ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ετήσια έκθεση του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
των Υγειονομικών Υπηρεσιών για το 2008
Εισαγωγή
Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 4.6 του κανονισμού 882/2004, οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες δημιούργησαν Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, το 2007.
Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου συνέχισε τους εσωτερικούς ελέγχους και το 2008, με βάση
τη νομική υποχρέωση που προκύπτει από την πιο πάνω νομοθεσία.
Οι ελέγχοι κάλυψαν όλα τα Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών με βάση
ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο των
Υγειονομικών Υπηρεσιών.
Παρά το γεγονός ότι στο πρόγραμμα του 2008, είχαν συμπεριληφθεί για έλεγχο και οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Δήμων, εντούτοις αυτοί δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη
συνεργασίας των τοπικών αρχών και άρνησης τους μέσω της Ένωσης Δήμων να δεχθούν
τους ελέγχους, υποβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς.
Δραστηριότητες
Κατά το 2008, πραγματοποιήθηκαν 21 συνολικά εσωτερικοί ελέγχοι σε όλες τις Επαρχίες οι
οποίοι κατανέμονται στις πιο κάτω κατηγορίες ελέγχων:
Επίσημοι προγραμματισμένοι ελέγχοι (7)
Έκτακτοι στοχευμένοι ελέγχοι (7)
Ειδικοί ελέγχοι (2)
Έλεγχοι για επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προηγουμένων ελέγχων (5)
Οι προγραμματισμένοι ελέγχοι του Τομέα κάλυψαν τους πιο κάτω υποτομείς των
επίσημων ελέγχων που διενεργούνται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επίσημοι ελέγχοι σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων
Εφαρμογή Εθνικών προγραμμάτων δειγματοληψίας τροφίμων
Έλεγχος εισαγομένων τροφίμων
Διερεύνηση τροφικών δηλητηριάσεων
Διερεύνηση παραπόνων καταναλωτών
Παρακολούθηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές ( RASFF)
Υπουργείο Υγείας, 1449 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 305 339, +357 22 305 340, Φαξ: +357 22 305 345,
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf

1

Οι στοχευμένοι ελέγχοι του Τομέα κάλυψαν τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων
τροφίμων:
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Ζαχαροπλαστεία
Αρτοποιεία
Υπεραγορές
Αποθήκες τροφίμων
Οι ειδικοί ελέγχοι του Τομέα κάλυψαν τις πιο κάτω έκτακτες περιπτώσεις :
Ειδικός έκτακτος έλεγχος για αξιολόγηση της έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με την
επιμόλυνση τροφίμων με μελαμίνη από την Κίνα.
Ειδικός έκτακτος έλεγχος για αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη
διερεύνηση της τροφικής δηλητηρίασης από χαλούμι σε σχολικό κυλικείο.
Επίσης οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και κάλυψαν θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για τα
τρόφιμα, την επιμόρφωση των Υγειονομικών Επιθεωρητών, καθώς και την υποδομή και
τον απαιτούμενο εξοπλισμό που χρειάζεται για την αποτελεσματική διενέργεια των
επισήμων ελέγχων.
Τέλος πραγματοποιήθηκαν 5 ελέγχοι σε όλες τις Επαρχίες, για επαλήθευση των
διορθωτικών ενεργειών που λήφθηκαν, σε αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια
των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2007.
Ευρήματα
Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2008 σε όλες τις Επαρχίες, η γενική
διαπίστωση είναι πως καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια και παρατηρήθηκε
ικανοποιητική βελτίωση σε πολλούς τομείς όπου είχαν διαπιστωθεί κάποιες αδυναμίες κατά
το 2007.
Ιδιαίτερα παρατηρήθηκε βελτίωση στις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται από τους
Υγειονομικούς Επιθεωρητές κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων σε επιχειρήσεις
τροφίμων, σε σύγκριση με το 2007.
Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, που είχαν
διοργανωθεί από το Γραφείο του Π.Υ.Υ. κατά τη διάρκεια του έτους και αποτελούσε
εισήγηση του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου.
Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση σε ότι αφορά τη συχνότητα και συνοχή των
επισήμων ελέγχων σε επιχειρήσεις τροφίμων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.
Επιπρόσθετα, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για επαλήθευση των διορθωτικών
ενεργειών που έγιναν για αδυναμίες προηγούμενων ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι στις
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πλείστες περιπτώσεις υπήρξε συμμόρφωση ως προς τις εισηγήσεις του Τομέα Εσωτερικού
Ελέγχου.
Συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί οι εισηγήσεις για εξασφάλιση όλου του απαραίτητου
εξοπλισμού για τα Επαρχιακά Γραφεία, ως επίσης και για ετοιμασία των πιο κάτω κωδικών
πρακτικής οι οποίοι έχουν βελτιώσει σημαντικά τις πιο κάτω διαδικασίες των επίσημων
ελέγχων:
•

Κώδικας για διερεύνηση τροφικών δηλητηριάσεων

•

Κώδικας για εξέταση παραπόνων καταναλωτών

•

Κώδικας πρακτικής για τον έλεγχο των εισαγομένων τροφίμων

Ανεξάρτητα από την πιο πάνω προσπάθεια που αποτελεί θετικό στοιχείο, κατά το 2008 σε
ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εντοπισθεί και τα πιο κάτω, τα οποία εισηγούμαστε να
ληφθούν υπόψη για τη νέα χρονιά:
1. Καλύτερος σχεδιασμός και προγραμματισμός των επισήμων ελέγχων σε επαρχιακό
επίπεδο, με βάση τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου. (Άρθρο 3 του Κανονισμού
882/2004.)
2. Αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων Υγειονομικών
Επιθεωρητών σε επαρχιακό επίπεδο. (Άρθρο 6 του καν. 882/2004)
3. Βελτίωση στην τήρηση των λειτουργικών κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων των
τεχνικών και μεθόδων κατά την άσκηση των επισήμων ελέγχων . (Άρθρο 8 και 10
του καν. 882/2004)
4. Βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης της σοβαρότητας των παραβάσεων της
νομοθεσίας και της λήψης μέτρων επιβολής, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. (Άρθρο
8 του καν. 882/2004)
5. Κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει
παράλληλα να διενεργείται πιο λεπτομερής έλεγχος των διαδικασιών με βάση τις
αρχές του HACCP. Γι‘ αυτό οι Λειτουργοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία
στο θέμα αυτό. (Άρθρο 5, του καν. 852/2004)
6. Παρατηρήθηκε σε ορισμένες Επαρχίες να μη γίνεται ορθός καταμερισμός των
δειγμάτων που λαμβάνονται από επιχειρηματίες για ανάλυση των τροφίμων, με
αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. (Άρθρο 11, του καν.
882/2004)
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Για την επίτευξη του κύριου στόχου της διασφάλισης της ασφάλειας και ποιότητας των
τροφίμων, καθώς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, είναι αναγκαίο να ληφθούν τα
πιο πάνω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί σταδιακά η συμμόρφωση με τη
νομοθεσία για τα τρόφιμα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Τέλος αναφέρεται ότι κατά το 2008, τα μέλη της ομάδας του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου,
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δύο συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
έλαβαν χώραν στην Ιρλανδία, κατά τις οποίες συζητήθηκε το θέμα των εσωτερικών
ελέγχων και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορικά με τη διενέργεια των
εσωτερικών ελέγχων στα άλλα κράτη μέλη.
Κατά τις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα και οι διαδικασίες που
εφαρμόζονται από τον Τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου των Υγειονομικών Υπηρεσιών,
βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
Υγειονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Υγείας
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