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   Γ-Φ-046/1  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ     

                                                                                                       ΣΜΗΜΑ 
                                                                                         ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
                                                                                     ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 
                  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
                                                                                     ΣΟΜΕΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ      
                                                                                            1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

      

 
Θέμα: Εηήζια έκθεζη ηοσ Σομέα Εζωηερικού Ελέγτοσ  

      ηων Τγειονομικών Τπηρεζιών για ηο 2010 

   
Ειζαγωγή 
 
Μέζα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4.6 ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ (ΕΚ) αξ.882/2004, 
o Τνκέαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, ζπλέρηζε ηνπο εζσηεξηθνύο θαη 
επνπηηθνύο ειέγρνπο γηα ην 2010, κε βάζε ηε λνκηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ πην 
πάλσ λνκνζεζία. 
 
Σηόρνο ησλ ειέγρσλ απηώλ είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 
επηζήκσλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη από ηνπο Υγεηνλνκηθνύο Λεηηνπξγνύο/Επηζεσξεηέο, ώζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη ηα 
δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ. 
 
Οη ειέγρνη θάιπςαλ όια ηα Επαξρηαθά Γξαθεία ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, θαζώο θαη ηηο 
Υγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο ησλ 8 ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ, κε βάζε εηήζην πξόγξακκα πνπ 
θαηαξηίζζεθε θαη εγθξίζεθε από ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ. 
 
Δραζηηριόηηηες 
 
Καηά ην 2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 18 ζπλνιηθά εζσηεξηθνί θαη επνπηηθνί ειέγρνη, από ηνπο 
νπνίνπο νη 10 ήηαλ ζε επαξρηαθό επίπεδν θαη νη 8 ζε ηνπηθό επίπεδν. 
Οη εζσηεξηθνί ειέγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επαξρηαθό επίπεδν θαηαλέκνληαη ζηηο πην 
θάησ θαηεγνξίεο ειέγρσλ:  
Επίζεκνη πξνγξακκαηηζκέλνη ειέγρνη (5) 
Σηνρεπκέλνη ειέγρνη (5) 
 
Σε ηοπικό επίπεδο δηελεξγήζεθαλ 6 επίζεκνη πξνγξακκαηηζκέλνη ειέγρνη νη νπνίνη θάιπςαλ 
θπξίσο ηνλ ηνκέα ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 
αξκνδηόηεηα νη ηνπηθέο αξρέο, κε βάζε ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Υγεηνλνκηθώλ 
Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη ησλ 8 ζπλεξγαδόκελσλ Δήκσλ. 
Επίζεο δηελεξγήζεθαλ θαη 2 επνπηηθνί έιεγρνη γηα επαιήζεπζε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ 
πξνέθπςαλ θαηά ηνπο επνπηηθνύο ειέγρνπο ηνπ 2009. 
 



Υγειονομικέρ Υπηπεζίερ Υποςπγείος Υγείαρ, Λεςκωζία 
Τηλ.: +357 22 605 554,  Φαξ: +357 22 305 345, 
Ιζηοζελίδα: www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf 

 

2 

Οη επίζεκνη πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη ζε επαρτιακό επίπεδο, θάιπςαλ ηνπο πην θάησ 
ηνκείο ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ αξκνδηόηεηα νη Υγεηνλνκηθνί 
Λεηηνπξγνί / Επηζεσξεηέο ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο : 
 

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) 
 
Οη ζηνρεπκέλνη ειέγρνη θάιπςαλ ηηο αθόινπζεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ: 
Ξελνδνρεία 
Σρνιηθά θπιηθεία 
Υπεξαγνξέο 
Ζαραξνπιαζηεία 
Ψεζηαξηέο 
 
Επίζεο ν έιεγρνο επεθηάζεθε θαη θάιπςε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε λνκνζεζία γηα ηα ηξόθηκα, 

ηελ επηκόξθσζε ησλ Υγεηνλνκηθώλ Επηζεσξεηώλ, θαζώο θαη ηελ ππνδνκή θαη ηνλ 

απαηηνύκελν εμνπιηζκό πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ 

ειέγρσλ. 

Τέινο αλαθέξεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ ζε όιεο ηηο Επαξρίεο, έγηλε 

θαη επαιήζεπζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ιήθζεθαλ, ζε αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 2009. 

Εσρήμαηα 

Καηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 2010, ε γεληθή δηαπίζησζε είλαη όηη θαηαβιήζεθε 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη παξαηεξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή βειηίσζε ζε πνιινύο ηνκείο όπνπ 

είραλ δηαπηζησζεί αδπλακίεο θαηά ην 2009.  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ αλαβάζκηζε απηή, απνηέιεζε ην γεγνλόο 

ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο ISO 9001:2008 

ζηηο Υγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ, γεγνλόο ην νπνίν ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκό 

ζηελ νξγάλσζε θαη θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηώλ. 

Ιδηαίηεξα παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπο 

Υγεηνλνκηθνύο Λεηηνπξγνύο/Επηζεσξεηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζε ζύγθξηζε κε ην 2009.  

Σε απηό ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε  δηελέξγεηα επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πνπ είραλ 

δηνξγαλσζεί από ην Γξαθείν ηνπ Π.Υ.Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

Επίζεο παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζε όηη αθνξά ηε ζπρλόηεηα θαη ζπλνρή ησλ επηζήκσλ 

ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. 
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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, γεγνλόο ην νπνίν απνηειεί ζεηηθό ζηνηρείν, 

ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε: 

1. Σηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ, κε βάζε ηα Πνιπεηή 

Εζληθά Σρέδηα Ειέγρνπ (ΠΕΣΕ).  

2. Σηηο ηερληθέο θαη κεζόδνπο πνπ εθαξκόδνληαη από ηνπ Υγεηνλνκηθνύο Λεηηνπξγνύο 

θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, κε έκθαζε ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ HACCP πνπ εθαξκόδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο.     

3. Σηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, γηα όηη αθνξά ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο ηξνθίκσλ θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ επηβνιήο. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                 Τνκέαο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ                                                                         
                                                                                    Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 
                                                                                         Υπνπξγείνπ Υγείαο 
                                                                                                                

 


