηαζ εηπαζδεοηεί ηαηάθθδθα μιάδεξ πμο πεζνίγμκηαζ υθα ηα
εέιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ θεζημονβία ημο εκ θυβς ζοζηήιαημξ.
Σμ πνμζςπζηυ πμο αζπμθείηαζ ιε ημ πεζνζζιυ εειάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
RASFF αημθμοεεί ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζε εζδζηυ Κχδζηα
Πναηηζηήξ πμο έπεζ εημζιαζηεί ημ 2005.
Όθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο RASFF παναηίεεκηαζ ζημκ πίνακα 3, ηαζ
απεζημκίγμκηαζ ζηδ πζμ ηάης βναθζηή πανάζηαζδ.
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Κοινοποιήςεισ ανά δραςτηριότητα του RASFF για το 2012

Alert
Information Notification
Border Rejection
Additional Information
Γνωςτοποιήςεισ Ε.Ε. για Κφπρο
Γνωςτοποιήςεισ από Κφπρο

Καηά ημ 2012 ημ υθμ ζφζηδια θεζημφνβδζε ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ηαζ απυ ηδκ
Κφπνμ δδθχεδηακ 51 πενζπηχζεζξ ιδ ζοιιμνθμφιεκςκ ηνμθίιςκ.

Αριθμόσ Κοινοποιήςεων ανά Τπηρεςία για το 2012
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Δζδζηυηενα, (40) πενζπηχζεζξ δδθχεδηακ απυ ηζξ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ,
(6) πενζπηχζεζξ απυ ηζξ Κηδκζαηνζηέξ Τπδνεζίεξ ηαζ
(5) πενζπηχζεζξ απυ ημ Σιήια Γεςνβίαξ.
Όθεξ μζ πενζπηχζεζξ RASFF θαίκμκηαζ ζημ επζζοκδιιέκμ ζοκμπηζηυ πίνακα 3.
4. ςνολική ζςμμόπθυζη από Τπεύθςνοςρ Δπισειπήζευν Σποθίμυν
Οζ ιέεμδμζ ηαζ μζ ηεπκζηέξ πμο αημθμοεμφκ μζ ελμοζζμδμηδιέκμζ θεζημονβμί, βζα ηδ
ιέηνδζδ ηςκ επζπέδςκ ζοιιυνθςζδξ απυ ημοξ οπεφεοκμοξ ηςκ επζπεζνήζεςκ
ηνμθίιςκ πενζθαιαάκμοκ ηαηηζημφξ ηαζ έηηαηημοξ επίζδιμοξ εθέβπμοξ, ηα
ζοζηήιαηα ηαηαπχνδζδξ ηαζ έβηνζζδξ επζπεζνήζεςκ, ημοξ εθέβπμοξ
εζζαβυιεκςκ ηνμθίιςκ απυ ηνίηεξ πχνεξ ηαεχξ ηαζ ηζξ επίζδιεξ δεζβιαημθδρίεξ.
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5. Ανάλςζη ηηρ μη ςμμόπθυζηρ
Γζα ζημπμφξ ακάθοζδξ ηςκ ιδ ζοιιμνθχζεςκ, μ ημιέαξ ηςκ ηνμθίιςκ
οπμδζαζνείηαζ ζε ηέζζενζξ οπμημιείξ υπςξ πζμ ηάης:
α) Δπίζδιμζ έθεβπμζ ζε εβηαηαζηάζεζξ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ,
α) Δθανιμβή Δεκζηχκ Πνμβναιιάηςκ Γεζβιαημθδρίαξ Σνμθίιςκ
β) Έθεβπμξ ηςκ εζζαβυιεκςκ ηνμθίιςκ ηαζ
δ) φζηδια Έβηαζνδξ Πνμεζδμπμίδζδξ βζα Σνυθζια ηαζ Εςμηνμθέξ (RASFF).

5.1. Δπίζημοι έλεγσοι ζε επισειπήζειρ ηποθίμυν
Δπί ζοκυθμο 13385 επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ έπμοκ δζεκενβδεεί πένακ ηςκ 23817
επίζδιςκ εθέβπςκ, ηαηά ημοξ μπμίμοξ έπμοκ δζαπζζηςεεί 9931 πενζπηχζεζξ, ιδ
ζοιιμνθμφιεκεξ ιε ηδ κμιμεεζία.
ηδ βναθζηή πανάζηαζδ πμο θαίκεηαζ πζμ ηάης απεζημκίγμκηαζ μζ ιδ
ζοιιμνθχζεζξ ηαηά ηα έηδ 2008-2012, βζα ζημπμφξ εφημθδξ ζφβηνζζδξ.

Μη ςυμμορφϊςεισ 2008 - 2012
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Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ιδ ζοιιμνθμφιεκςκ, ιε ηδ κμιμεεζία, πενζπηχζεςκ
έπεζ εκημπζζεεί ζημ ζηάδζμ παναβςβήξ ηαζ ιεηαπμίδζδξ ηςκ ηνμθίιςκ ιε πνχημ
ηα πνμαπαζημφιεκα ιε 6886 ιδ ζοιιμνθχζεζξ, δεφηενμ ημ HACCP ιε 2136 ,δ
ζοιιμνθχζεζξ ηαζ ηνίημ ηδκ ζήιακζδ ιε 353 ιδ ζοιιμνθχζεζξ. Γζα ηδκ
ηεθεοηαία πανάιεηνμ ηδξ ζήιακζδξ ιέπνζ ηαζ ημ έημξ 2011 δεκ βζκυηακ δήθςζδ
ζηζξ ζπεηζηέξ εηεέζεζξ
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Οζ ιδ ζοιιμνθμφιεκεξ πενζπηχζεζξ έπμοκ εκημπζζεεί ςξ επί ημ πθείζημκ ηαηά
ηδ εενζκή πενίμδμ επεζδή μζ πενζζζυηενεξ επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ πνμζθένμοκ
οπδνεζίεξ ιαγζηήξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ θεζημονβμφκ επμπζαηά ηονίςξ ηαηά ηδκ
ημονζζηζηή πενίμδμ απυ Ημφκζμ ιέπνζ επηέιανζμ.
Λεπημιενήξ ηαηάζηαζδ ηςκ ιδ ζοιιμνθμφιεκςκ πενζπηχζεςκ, παναηίεεηαζ
ζημκ Πίνακα 4.
Μεηά απυ εηηίιδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ ιδ ζοιιμνθχζεςκ, αοηέξ έπμοκ
ηαλζκμιδεεί ζηζξ πζμ ηάης ηαηδβμνίεξ, βζα ζημπμφξ θήρδξ ιέηνςκ επζαμθήξ:
α) διακηζηέξ πανααάζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ θήθεδηακ άιεζα ιέηνα επζαμθήξ
α) διακηζηέξ πανααάζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ επζαθήεδηε δζμζηδηζηυ πνυζηζιμ ή
αζηήεδηακ πμζκζηέξ δζχλεζξ επεζδή μζ επζπεζνδιαηίεξ δεκ επέδεζλακ πνμεοιία βζα
κα ζοιιμνθςεμφκ.
β) Πανααάζεζξ πμο αθμνμφζακ ηονίςξ πνμαπαζημφιεκα ηαζ ζημοξ
επζπεζνδιαηίεξ έπμοκ δμεεί βναπηέξ μδδβίεξ βζα θήρδ ιέηνςκ ελοβίακζδξ.
5.2. Δθαπμογή Δθνικών Ππογπαμμάηυν Γειγμαηολητίαρ Σποθίμυν
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο 2012 οπμαθήεδηακ βζα ακάθοζδ ζημ Γεκζηυ Υδιείμ ημ
Κνάημοξ 4160 δείβιαηα ηνμθίιςκ εη ηςκ μπμίςκ ηα 115 ήηακ ιδ
ζοιιμνθμφιεκα ιε ηδ ζπεηζηή κμιμεεζία, (Πίνακαρ 2). Πζμ ηάης
πανμοζζάγμκηαζ ζε ιμνθή βναθζηήξ πανάζηαζδξ, δ ακαθμβία ηςκ
ζοιιμνθμφιεκςκ ηαζ ιδ ζοιιμνθμφιεκςκ δεζβιάηςκ ηνμθίιςκ ακά εεκζηυ
πνυβναιια δεζβιαημθδρίαξ ηνμθίιςκ, βζα ημ έημξ 2012
Εθνικά Προγράμματα Δειγματοληψίασ Σροφίμων 2012
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Μεηά απυ εηηίιδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ ιδ ζοιιμνθχζεςκ αοηέξ έπμοκ
ηαλζκμιδεεί ζηζξ πζμ ηάης ηαηδβμνίεξ, βζα ζημπμφξ δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ
θήρδξ ιέηνςκ επζαμθήξ:
α) Πενζπηχζεζξ ιδ αζθαθχκ ηνμθίιςκ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοκ θδθεεί ιέηνα
απυζονζδξ / ακάηθδζδξ ηαεχξ ηαζ έηδμζδξ ακαημίκςζδξ ζηα Μ.Μ.Δ. βζα
ηαηάθθδθδ εκδιένςζδ ημο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ.
α) Πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφζακ εέιαηα κμεείαξ, πμζυηδηαξ, ζήιακζδξ ηθπ βζα
ηζξ μπμίεξ έπμοκ δμεεί βναπηέξ μδδβίεξ βζα δζυνεςζδ ηδξ ζήιακζδξ ή αθθαβήξ
ηδξ ανπζηήξ πνήζδξ ημο πνμσυκημξ.
β) Πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφζακ ηνυθζια οπμααειζζιέκδξ πμζυηδηαξ βζα ηζξ
μπμίεξ έπμοκ βίκεζ ζοζηάζεζξ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ βζα θήρδ ιέηνςκ ηαζ
επακαθδπηζηέξ δεζβιαημθδρίεξ.
5.3. Έλεγσορ ειζαγόμενυν ηποθίμυν από ηπίηερ σώπερ
Με αάζδ ηδκ οθζζηάιεκδ ημζκμηζηή ηαζ εεκζηή κμιμεεζία δζεκενβμφκηαζ επίζδιμζ
έθεβπμζ ζηα ζδιεία εζζυδμο ηαεχξ ηαζ ζηζξ απμεήηεξ ηςκ εζζαβςβέςκ, ζηζξ
πέκηε επανπίεξ. Δπί ζοκυθμο 3017 θμνηίςκ πμο έπμοκ εθεβπεεί 3002 ήζακ
ζοιιμνθμφιεκα ηαζ 15 ιδ ζοιιμνθμφιεκα ιε ηδ κμιμεεζία βζα ηα ηνυθζια.
Όζμκ αθμνά ηα 15 ιδ ζοιιμνθμφιεκα θμνηία, 1 θμνηίμ επακελήπεεζ ηαζ 14
θμνηία ηαηαζηνάθδηακ. Δπίζδξ, ζε (0) θμνηία απαβμνεφηδηε δ είζμδμξ.
(Πίνακαρ 5).
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Επίςημοι Ζλεγχοι ςτα ημεία Ειςόδου 2012
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6. Φύζη ηυν κινδύνυν πος πποέπσονηαι από ηιρ μη ζςμμοπθούμενερ
πεπιπηώζειρ
Όθεξ μζ ιδ ζοιιμνθμφιεκεξ πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφζακ βεκζηά πανααάζεζξ
ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια έηοπακ ζθαζνζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηαλζκμιήεδηακ
ζηζξ πζμ ηάης ηαηδβμνίεξ:
α) Πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηνίεδηε υηζ δοκαηυ κα οπήνπακ άιεζεξ ζοκέπεζεξ
ζηδκ οβεία ηςκ ηαηακαθςηχκ, υπςξ είκαζ δ εηδήθςζδ ηνμθζηχκ δδθδηδνζάζεςκ.
α) Πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηνίεδηε υηζ μζ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία ηςκ
ηαηακαθςηχκ ήηακ ζμαανέξ αθθά έιιεζεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ, θυβς ημο
εκημπζζιμφ
ζε
ηνυθζια
πενζααθθμκηζηχκ νοπακηχκ,
οπμθεζιιάηςκ
θοημθανιάηςκ, απαβμνεοιέκςκ πνυζεεηςκ μοζζχκ.
β) Πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δ επζηζκδοκυηδηα μθείθεηαζ ζε δζαθμνεηζηά αίηζα
υπςξ δ ιδ ηήνδζδ ηςκ ηαεμνζζιέκςκ δζαδζηαζζχκ αάζεζ ηςκ ανπχκ HACCP.
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7. Οςζιαζηικά αίηια ηυν μη ζςμμοπθώζευν
Καηά ηδκ άζηδζδ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ ηνμθζηήξ
αθοζίδαξ πμο πενζεθάιαακε ηνυθζια πμο πανάβμκηαζ ζηδκ Κφπνμ, δζαηζκμφκηαζ
ιέζς ημο εκδμημζκμηζημφ ειπμνίμο ή εζζάβμκηαζ απυ ηνίηεξ πχνεξ έπμοκ
δζαπζζηςεεί πανααάζεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια.
Μεηά απυ αλζμθυβδζδ ηςκ εονδιάηςκ ηςκ επζζήιςκ εθέβπςκ πνμηφπηεζ ημ
ζοιπέναζια υηζ μζ ιδ ζοιιμνθχζεζξ μθείθμκηαζ ζηα πζμ ηάης αίηζα:
7.1. Έλλειτη πληποθόπηζηρ επισειπημαηιών ηποθίμυν:
Ζ ηάπμζμο ααειμφ εθθζπήξ πθδνμθυνδζδ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ μθείθεηαζ ηονίςξ
ζημοξ πζμ ηάης θυβμοξ:
α) ημ ιέβεεμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ, υπμο μζ πθείζηεξ απυ αοηέξ είκαζ
μζημβεκεζαηέξ, πμθφ ιζηνέξ, έπμοκ ιζηνυ ηφηθμ ενβαζζχκ ηαζ μζ δζαπεζνζζηέξ ημοξ
δεκ έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ πνμπαίδεζα ζε εέιαηα αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ
ηνμθίιςκ.
α) Οζ επζπεζνήζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζηα υνζα ηςκ Σμπζηχκ Ανπχκ ηςκ 10
ιεβαθφηενςκ Γήιςκ ηδξ Κφπνμο εθέβπμκηαζ απυ ηζξ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ
ηςκ Γήιςκ αοηχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ οθζζηάιεκδ Δεκζηή Νμιμεεζία. Ζ εθθζπήξ
εκδιένςζδ ηςκ επζπεζνδιαηζχκ αοηχκ μθείθεηαζ εκ ιένεζ ζηδκ ακεπανηή
ζηεθέπςζδ ιε ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ηςκ Γήιςκ
ηαζ εκ ιένεζ ζηδκ απαζπυθδζδ ημο οθζζηάιεκμο πνμζςπζημφ Τβεζμκμιζηχκ ιε
ζςνεία ηαεδηυκηςκ πένακ ηδξ αζθάθεζαξ ηνμθίιςκ.
7.2. Γςζσέπειερ ζηην εκπαίδεςζη ηυν σειπιζηών ηποθίμυν:
Σμ πνμζςπζηυ ηςκ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ πμο απαζπμθμφκηαζ ιε ηδκ πανμπή
οπδνεζζχκ ζηδκ ημονζζηζηή αζμιδπακία πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ηνίηεξ πχνεξ ηαζ
δ απαζπυθδζδ ημο είκαζ αναποπνυεεζιδ ιε απμηέθεζια κα ιδ πανέπεηαζ
επανηήξ πνυκμξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ. Σμ απαζπμθμφιεκμ πνμζςπζηυ
πνμένπεηαζ απυ δζάθμνεξ Υχνεξ ιε απμηέθεζια κα παναηδνείηαζ πνυαθδια
ζηδκ επανηή ηαηακυδζδ ηδξ βθχζζαξ δζδαζηαθίαξ. Ζ εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ηονίςξ
ζηδ Δθθδκζηή ηαζ είκαζ δφζημθμ βζα ηα άημια αοηά κα ηαηακμήζμοκ πθήνςξ ημ
πενζεπυιεκμ ηςκ ζειζκανίςκ.
7.3. Οικονομικό κόζηορ για ηοςρ επισειπημαηίερ:
Σα έλμδα ηα μπμία εα πνέπεζ κα επςιζζεμφκ μζ επζπεζνδιαηίεξ βζα κα
εηζοβπνμκίζμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ, χζηε αοηέξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ
απαζηήζεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ είκαζ πμθφ ρδθά ηαζ απμηνεπηζηά, ηονίςξ βζα ημοξ
οπεοεφκμοξ ηςκ ιζηνχκ επζπεζνήζεςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ αεθηζχζεζξ βίκμκηαζ
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ζηαδζαηά ηαζ πνεζάγεηαζ ηάπμζα πνμκζηή πενίμδμξ ιέπνζ ηδκ πθήνδ ζοιιυνθςζδ
ημοξ.
8. Δζυηεπικοί Έλεγσοι
Ο Σμιέαξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ζοκέπζζε ημο εζςηενζημφξ ηαζ επμπηζημφξ
εθέβπμοξ ηαζ ημ 2009, ιε αάζδ ηζξ πνυκμζεξ ημο άνενμο 4.6 ημο Κμζκμηζημφ
Κακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 882/2004 ηαζ ηδξ απυθαζδξ ηδξ Δπζηνμπήξ, ιε αν.
2006/677/ΔΚ.
Καηά ημ 2012, ιε αάζδ εηήζζμ πνυβναιια πμο ηαηανηίζεδηε, δζεκενβήεδηακ
εζςηενζημί έθεβπμζ ζηζξ 5 επανπίεξ μζ μπμίμζ αθμνμφζακ ημοξ πζμ ηάης
οπμημιείξ ημο ημιέα ηνμθίιςκ:
-Δπίζδιμζ έθεβπμζ ζε εβηαηαζηάζεζξ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ
-Δεκζηά πνμβνάιιαηα δεζβιαημθδρίαξ ηνμθίιςκ
-Έθεβπμξ εζζαβμιέκςκ ηνμθίιςκ
-φζηδια Έβηαζνδξ Πνμεζδμπμίδζδξ βζα ηα Σνυθζια ηαζ Εςμηνμθέξ (RASFF)
Καηά ημ 2012, πναβιαημπμζήεδηακ 16 ζοκμθζηά εζςηενζημί ηαζ επμπηζημί
έθεβπμζ, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ 5 ήηακ ζε επανπζαηυ επίπεδμ ηαζ μζ 11 ζε ημπζηυ
επίπεδμ.
ε ηοπικό επίπεδο δζεκενβήεδηακ 10 πνμβναιιαηζζιέκμζ έθεβπμζ, μζ μπμίμζ
ηάθορακ ηονίςξ ημκ ημιέα ημο επίζδιμο εθέβπμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ,
ιε αάζδ ημ πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ημο
Τπμονβείμο Τβείαξ ηαζ ηςκ 10 ζοκενβαγυιεκςκ Γήιςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία
εθανιμβήξ ημο Δεκζημφ Πνμβνάιιαημξ Γεζβιαημθδρζχκ ηνμθίιςκ.
Δπζπνυζεεηα δζεκενβήεδηε ηαζ έκαξ επμπηζηυξ έθεβπμξ ζηδκ Τβεζμκμιζηή
Τπδνεζία ημο Γήιμο Αβθακηγζάξ, ηαηυπζκ αίηδζδξ ηςκ βζα αλζμθυβδζδ ηδξ
δοκαηυηδηαξ ημοξ κα δζεκενβμφκ ακελάνηδημοξ επίζδιμοξ εθέβπμοξ, ιε ζημπυ
ηδκ έκηαλδ ημοξ ζημοξ ζοκενβαγυιεκμοξ Γήιμοξ.
Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηάεε εζςηενζημφ εθέβπμο ηυζμ ζε επανπζαηυ υζμ ηαζ ζε
ημπζηυ επίπεδμ δζααζαάγεηαζ ειπενζζηαηςιέκδ έηεεζδ ζημκ Πνμσζηάιεκμ
Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ (ΠΤΤ). ε ηάεε πενίπηςζδ πμο απυ ηζξ εηεέζεζξ ημο
ημιέα εζςηενζημφ εθέβπμο δζαπζζηχκμκηαζ μπμζαδήπμηε αδοκαιίεξ, εθθείρεζξ ή
ηεκά μ ΠΤΤ απμζηέθθεζ επζζημθή ζηδκ ακάθμβδ οπδνεζία βζα θήρδ
ζοβηεηνζιέκςκ ιέηνςκ βζα άνζδ ηςκ αδοκαιζχκ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ. Ζ επαθήεεοζδ εθανιμβήξ ηςκ
ιέηνςκ βίκεηαζ ηυζμ ιέζς επμπηζηχκ εθέβπςκ απυ ημ ΠΤΤ υζμ ηαζ ιέζς ηςκ
επακεθέβπςκ ημο ημιέα εζςηενζημφ εθέβπμο.
Δηήζζα έηεεζδ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.

ημο

Σμιέα

Δζςηενζημφ

Δθέβπμο

επζζοκάπηεηαζ

ςξ
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9. Δνέπγειερ για διαζθάλιζη αποηελεζμαηικόηηηαρ
Με αάζδ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εονδιάηςκ ηςκ επίζδιςκ εθέβπςκ ηαζ ημκ ααειυ
επζηζκδοκυηδηαξ θαιαάκμκηαζ ηα ακάθμβα ιέηνα επζαμθήξ υπςξ πζμ ηάης:
9.1. Δνέπγειερ καηά ηυν επισειπημαηιών
α) Έπμοκ απμζηαθεί 7485 βναπηέξ βκςζημπμζήζεζξ πνμξ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ, ιε
ηζξ μπμίεξ εηθήεδζακ εκηυξ ηαηηήξ πνμεεζιίαξ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε
ζοβηεηνζιέκεξ πνυκμζεξ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια.
α) ε 92 πενζπηχζεζξ δυεδηακ βναπηέξ μδδβίεξ βζα απυζονζδ / ακάηθδζδ ιδ
αζθαθχκ πνμσυκηςκ.
β) Έπμοκ δμεεί 162 βναπηέξ μδδβίεξ βζα δζυνεςζδ ζήιακζδξ ή αθθαβήξ πνήζδξ
πνμσυκηςκ, ηςκ μπμίςκ δ πμζυηδηα είκαζ οπμααειζζιέκδ.
δ) Τπήνλακ ιζα πενζπηχζδ απαβυνεοζδξ εζζαβςβήξ εκυξ θμνηίμο θυβς
εκημπζζιμφ ιδ αζθαθχκ πνμσυκηςκ ζηα Δπίζδια διεία Δζζυδμο.
ε) Ακαζημθή θεζημονβίαξ πέκηε επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ ηαζ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ
μκμιάηςκ ημοξ, επεζδή δζαπζζηχεδηακ ζμαανέξ πανααάζεζξ ηςκ πνμκμζχκ ηδξ
κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια πμο έεεηακ ζε ηίκδοκμ ηδ δδιυζζα οβεία .
ζη) ε 176 πενζπηχζεζξ οπμαθήεδηε εζζήβδζδ βζα επζαμθή δζμζηδηζημφ
πνυζηζιμο ηαζ ζε 69 πενζπηχζεζξ οπμαθήεδηε εζζήβδζδ βζα θήρδ δζηαζηζηχκ
ιέηνςκ.
γ) Απυ ηζξ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ έπμοκ βίκεζ 15 ακαημζκχζεζξ ζηα Μ.Μ.Δ. ηαζ
αθμνμφζακ ιδ αζθαθή ηνυθζια βζα ζημπμφξ εκδιένςζδξ ηςκ ηαηακαθςηχκ.
δ) Δπζπνυζεεηα έπμοκ βίκεζ 36 ακαημζκχζεζξ ζηα Μ.Μ.Δ. απυ ημοξ
επζπεζνδιαηίεξ, οπμπνέςζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ημκ Κμζκμηζηυ ηακμκζζιυ (ΔΚ)
ανζε. 178/2002.
Όθεξ μζ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ πμο έπμοκ βίκεζ ηαηά ημ 2012 παναηίεεκηαζ ζημκ
πίνακα 6.
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Εκατοςτιαία αναλογία επί του ςυνόλου των ενζργειων
κατά των επιχειρήςεων κατά το 2012

93.3% Γραπτζσ Γνωςτοποιήςεισ

1.15% Οδηγίεσ Απόςυρςησ /
Ανάκληςησ
2.02% Διόρθωςη ήμανςησ

0.01% Απαγόρευςη ειςαγωγήσ

0,06% Αναςτολή Λειτουργίασ

3.06% Διοικητικό Πρόςτιμο /
Ποινικζσ Διϊξεισ

9.2
Δνέπγειερ
για
ηη
διαζθάλιζη
ηηρ
καηαλληλόηηηαρ
αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν επίζημυν ελέγσυν από ηιρ απμόδιερ απσέρ

και

Με ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ
επίζδιςκ εθέβπςκ έβζκακ μζ πζμ ηάης εκένβεζεξ:
α) Δηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ βζα ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ ηδξ άζηδζδξ ηςκ
επίζδιςκ εθέβπςκ. πεηζηή ηαηάζηαζδ επζζοκάπηεηαζ ζημ πίνακαρ 7.
α) Πανμπή υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ ιέζςκ πνμξ ημ πνμζςπζηυ πμο αζηεί
επίζδιμοξ εθέβπμοξ.
β) Πανμπή ζημ πνμζςπζηυ πνυζααζδξ ζε δζαπζζηεοιέκα ενβαζηήνζα (Γεκζηυ
Υδιείμ ημο Κνάημοξ) βζα δζεκένβεζα ενβαζηδνζαηχκ εθέβπςκ..
δ) Δλαζθάθζζδ ηδξ ακαβηαίαξ ελμοζζμδυηδζδξ ζημ πνμζςπζηυ βζα ηδκ
απμηεθεζιαηζηή άζηδζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο. Βάζεζ ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηα
ιέθδ ημο πνμζςπζημφ πμο αζημφκ επίζδιμοξ εθέβπμοξ έπμοκ ελμοζία εζζυδμο
ηαζ άζηδζδ επίζδιςκ εθέβπςκ ζε υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ.
ε) Απυ ημ 2010 μζ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ εθανιυγμοκ ιεηά απυ ζπεηζηή
πζζημπμίδζδ φζηδια Γζαπείνζζδξ ηδξ Πμζυηδηαξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο δζεεκμφξ
πνμηφπμο ISO 9001:2008, ημ μπμίμ εηηυξ ηςκ άθθςκ πνμαθέπεζ ηδκ
ηοπμπμίδζδ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εκηφπςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ
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δζελαβςβή επίζδιςκ εθέβπςκ μφηςξ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ μιμζμιμνθία ηςκ
εθέβπςκ ζημ ιέβζζημ δοκαηυ ααειυ.
γ) Αλζμπμίδζδ ηςκ εονδιάηςκ ημο Δζςηενζημφ Δθέβπμο βζα ζημπμφξ ηαθφηενδξ
μνβάκςζδξ ηαζ άζηδζδξ ηςκ επζζήιςκ εθέβπςκ.
δ) ηα πθαίζζα ηδξ ζοκεπμφξ πνμζπάεεζαξ βζα αεθηίςζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ Τβεζμκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ημ 2010 πναβιαημπμζήεδηε
ακαδζμνβάκςζδ ηδξ δμιήξ ημοξ, αοηή δ πνμζπάεεζα ζοκεπίζηδηε ηαζ ημ 2011. Ζ
ακαδζμνβάκςζδ αθμνμφζε ηζξ δζμζηδηζηέξ ηαζ μνβακςηζηέξ δμιέξ ηδξ Τπδνεζίαξ.
Αοηή ηαευνζγε υηζ υζμ πνμζςπζηυ δζέεεηε πηοπίμ πακεπζζηήιζμο ημπμεεηήεδηε
ζηδκ επζζηδιμκζηή δμιή ηαζ μκμιάζηδηακ οβεζμκμιζημί θεζημονβμί, ηα δε
πνμζςπζηυ πμο δεκ ηαηείπε αοηυ ημ πνμζυκ πανέιεζκε ζηδ οθζζηάιεκδ ηεπκζηή
δμιή έπμκηαξ ηίηθμ ημο οβεζμκμιζημφ επζεεςνδηή.
9.3 Δκδόζειρ Τγειονομικών Τπηπεζιών για βοήθεια ηυν επισειπημαηιών:
Οζ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ, ιέπνζ ημ 2012 ιέζα ζηα
πθαίζζα πνμαβςβήξ ηδξ αζθάθεζαξ ηνμθίιςκ ηαζ ηδξ πνμζπάεεζαξ ημοξ κα
αμδεήζμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ κα ζοιιμνθςεμφκ ιε ημοξ ηακυκεξ
οβζεζκήξ, έπμοκ εηδχζεζ ηαζ δζαεέζεζ δςνεάκ ηα αηυθμοεα έκηοπα:










Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.1 βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ιαγζηήξ εζηίαζδξ ηαζ
γαπανμπθαζηζηήξ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.2 βζα ανημπμζεία ηαζ ηζε επζπεζνήζεζξ δζαηίκδζδξ ηαζ
δζάεεζδξ άνημο ηαζ πνμσυκηςκ ανημπμζίαξ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.3 βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ απμεήηεοζδξ ηαζ δζακμιήξ
ηνμθίιςκ ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ, ρφλδξ ή ηαηάρολδξ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.4 βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ θζακζηήξ πχθδζδξ ηνμθίιςκ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.5 βζα επζπεζνήζεζξ ειθζάθςζδξ κενμφ ηαζ δζάεεζδξ
κενμφ απυ αοηζμθυνα μπήιαηα ηαζ αοηία ιε ηενιαημδέηηεξ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.6 βζα πμθζηά Κοθζηεία
Οδδβυξ οβζεζκήξ Αν.7 βζα πςθδηέξ ηνμθίιςκ ζηζξ θασηέξ αβμνέξ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.8 βζα επζπεζνήζεζξ παναβςβήξ, δζαηίκδζδξ ηαζ
δζάεεζδξ ακαροηηζηχκ ηαζ ποιχκ
Οδδβυξ Τβζεζκήξ Αν.9 βζα ακάηθδζδ ηαζ ζπκδθαζζιυηδηα ηςκ ηνμθίιςκ

Δπίζδξ, ηαηά ημ 2012 ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ Σφπμο ηαζ Πθδνμθμνζχκ
πνμβναιιαηίζηδηε δ επακέηδμζδ ημο αμδεήιαημξ Γεκζηυ πέδζμ HACCP, ημ
μπμίμ ακαιέκεηαζ κα ηοηθμθμνήζεζ δςνεάκ ημ 2013.
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ΠΗΝΑΚΑ 1

ΔΠΗΖΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 2012
Καηηγοπιοποίηζη

Σ-Φ-085/1

Δπζπεζνήζεζξ
ηνμθίιςκ
ταμηλού
κινδύνοσ

Δπζπεζνήζεζξ
ηνμθίιςκ
μέηριοσ
κινδύνοσ

Δπζπεζνήζεζξ
ηνμθίιςκ
υηλού
κινδύνοσ

ΤΝΟΛΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧ
Ν
ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΤΝΟΛΟ
ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧ
Ν
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Ανζειυξ επζπεζνήζεςκ πμο έπμοκ
επζεεςνδεεί 3 θορές ή περιζζόηερες

324

248

3228

3800

11400

Ανζειυξ επζπεζνήζεςκ πμο έπμοκ
επζεεςνδεεί 2 θορές

734

588

2140

3462

6924

Ανζειυξ επζπεζνήζεςκ πμο έπμοκ
επζεεςνδεεί 1 θορά

3250

411

1832

5493

5493

Ανζειυξ επζπεζνήζεςκ πμο δεκ
έπμοκ επζεεςνδεεί καθόλοσ

359

17

254

630

630

ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

4667

1264

7454

13385

23817

ςσνόηηηα

ΠΗΝΑΚΑ 2

ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΗ ΠΟΤ ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΑΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΔΘΝΗΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 2012

Α/Α

Δεκζηυ Πνυβναιια

Σ-Φ086/1

Οθζηυξ ανζειυξ
Γεζβιάηςκ
Μδ
ζοιιμνθχζεςκ*

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Πνυβναιια ιζηνμαζμθμβζημφ εθέβπμο ηνμθίιςκ
(*ζε πενζπηχζεζξ θήρδξ πμθθαπθχκ δεζβιάηςκ βζα ημκ έθεβπμ

1287

35

709

3

373

19

212

0

171

14

Πνυβναιια εθέβπμο ζοιπθδνςιάηςκ δζαηνμθήξ

77

0

Πνυβναιια

441

4

Πνυβναιια εθέβπμο βζα αθθενβζμβυκεξ μοζίεξ

288

11

Πνυβναιια εθέβπμο βζα ζφζηαζδ πμζυηδηα ηαζ

284

21

203

8

4045

115

εκυξ ηνμθίιμο, ζηζξ ιδ ζοιιμνθχζεζξ κα βίκεηαζ ανζειδηζηή
ακαθμνά ζημ αηαηάθθδθμ ηνυθζιμ ηαζ υπζ ζηα δείβιαηα, βζα κα
απμθεφβεηαζ δ παναπθακδηζηή αφλδζδ ηςκ αηαηάθθδθςκ
δεζβιάηςκ)

Πνυβναιια εθέβπμο πνυζεεηςκ μοζζχκ ηαζ βζα
εζδζηέξ ακαθφζεζξ
Πνυβναιια εθέβπμο οπμθεζιιάηςκ βεςνβζηχκ
θανιάηςκ
Πνυβναιια εθέβπμο βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ
ηνμθίιςκ
Πνυβναιια εθέβπμο οθζηχκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ ζε
επαθή ιε ηνυθζια

εθέβπμο

βζα

πενζααθθμκηζημφξ

νφπμοξ ηαζ θοζζηχκ ημλζκχκ

ενεπηζηή αλία ηνμθίιςκ
Πνυβναιια εθέβπμο Φ.Μ.Ν. ηαζ ειθζαθςιέκςκ
κενχκ
ΤΝΟΛΟ
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ΠΗΝΑΚΑ 3

Α/Α

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΓΚΑΗΡΖ
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΣΗ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (RASFF) ΓΗΑ ΣΟ 2012

Γναζηδνζυηδηα

Σ-Φ-087/2

Ανζειυξ

1

Γκςζημπμζήζεζξ ηφπμο «Alert»πμο εηδυεδηακ απυ ημ RASFF,
αλζμθμβήεδηακ ηαζ ακάθμβα πνμςεήεδηακ ζηζξ ζοκενβαγυιεκεξ
οπδνεζίεξ

547

2

Γκςζημπμζήζεζξ ηφπμο «Information Notification» πμο εηδυεδηακ
απυ ημ RASFF, αλζμθμβήεδηακ ηαζ ακάθμβα πνμςεήεδηακ ζηζξ
ζοκενβαγυιεκεξ οπδνεζίεξ

1226

3

Γκςζημπμζήζεζξ ηφπμο «Border Rejection» πμο εηδυεδηακ απυ ημ
RASFF, αλζμθμβήεδηακ ηαζ ακάθμβα πνμςεήεδηακ ζηζξ
ζοκενβαγυιεκεξ οπδνεζίεξ

1743

4

Γκςζημπμζήζεζξ ηφπμο ‘additional information΄ πμο εηδυεδηακ,
αλζμθμβήεδηακ ηαζ ακάθμβα πνμςεήεδηακ ζηζξ ζοκενβαγυιεκεξ
οπδνεζίεξ

5281

5

25

6

Γκςζημπμζήζεζξ πμο απμζηάθδηακ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή
ηαζ αθμνμφζακ δζακμιή ζηδκ Κφπνμ. (Πενζθαιαάκμκηαζ 2
πενζπηχζεζξ υπμο ανέεδηε δ δζακμιή πςνίξ κα βίκεηαζ ακαθμνά
απυ ημ RASFF)
φκμθμ βκςζημπμζήζεςκ πμο δδθχεδηακ απυ ηδκ Κφπνμ

7

Γκςζημπμζήζεζξ πμο δδθχεδηακ απυ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ

40

8

Γκςζημπμζήζεζξ πμο δδθχεδηακ απυ Κηδκζαηνζηέξ Τπδνεζίεξ

6

9

Γκςζημπμζήζεζξ πμο δδθχεδηακ απυ Σιήια Γεςνβίαξ

5

10

Ακαημζκχζεζξ απυ ηζξ Τβεζμκμιζηέξ Τπδνεζίεξ ζηα Μ.Μ.Δ. βζα
ηαηάθθδθα ηνυθζια
Ακαημζκχζεζξ απυ ημοξ Τπεφεοκμοξ Δπζπεζνήζεςκ Σνμθίιςκ ζηα
Μ.Μ.Δ. βζα αηαηάθθδθα ηνυθζια

15

11

51

36

25

ΠΗΝΑΚΑ 4

ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΗ ΠΟΤ ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΑΝ ΜΔΣΑ
ΑΠΟ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΣΟ 2012

Α/Α

Δίδορ μη ζςμμόπθυζηρ

Σ-Φ-088/1

Απιθμόρ μη
ζςμμοπθώζευν

4.1

Πνμαπαζημφιεκα

6886

4.2

Δθανιμβή ανπχκ HACCP

2136

4.3

Τθζηά ηαζ ακηζηείιεκα ζε επαθή ιε ηνυθζια

120

4.4

Πνχηεξ φθεξ

178

4.5

Σεθζηά πνμσυκηα

151

4.6

Ηπκδθαζζιυηδηα

107

4.7

ήιακζδ

353
ΤΝΟΛΟ

9931
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ΠΗΝΑΚΑ 5

ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΖΜΔΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ
2012

Σ-Φ-089/1

Λζιάκζ Λειεζμφ &
Αενμδνυιζμ Λάνκαηαξ

3017 οκμθζηυξ
ανζειυξ θμνηζχκ

3017 Φμνηία
ζοιιμνθμφιεκα ςξ
πνμξ ηα έββναθα

0 (Μδδέκ) Φμνηία
ιδ ζοιιμνθμφιεκα (Γεκ
επζηνάπδηε δ ιεηαηίκδζδ
ημοξ ζηζξ απμεήηεξ ηςκ
εζζαβςβέςκ

2598 Φμνηία
έθεβπμξ ζηζξ
απμεήηεξ
εζζαβςβέςκ

419 Φμνηία
απεοεείαξ
απεθεοεένςζδ ζηα
διεία Δζζυδμο

2583 Φμνηία
ζοιιμνθμφιεκα

15 Φμνηία
ιδ ζοιιμνθμφιεκα

14 Φμνηία
πμο ηαηαζηνάθδηακ

1 Φμνηία
πμο επακελήπεδζακ

93875.35 kg
22583 ηειάπζα
οκμθζηή πμζυηδηα
(Λεπημιενήξ ακαθμνά
ζημ πίκαηα 5Α)

12500 kg
………….. lt
οκμθζηή πμζυηδηα
(Λεπημιενήξ ακαθμνά
ζημ πίκαηα 5Β)
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ΠΗΝΑΚΑ 5Α

ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 2012

Σ-Φ-090/1

Φμνηία Σνμθίιςκ πμο ηαηαζηνάθδηακ επεζδή ηνίεδηακ αηαηάθθδθα ηαηά ημκ έθεβπμ ζηα
ζδιεία εζζυδμο ή ζηζξ απμεήηεξ ηςκ εζζαβςβέςκ
Α/Α

Δίδμξ ηνμθίιμο

Αζηία ηαηαζηνμθήξ

9

Κυηημζ ηαθέ
Μπακάκεξ (3 θμνηία)
5.1 Wilton silver pearl dust
5.2 Wilton sprinkles snowman
stacking sprinkles
5.3 Wilton G bread silicone
mold
5.4 Wilton holly mix stacking
sprinkles
οιποηκςιέκμξ ποιυξ ιήθμο
(Saman su)
Υνςιαηζζηά ηαπζυηα (Aling
conching colored tabioca)
Γζάθμνα είδδ πθαζηζηχκ
ημοηάθςκ
Ξοδάηα βμββφθζα

10
11
12
13
14

Πζάηα απυ ιεθαιίκδ
Σαπίκζ
Μανιεθάδεξ
Παζδζηέξ ηνμθέξ
Ρφγζ ηανμθίκα

1
2-4
5

6
7
8

Βνεβιέκμζ
Τπενςνίιακζδ
Απαβμνεοιέκδ πνςζηζηή
Απαβμνεοιέκδ πνςζηζηή

2200 kg
79324 kg
5.1,5.2 ηαζ
5.4=122.45 kg
5.3=23 ηειάπζα

Μεηακάζηεοζδ μοζζχκ
Απαβμνεοιέκδ πνςζηζηή
Μδ Διπμνεφζζιμξ

4260Kg

Απαβμνεοιέκδ πνςζηζηή

22.70 Kg

Μεηακάζηεοζδ πνςημηαβχκ
ανςιαηζηχκ αιζκχκ
Ακαβναθή πνςζηζηήξ Δ127 ζηα
ζοζηαηζηά
Μεηακάζηεοζδ θμνιαθδεΰδδξ
Ακίπκεοζδ ζαθιμκέθαξ
Ακίπκεοζδ Δ120 ηαζ Δ220
Ακίπκεοζδ E. Sakasakii
Ακίπκεοζδ θοημθανιάηςκ

20160 ηειάπζα

ΤΝΟΛΟ
ΠΗΝΑΚΑ 5Β

Πμζυηδηα kg/lt

ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 2012

75 Kg
2400 ηειάπζα
144 Kg
253.8 Kg
41.4Kg
7500 Kg
93875.35 Kg
22583 ηειάπζα
Σ-Φ-091/1

Φμνηία ηνμθίιςκ πμο επεκελήπεδζακ επεζδή ηνίεδηακ ςξ ιδ ζοιιμνθμφιεκα ηαηά ημκ
έθεβπμ ζηα ζδιεία εζζυδμο ή ζηζξ απμεήηεξ ηςκ εζζαβςβέςκ
Α/Α
1

Δίδμξ ηνμθίιμο
Ηκδμηάνοδμ

Αζηία ιδ ζοιιυνθςζδξ
Ακίπκεοζδ salmonella spp.
ΤΝΟΛΟ

Πμζυηδηα kg/lt
12500 Kg
12500 Kg
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ΠΗΝΑΚΑ 6

Γιοπθυηικέρ Δνέπγειερ

ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 2012 ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟ MH
ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ

ΣΦ-092/1

Απιθμόρ
πεπιπηώζε
υν
αποζηολήρ
πποειδοποι
η-ηικών
επιζηολών

Απιθμόρ
πεπιπηώζε
υν με
ειζήγηζη
για επιβολή
διοικηηικού
ππόζηιμος

Απιθμόρ
πεπιπηώζε
υν με
ειζήγηζη
για λήτη
δικαζηικών
μέηπυν

Απιθμόρ
πεπιπηώζε
υν
αναζηολήρ
λειηοςπγίαρ
επισειπήζευ
ν ηποθίμυν

Απιθμόρ
πεπιπηώζε
υν
απόζςπζηρ
ηποθίμυν
από ηην
αγοπά

Απιθμόρ
πεπιπηώζευ
ν
καηαζηποθήρ
ηποθίμυν

Απιθμόρ
πεπιπηώζε
υν
επανεξαγυγ
ήρ ηποθίμυν

Απιθμόρ
πεπιπηώζευ
νγπαπηών
οδηγιών για
διόπθυζη
ζήμανζηρ ή
αλλαγήρ
σπήζηρ
πποφόνηορ

Μη ζςμμοπθώζειρ

6.1

Καηά ηον επίζημο
έλεγσο ζε επισειπήζειρ
ηποθίμυν

7338

118

49

5

61

13

0

136

6.2.

Μεηά από
δειγμαηολητίερ
ηποθίμυν ή ςλικών και
ανηικειμένυν ζε επαθή
με ηπόθιμα

124

58

20

0

31

5

0

25

Καηά ηον έλεγσο
ειζαγόμενυν ηποθίμυν

23

0

0

0

0

16

1

1

ΤΝΟΛΟ

7485

176

69

5

92

34

1

162

6.3
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ΠΗΝΑΚΑ 7

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ ΔΠΗΖΜΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ 2012

Θέμα Δκπαίδεςζηρ

Πεπίοδορ

Auditing course A: Setting-up and
implementation of an audit system
Auditing course B: Development of
the ability to conduct a detailed
audit
Baby food products food hygiene
& controls training
Best practices on increased level
of official controls on certain feed
and food of non-animal origin
Food contact materials aadministrator basic
Food contact materials administrators advanced
Food contact materials - Inspectors
advanced
Food contact materials-Inspector
basic
HACCP course type 2 auditing
HACCP systems (HACCP 2)
Support to union controls at FVO

17/4/2012

Training course on food additives
and control of their use and
marketing
Δηπαίδεοζδ οβεζμκμιζηχκ
θεζημονβχκ / επζεεςνδηχκ ζε
εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ θήρδ
κμιζηχκ ιέηνςκ βζα πανααάζεζξ
ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα ηνυθζια
Ζιενίδα εηπαίδεοζδξ πνμζςπζημφ
οβεζμκμιζηχκ οπδνεζζχκ
ΤΝΟΛΟ

2012

2012
2012

17/09/2012
3/12/2012
2012
19/09/2012
2012
21/05/2012
2012

Δκπαίδεςζη
εκηόρ
Κύππος

Δκπαίδεςζη
ενηόρ
Κύππος

Σ-Φ-093/1

Απιθμόρ
Λειηοςπγών

1

√

2

√

2

√

4

√

1

√
√
√
√
√
√

1
2
1
4
1
7

√

30/04/2012

12

√
13/06/2012

√

67

105

30

