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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το κίνητρο για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν κατά κύριο λόγο η

θέση εργασίας μου και το αντικείμενό της.  Η ειδίκευση μου στην Υγιεινή και

Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής προέλευσης στην Κτηνιατρική σχολή του

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και η επαφή με θέματα υγιεινής

τροφίμων ζωικής προέλευσης ως κτηνίατρος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών αποτέλεσαν σημαντικό κριτήριο στην επιλογή

της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, η συμμετοχή μου σε μικτά κλιμάκια ελέγχου που

οργανώνονται σε συνεργασία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Σερρών και του ΕΦΕΤ καθώς και η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη

αποτύπωση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σήμερα, της

εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του, συνετέλεσαν στην εκπόνηση της

συγκεκριμένης μελέτης.

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης αποτελούν οι μέθοδοι και η

αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων στον τομέα της υγιεινής τροφίμων και

τροφίμων ζωικής προέλευσης του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων αναφορικά με

την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των τροφίμων

και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης περιγράφεται η σημασία της διατροφής και της

ασφάλειας τροφίμων στην δημόσια υγεία, οι σύγχρονοι κίνδυνοι στα τρόφιμα, ο ρόλος

του καταναλωτή, η σύγχρονη προσέγγιση και η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας

τροφίμων και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ευρωπαϊκή νομοθετική προσέγγιση και

στο πλαίσιο εφαρμογής του στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται ο σκοπός, η οργάνωση, η λειτουργία και οι

αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καθώς και ο σχεδιασμός των

επίσημων ελέγχων στον τομέα τροφίμων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση στις μεθόδους και στην

αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων από τον ΕΦΕΤ στον τομέα της υγιεινής
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των τροφίμων και των τροφίμων ζωικής προέλευσης και στα μέτρα που λαμβάνονται

για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας αυτής.

Τέλος, στα συμπεράσματα διαπιστώνουμε ότι η Ελληνική εφαρμογή του

Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, προσφέρει σχετικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας και

προστασίας στον πολίτη. Παρόλα τα θετικά συμπεράσματα υπάρχουν περιθώρια

βελτίωσης των μεθόδων ελέγχων και της αποτελεσματικότητάς τους.

Στο σημείο  αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους

συνέβαλλαν με την συνεργασία τους στην ολοκλήρωση της μελέτης. Ευχαριστώ τον

καθηγητή μου κύριο Χατζηγάγιο Θωμά για την βοήθεια και συμβολή του στη

διαμόρφωση του θέματος, στη βιβλιογραφική επιλογή και στη δομή της μελέτης.

Σημαντική βοήθεια δέχτηκα από τον τμηματάρχη και τους συναδέλφους του

Τμήματος Ελέγχου Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Σερρών στην συλλογή του βιβλιογραφικού υλικού.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων σε όλο το φάσμα της τροφικής

αλυσίδας,  από το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής έως τα σημεία πώλησης ή

διάθεσης στον τελικό καταναλωτή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία του

ανθρώπου.

Τρείς είναι οι βασικές συνιστώσες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

τα τρόφιμα: νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, έγκυρες

επιστημονικές συμβουλές στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις και τα μέτρα επιβολής

και ελέγχου. Η νομοθεσία καλύπτει ένα ευρύ πεδίο από τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα,

έως την υγιεινή των τροφίμων εφαρμόζοντας  τα ίδια αυστηρά πρότυπα σε όλη την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε σαφή την αναγκαιότητα ολοκληρωμένων και

ενιαίων ελέγχων της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων με συστηματικό τρόπο σε

ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Για το λόγο αυτό θέσπισε κοινές αρχές και κανόνες

για όλα τα κράτη μέλη της.  Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα τρόφιμα έχει ως στόχο

την παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τον καταναλωτή «από το αγρόκτημα στο

τραπέζι» και οι αρχές που περιλαμβάνει περικλείουν όλες τις πτυχές της τροφικής

αλυσίδας δηλαδή την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και τη διάθεση των

τροφίμων στον τελικό καταναλωτή.

Από τον Ιανουάριο του 2006 η κοινοτική νομοθεσία απλοποιήθηκε και

ενοποιήθηκε στο «Πακέτο Υγιεινής» (Hygiene Package), που αποτελείται από

Κανονισμούς και οδηγίες. Περιλαμβάνει γενικές αρχές για όλη την τροφική αλυσίδα,

καθώς και διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις

ζωοτροφές και τα τρόφιμα, εξετάζοντας αν αυτή έχει ενσωματωθεί ορθά στην εθνική

νομοθεσία και αν εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διενεργεί

επιτόπιες επιθεωρήσεις τόσο σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε

τρίτες χώρες από τις οποίες εισάγει ή εξάγει τρόφιμα.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση

των επίσημων ελέγχων. Αυτές οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα
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λειτουργικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η

αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκές

ειδικευμένο προσωπικό, καθώς και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι

αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους ώστε να

διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της νομοθεσίας.

Στην Ελλάδα ορίσθηκαν δυο Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (ΚΑΑ) για τη

διενέργεια των επισήμων ελέγχων για τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα, την Υγεία και την

καλή διαβίωση των ζώων και την Υγεία των φυτών :

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ)

2. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που τελεί υπό τη εποπτεία του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποτελεί ένα δυναμικά

εξελισσόμενο από πλευράς αρμοδιοτήτων και προδιαγραφών Φορέα που είναι ο πλέον

αρμόδιος για την πιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων και την προστασία της

υγείας των πολιτών.

Με πλαίσιο αναφοράς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα ελέγχων που

χρησιμοποιεί,  στην εργασία αυτή γίνεται μια ανασκόπηση των μεθόδων και των

αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων στον τομέα της υγιεινής τροφίμων και των

τροφίμων ζωικής προέλευσης.  Ο ΕΦΕΤ ως ο επίσημος φορέας για τη διαχείριση της

ασφάλειας των τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την πρωτογενή

παραγωγή μέχρι την τελική χρήση ή κατανάλωσή τους, είναι ο κύριος εκφραστής της

ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην ελληνική επικράτεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία

1.1  Ορισμοί

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 άρθρο 2 «ως τρόφιμα (ή είδη

διατροφής) νοούνται ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική

επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή

αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν».

Σύμφωνα με τον Νόμο 3370/2005 άρθρο 1 και 2 «Η Δημόσια Υγεία είναι

επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Ως

Δημόσια Υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας

και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην

πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού,

στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής...».

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που προάγουν, βελτιώνουν και

διατηρούν υψηλό το επίπεδο της δημόσιας υγείας είναι η διατροφή η οποία είναι

αναμφισβήτητα, στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων.

Αυτός είναι ο λόγος που η ποιότητα των τροφίμων,  ο βαθμός ασφάλειας τους καθώς

και ο τρόπος που επιδρούν στην δημόσια υγεία, αποτελούν ολοένα και περισσότερο

αντικείμενο έρευνας από επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο.

1.2  Η σημασία της διατροφής και της ασφάλειας τροφίμων

στην Δημόσια Υγεία

Η σημασία της διατροφής και της ασφάλειας τροφίμων στην προστασία της

δημόσιας υγείας διαπιστώνεται από το γεγονός ότι η παγκόσμια κοινότητα έρχεται,

ολοένα και περισσότερο, αντιμέτωπη με νοσήματα που οφείλονται σε κακές

διατροφικές συνήθειες και μη ασφαλή τρόφιμα. Ο καταναλωτής προβληματίζεται

καθημερινά για ζητήματα που αφορούν τη διατροφή του, την ασφάλεια και την

υγιεινή των τροφίμων που αγοράζει. Παράλληλα, οι επιστήμονες, που ασχολούνται με
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την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία έχουν διαπιστώσει ότι ο ρυθμός

των νοσημάτων που οφείλονται στην διατροφή και στις διατροφικές συνήθειες,

αυξάνεται.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η συγκέντρωση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού

στις μεγάλες πόλεις, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, οι αυξημένες επαγγελματικές

υποχρεώσεις και των δύο φύλων και οι  αυξανόμενες ώρες που περνά εκτός σπιτιού ο

σημερινός άνθρωπος, έθεσε νέα δεδομένα και μετέβαλε σημαντικά τις συνήθειες στον

τρόπο διατροφής, σε πολλές περιπτώσεις σε βάρος της υγείας. Για παράδειγμα, στην

Ελλάδα και ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα, παρατηρείται  σταδιακή

απομάκρυνση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού από την παραδοσιακή

μεσογειακή διατροφή1. Προβλήματα όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση, οι

πονοκέφαλοι, η αρτηριοσκλήρωση, οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης καθώς και κάποιες

μορφές καρκίνου που σχετίζονται με το πεπτικό και απεκκριτικό σύστημα,

αποδίδονται κυρίως στο σύγχρονο τρόπος διατροφής.(πίνακες 1,2,3,4) (Εθνικό Σχέδιο

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, 2008) (Παράρτημα Ι)

Πίνακας 1: Ποσοστά (%) παχυσαρκίας σε άτομα άνω των 15 ετών, κατά φύλο, σε

ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: WHO, European Health for all Database, 2008

1 Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών, όπως όσπρια,
δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ποικιλία ψαριών, σημαντική κατανάλωση ελαιολάδου, και χαμηλή
πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης και ζωικού λίπους.
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Πίνακας 2: Εκτίμηση του επιπολασμού του σακχαρώδη διαβήτη στην Ευρώπη

Πηγή: International Diabetes Foundation, 2003

Πίνακας 3: Προτυποποιημένη κατά ηλικία θνησιμότητα από νοσήματα του

κυκλοφορικού σχετιζόμενα με τη διατροφή, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή: WHO, European Health for all Database, 2008
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Πίνακας 4: Προτυποποιημένη θνησιμότητα από καρκίνους σχετιζόμενους με τη

διατροφή, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή: WHO, European Health for all Database, 2008

Τα διατροφικά σκάνδαλα που ξέσπασαν από την δεκαετία του 1990 έως σήμερα,

όπως είναι της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, των μολυσμένων με

διοξίνες ζωοτροφών στα πουλερικά και του νοθευμένου ελαιολάδου,

ευαισθητοποίησαν τους καταναλωτές και τους επιστήμονες για την ποιότητα των

τροφίμων, τον τρόπο που αυτά παράγονται και μεταποιούνται αλλά και για τις

επιπτώσεις που έχει αυτός ο τρόπος στην ασφάλεια των τροφίμων αλλά και στην

δημόσια υγεία.  Ιδιαίτερα,  όταν διαπιστώθηκε  η πιθανή σύνδεση της σπογγώδους

εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και της ανθρώπινης ασθένειας CJD (Creutzfeld-

Jakob),  η βαρύτητα της σημασίας της ασφάλειας των τροφίμων στην δημόσια υγεία

έγινε περισσότερο εμφανής.

Η εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων αποτελεί πρωταρχική απαίτηση

του καταναλωτή σήμερα. Η αναγνώριση των επιπτώσεων των μη ασφαλών τροφίμων

στην δημόσια υγεία έχουν δημιουργήσει μια τάση με ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα προς την

διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.
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Η αναζήτηση των καταναλωτών για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα είναι πλέον

εμφανής και αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Ο υγειονομικός έλεγχος των

τροφίμων πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής των μέχρι την

τελική τους διάθεση, για να διασφαλίζεται όσο το δυνατό περισσότερο η υγεία του

καταναλωτή.

1.3  Σύγχρονοι κίνδυνοι στην ασφάλεια τροφίμων και στη

δημόσια υγεία

Η ασφάλεια τροφίμων έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, λόγω των

πολλαπλών κινδύνων που δημιουργούνται σε βάρος της υγείας των καταναλωτών

εξαιτίας της έλλειψης της. Τα μεγέθη των τροφικών σκανδάλων που εμφανίζονται

κατά καιρούς, η συχνότητα τους, καθώς και ο αριθμός και τα είδη των εμπλεκομένων

τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Κάτι τέτοιο έχει ως συνέπεια, οι κυβερνήσεις, οι

επιστήμονες, οι ερευνητές, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αλλά και οι καταναλωτές να

εστιάζουν στα προβλήματα που οδηγούν στην παραγωγή τροφίμων μη ασφαλών για

την δημόσια υγεία.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις στην πρωτογενή παραγωγή

γεωργικών προϊόντων ήταν ραγδαίες και καθοριστικές στον τομέα της ασφάλειας

τροφίμων. Η αγροτική παραγωγή με τη χρήση εξελιγμένων μηχανημάτων,

συστηματικής άρδευσης και εμπλουτισμένων λιπασμάτων (ανόργανα λιπάσματα και

χημικά φυτοφάρμακα) οδήγησε σε θεαματικά αποτελέσματα και εντυπωσιακή αύξηση

της ποσότητας των γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, μετά τα πρώτα θεαματικά

αποτελέσματα, η συνεχής αύξηση της παραγωγής άρχισε να οδηγεί στην υποβάθμιση

των παραγωγικών πόρων και των παραγόμενων προϊόντων. Λόγω του εντατικού

ρυθμού παραγωγής, το έδαφος οδηγήθηκε σε σταδιακή εξάντληση της οργανικής του

ουσίας ενώ εξαιτίας της αυξημένης χρήσης ανόργανων λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων, η αρχική αποτελεσματικότητα έδωσε τη θέση της σε προβλήματα και

κινδύνους που έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων

αλλά και τη υγεία του καταναλωτή. Οι κίνδυνοι αφορούν τη συσσώρευση νιτρικών

καταλοίπων στα γεωργικά προϊόντα,  ιδίως στα πράσινα μέρη τους,  τη ρύπανση των
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υπέργειων και υπογείων υδάτων εξαιτίας της μη ελεγχόμενης εφαρμογής των

Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής κατά την χρήση ανόργανης νιτρικής λίπανσης

αλλά και την έλλειψη των φυσιολογικών επιπέδων θρεπτικών συστατικών όπως

βιταμινών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων και ενζύμων στα αγροτικά προϊόντα, έλλειψη που

μεταφέρεται αθροιστικά στον καταναλωτή διακινδυνεύοντας ουσιαστικά την υγεία

του.(Γνώμη ΟΚΕ, 2004)

Η πρωτογενής ζωική παραγωγή προκαλεί παρόμοια προβλήματα στην ασφάλεια

των τροφίμων λόγω των σύγχρονων τρόπων εκτροφής οι οποίοι δεν έχουν σχέση με

τις φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Τα εκτρεφόμενα ζώα επιλέγονται και

εκτρέφονται με βάση τις αποδόσεις τους, η αναπαραγωγή τους γίνεται μόνο με

τεχνητή σπερματέγχυση με σκοπό την εξασφάλιση των υψηλών παραγωγικών

αποδόσεων τους, ενώ η διατροφή τους δεν βασίζεται, όπως θα ήταν φυσικό, στην

βόσκηση αλλά σε συμπυκνωμένες ζωοτροφές που συμπληρώνονται με αντιβιοτικά,

βιταμίνες και ιχνοστοιχεία προκειμένου να πολλαπλασιαστούν όσο γίνεται

περισσότερο οι αποδόσεις τους. Άλλωστε και ο τρόπος διαβίωσης τους στις μονάδες

εκτροφής είναι πλήρως ελεγχόμενος όσο αφορά τη κίνηση, το φωτισμό, τον αερισμό,

τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτή η συνεχής επιδίωξη βελτίωσης των

αποδόσεων των ζώων αφενός αυξάνει την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων

αφετέρου μειώνει την ανθεκτικότητα  τους σε ασθένειες, οι οποίες εμφανίζονται με

μεγαλύτερη συχνότητα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η

ασφάλεια του τελικού προϊόντος και κατά συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι για

την υγεία του καταναλωτή. Του λόγου το αληθές αποδεικνύει και η πρόσφατη

διαπίστωση ότι η διατροφή των ζώων με ζωοτροφές όπως οστεάλευρα, κρεατάλευρα

και καμένα λίπη, οδήγησε στην εμφάνιση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των

βοοειδών καταλήγοντας στο τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο που προέκυψε από την

κατανάλωση μολυσμένων κρεάτων. Παρόμοιοι είναι και οι κίνδυνοι από την αλόγιστη

και μη ορθολογική χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων (αντιβιοτικά, ορμόνες) που

χορηγούνται στα ζώα είτε για θεραπευτικούς σκοπούς είτε μέσα στα σιτηρέσια, με

αποτέλεσμα να δημιουργούν κατάλοιπα στα προϊόντα με επιπτώσεις στην υγεία του

καταναλωτή. (Γνώμη ΟΚΕ, 2004)
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Η τάση για κατανάλωση επεξεργασμένων, τυποποιημένων και προμαγειρεμένων

τροφών έχει επικρατήσει παγκοσμίως. Στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων, εάν δεν

τηρούνται οι ορθοί κανόνες κατά την  επεξεργασία και μεταποίησή τους, υπάρχει ο

κίνδυνος της υποβάθμισης της ποιότητας και της αλλοίωσης της θρεπτικής αξίας του

προϊόντος και των κυριότερων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του. Η ραγδαία

εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανεξέλεγκτη χρήση της σε συνδυασμό με τα οικονομικά

οφέλη που επιφέρει, έχει οδηγήσει στην παρασκευή και κατανάλωση  πλήθους

μεταποιημένων τροφίμων, τα οποία όχι μόνο δεν προάγουν την υγεία του

καταναλωτή, αλλά εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία του τελικού καταναλωτή. Η

εκτεταμένη χρήση προσθετικών, όπως συντηρητικά, χρωστικές, γλυκαντικές και

αρωματικές ύλες, η προσθήκη διαφόρων προσθέτων με τη μορφή συνθετικών χημικών

βιταμινών και μετάλλων, η μικροβιακή και φυσικοχημική σύσταση των πρώτων υλών

καθώς και οι μέθοδοι μεταποίησης και επεξεργασίας όπως τεμαχισμός, συσκευασία,

ψύξη, διατήρηση και μεταφορά, που εφαρμόζονται αυξάνουν την επικινδυνότητα των

τροφίμων τόσο λόγω της μη ορθής εφαρμογής των κανόνων που ισχύουν όσο και

λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης που υπάρχει σχετικά με την επιβλαβή επιβάρυνση

των τροφίμων.  Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι επειδή η ασφάλεια των

προσθετικών και των προσθέτων στα τρόφιμα δεν έχει διευκρινιστεί  πλήρως, η χρήση

τους μπορεί να  επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό και να αποδειχτεί επιζήμια για

τη δημόσια υγεία. (Γνώμη ΟΚΕ, 2004)

  Πολλά ζητήματα επίσης, αναφύονται όσο αφορά την υγιεινή και ασφάλεια

τροφίμων στα πλαίσια της εμπορίας και διακίνησης τους. Σύγχρονο χαρακτηριστικό

της εμπορίας και της διακίνησης των τροφίμων είναι η συγκέντρωση τους σε μεγάλες

επιχειρήσεις-αλυσίδες διανομής οι οποίες υπαγορεύουν σε σημαντικό βαθμό τους

όρους της διακίνησης (ποσότητες, ποιότητες, χρόνους αποστολής, τρόπους

συσκευασίας κλπ) χωρίς να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλειας τους. Οι κίνδυνοι

που παρουσιάζονται για τα τρόφιμα σε αυτό το στάδιο της αλυσίδας μπορεί να είναι

βιολογικοί (βακτήρια, ιοί, παράσιτα κλπ), χημικοί (προϊόντα καθαρισμού και

απολύμανσης των εγκαταστάσεων στα παρασκευαζόμενα τρόφιμα, υπολείμματα

φαρμάκων, κλπ) αλλά και φυσικοί (παρουσία ξένων υλών όπως θραύσματα γυαλιού,

μετάλλων, ξύλου, άχυρων, τριχών, οστών, κτλ). Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν τα



14

τρόφιμα μη ασφαλή και επικίνδυνα για ανθρώπινη κατανάλωση και οφείλονται στην

αδυναμία των επιχειρήσεων να προστατεύσουν τα τρόφιμα κατά την μεταφορά,

αποθήκευση και διανομή, στην μη εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων συσκευασίας και

στην έλλειψη συστηματικών ελέγχων στα σημεία εκείνα που η επικινδυνότητα είναι

αυξημένη. Επιπρόσθετα, η διεύρυνση της παγκόσμιας αγοράς στα τρόφιμα επιβαρύνει

ακόμα περισσότερο την ασφάλεια και υγιεινή τους. Η διακίνηση τροφίμων μεταξύ

κρατών εγκυμονεί κινδύνους που αναφέρονται τόσο στην εφαρμογή της διεθνούς

νομοθεσίας και των υγειονομικών ελέγχων όσο και στις ίδιες τις συνθήκες

παραγωγής, μεταποίησης, συντήρησης, αποθήκευσης και μεταφοράς των τροφίμων.

Υπάρχουν χώρες στις οποίες, τόσο τα διεθνή πρότυπα παραγωγής πρώτων υλών όσο

και οι αντίστοιχοι εθνικοί έλεγχοι δεν εφαρμόζονται με συνέπεια.  Κατά συνέπεια

απαιτούνται  συνεχείς και εξονυχιστικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου των κρατών, οι

οποίοι μερικές φορές μπορεί να μην περιορίζονται μόνο στον διοικητικό έλεγχο των

συνοδευτικών εγγράφων και υγειονομικών πιστοποιητικών που πρέπει υποχρεωτικά

να συνοδεύουν τις εισαγόμενες ποσότητες, αλλά να περιλαμβάνουν και

εργαστηριακές αναλύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Κίνας από

την οποία από το Μάρτιο του 2002 έως τα μέσα 2004 απαγορεύτηκαν εντελώς οι

εισαγωγές ζωικών προϊόντων, μελιού και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, διότι είχαν

ανιχνευθεί αντιβιοτικά απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γνώμη ΟΚΕ, 2004).

Ένα άλλο σημείο,  εξίσου σημαντικό είναι και η οικονομική πλευρά που αφορά το

κόστος των προϊόντων το οποίο επιβαρύνει τον τελικό αγοραστή αλλά σε μερικές

περιπτώσεις σε βάρος της ασφάλειας του προϊόντος και της υγείας του καταναλωτή.

Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι η παραγωγή

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο). Οι απόψεις σχετικά με το ζήτημα

αυτό διχάζονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη

που να επιδοκιμάζει ή να αποδοκιμάζει την παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας

τροφίμων. Η υπάρχουσα επιστημονική γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι

περιορισμένη και ανεπαρκής σχετικά με τις συνέπειες της καλλιέργειας γενετικά

τροποποιημένων τροφίμων, και της ασφάλειας τους, όσο αφορά την υγεία του

καταναλωτή, ενώ τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα πειραμάτων είναι αρνητικά και

ιδιαίτερα ανησυχητικά. Τα πλεονεκτήματα από την παραγωγή γενετικά
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τροποποιημένων οργανισμών όπως η αυξημένη παραγωγή τροφίμων για την κάλυψη

των αναγκών του πλανήτη, η προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μειωμένης

χρήσης φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων καθώς και η παραγωγή νέων προϊόντων

ασφαλών με χαμηλό κόστος, έρχονται σε αντίθεση με τα μειονεκτήματα που αφορούν

κυρίως τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (αλλεργικές ή τοξικές αντιδράσεις),

την υποβάθμιση της διατροφικής αξίας των τροφίμων, τη διαταραχή της ισορροπίας

μεταξύ διατροφής και ανθρώπινης φυσιολογίας και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο από

επικίνδυνους μεταλλαγμένους οργανισμούς (Γνώμη ΟΚΕ, 2004). Αυτό που προκύπτει

από τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν τα γενετικά

τροποποιημένα τρόφιμα θα έχουν μόνο αρνητικές ή μόνο θετικές επιπτώσεις στην

υγεία του ανθρώπου αλλά και στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η επικινδυνότητα που

παρουσιάζουν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον καταναλωτή.

1.4  Ο ρόλος του καταναλωτή στην ασφάλεια τροφίμων και

στη δημόσια υγεία

Ο ρόλος του καταναλωτή είναι καθοριστικός για όλα τα ζητήματα που αφορούν

την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων καθώς και την υγεία του.  Η σύγχρονη

διάσταση για την ασφάλεια των τροφίμων υπογραμμίζει την σημασία που έχει η

ενημέρωση και η εκπαίδευση του καταναλωτή σε θέματα διατροφής και δημόσιας

υγείας.

Οι καταναλωτές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ζητήματα σχετικά με την

επικινδυνότητα ορισμένων τροφίμων: από τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια και το

βακτήριο E. coli 0157 στο βοδινό κρέας έως τις πρόσφατες έρευνες για την

ενδεχόμενη σχέση της παραφυματίωσης και το αγελαδινό γάλα στο Ηνωμένο

Βασίλειο( Γκόβαρης, 2005). Πολλές φορές οι καταναλωτές παραπληροφορούνται και

αντιδρούν απρόβλεπτα σε προειδοποιήσεις αναφορικά με την ασφάλεια ορισμένων

τροφίμων, παρόλο που ο κίνδυνος στην πραγματικότητα, για τα τρόφιμα αυτά, είναι

πολύ μικρός ή ακόμη και ανύπαρκτος. Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές

πιστεύουν πως οι μεγαλύτερες απειλές για την υγεία συνδέονται με ανθρωπογενείς

ουσίες, που περιέχονται στα τρόφιμα – συντηρητικά και αρωματικές ουσίες, ενώ
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αντιθέτως, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας επιβεβαίωσε ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι

προέρχονται στην πραγματικότητα από φυσικούς μικροοργανισμούς, όπως η

σαλμονέλα και ορισμένα σπάνια στελέχη E. Coli.

Ο καταναλωτής γνωρίζει ελάχιστα για την επικινδυνότητα ή όχι των

αναγραφομένων προσθετικών, προσθέτων και συντηρητικών υλών και επιπλέον, τα

στοιχεία που δίνονται στην ετικέτα είναι σε αρκετές περιπτώσεις είτε ελλιπή είτε

αποκρύπτονται σκόπιμα, σε βάρος του καταναλωτή με συνέπεια να ενισχύονται

φαινόμενα που σχετίζονται με νοθείες οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι

επιβλαβείς για την υγεία του.

 Η σύγχυση που δημιουργείται οφείλεται στην έλλειψη ειδικών γνώσεων για

πρακτικές, διαδικασίες και πολύπλοκα συστήματα ελέγχου που υπάρχουν σε

ολόκληρη την τροφική αλυσίδα αλλά και στην ελλιπή πληροφόρηση για σχετικά

θέματα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να οδηγούνται  σε εσφαλμένα συμπεράσματα

και συμπεριφορές που δεν προάγουν απαραίτητα την δημόσια υγεία. Οι καταναλωτές

έχουν το δικαίωμα σε σαφή και ακριβή πληροφόρηση για τη διατροφή και την υγεία

και αυτό γιατί  είναι οι τελικοί υπεύθυνοι για την εφαρμογή και το σεβασμό των

βασικών κανόνων υγιεινής (δηλαδή σωστή φύλαξη, χειρισμό και μαγείρεμα της

τροφής κλπ) και για την τήρηση των οδηγιών στις ετικέτες. Ο καταναλωτής πρέπει να

είναι ενημερωμένος σχετικά με τα συστατικά της τροφής που αγοράζει, τις μεθόδους

παρασκευής και την συνεπή κατανάλωση με βάση τις ημερομηνίες λήξης. (Γνώμη

ΟΚΕ, 2004)

1.5 Η σύγχρονη προσέγγιση ασφάλειας τροφίμων

Η σύγχρονη προσέγγιση της ασφάλειας των τροφίμων  δεν βασίζεται πλέον στη

λογική μόνο ενός τελικού ασφαλούς προϊόντος. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της

παραγωγής των τροφίμων η ασφάλεια τους αφορά πλέον ολόκληρη την αλυσίδα

παραγωγής τους.  Το πόσο σημαντική είναι η συμβολή όλων των φορέων της

διατροφικής αλυσίδας για ασφαλή τρόφιμα και προστασία της υγείας του καταναλωτή

φαίνεται από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα σε κάθε στάδιο  της αλυσίδας

όπως είναι τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στο κρέας και η προσθήκη μη
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ασφαλών προσθέτων. Οι παραγωγοί, η βιομηχανία τροφίμων και οι ελεγκτικές αρχές

εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων

διασφάλισης βασισμένων στην πρόληψη,  με τον καθορισμό,  καταγραφή και έλεγχο

των κρίσιμων παραμέτρων των τροφίμων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την

παραγωγή ως την τελική χρήση τους. Η απαρέγκλιτη εφαρμογή ορθών πρακτικών από

την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και τη βιομηχανική επεξεργασία, μέχρι τη

διακίνηση, τη διάθεση και την κατανάλωση αποτελεί κοινά αποδεκτό σημείο

αφετηρίας για την επίτευξη των στόχων ασφάλειας και ποιότητας. (Ταούκης, Τζιά,

2005)

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί αυστηρή εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων και

μέτρων σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής αλυσίδας.  Σημαντικό ρόλο στην

εφαρμογή αυτών των κανόνων και μέτρων είναι η αλληλεπίδραση και συνεργασία

μεταξύ όλων των φορέων της αλυσίδας. Ακόμη και από τη στιγμή που το τρόφιμο

καταλήγει στο σπίτι, συνιστάται στους καταναλωτές να ακολουθούν τις συνιστώμενες

πρακτικές σχετικά με την ασφαλή αποθήκευση και προετοιμασία του. Μόνον έτσι

μπορούν να επιτευχθούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των τροφίμων ακόμη και

στο σπίτι.

Ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας στην ασφάλεια των τροφίμων έχει

ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σε πολλές χώρες  έχει

διαμορφωθεί ένα σύστημα εκτίμησης του κινδύνου που αφορά τα τρόφιμα,

θεσπίζοντας υψηλές προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες τους. Με τον τρόπο αυτό

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που απειλούν

την υγεία των καταναλωτών. Η εκτίμηση κινδύνων επιτρέπει στους νομοθέτες και

στους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια των τροφίμων να προσδιορίσουν τους

ενδεχόμενους κινδύνους στην τροφική αλυσίδα. Όπως όμως είναι αναμενόμενο λόγω

της φύσης των τροφίμων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μηδενικός κίνδυνος

μολονότι μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Τα κράτη στηρίζονται σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές ειδικών επιστημόνων, οι

οποίες παρέχουν ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τους κανόνες και τα

επιστημονικά δεδομένα που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων. Διάφορες

οργανώσεις και επιτροπές παρέχουν συμβουλές στους νομοθέτες σε ζητήματα
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διατροφής. Τα μέλη τους περιλαμβάνουν ειδικούς σε θέματα δημόσιας υγείας,

διατροφής και τοξικότητας από επιστημονικές επιτροπές σχετικά με τα τρόφιμα και

ειδικές επιτροπές, που έχουν ως αντικείμενο τη διατροφή των ζώων, τη λήψη

κτηνιατρικών μέτρων και την τοξικότητα.

Ο Codex Alimentarius των Ηνωμένων Εθνών που οργανώθηκε από κοινού τη

δεκαετία του '60 από δύο οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, τον Οργανισμό

Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), σκοπό

έχει να καθοδηγήσει και να προωθήσει την επεξεργασία και καθιέρωση των ορισμών

και των απαιτήσεων για τα τρόφιμα, να βοηθήσει στην εναρμόνισή τους και, με αυτό

τον τρόπο, να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο. Ο Codex Alimentarius περιλαμβάνει

μια σειρά γενικών και συγκεκριμένων προτύπων ασφάλειας τροφίμων που έχουν

διατυπωθεί με στόχο την προστασία της καταναλωτικής υγείας και τη διασφάλιση

δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων. Τα τρόφιμα που τίθενται στην αγορά για

τοπική κατανάλωση ή εξαγωγή πρέπει να είναι ασφαλή προς βρώση και να

εξασφαλίζουν καλή ποιότητα. Επίσης, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από νοσογόνους

παράγοντες (μικρόβια, ιούς, κατάλοιπα φαρμάκων, κ.α.) και η σύνθεση τους να είναι

εγκεκριμένη και βασισμένη στα πρότυπα που θέτει ο «Κώδικας» για την αποφυγή

κινδύνων που θα μπορούσαν να βλάψουν τα ζώα,  τα φυτά και τους πολίτες  στις

χώρες εισαγωγής.  Για παράδειγμα ,τα πρόσθετα των τροφίμων και άλλα

«ανθρωπογενή» συστατικά υποβάλλονται σε προσεκτική αξιολόγηση, προτού

χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ενώ τα

επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στα τρόφιμα υπόκεινται σε πολύ αυστηρές

προϋποθέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις 170 χώρες,

οι οποίες είναι μέλη του «Codex Alimentarius» και οι οποίες συμμετέχουν στη

σύνταξη των προτύπων και πολύ συχνά στην εφαρμογή τους σε εθνικό και τοπικό

επίπεδο.

Τελικά είναι ασφαλή τα τρόφιμα που καταναλώνουμε; Σύμφωνα με την

σύγχρονη προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη

απάντηση που να ανταποκρίνεται στο εύρος των προβληματισμών, των ανησυχιών και

των ενδοιασμών του καταναλωτικού κοινού.  Η διασφάλιση της ποιότητας των

τροφίμων και η προστασία της δημόσιας υγείας αφορά όλη την διάσταση της
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τροφικής αλυσίδας και εξασφαλίζεται με την εφαρμογή κανόνων που ισχύουν

παγκόσμια, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ή να μειωθεί όσο το δυνατό

περισσότερο.

1.6   Η  Ευρωπαϊκή  πολιτική  ασφάλειας  τροφίμων  και

προστασίας της  Δημόσιας υγείας  : Από το αγρόκτημα

στο τραπέζι

 «Πιο ασφαλή τρόφιμα και πιο υγιεινή διατροφή»  –  αυτή είναι η ουσία της

ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορά την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία της

δημόσιας υγείας. Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην

Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.(Γνώμη

ΟΚΕ, 2004)

Τα σημαντικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης  για την ασφάλεια των τροφίμων αφορούν τους κανόνες για την ασφάλεια

των τροφίμων και των ζωοτροφών, τις ανεξάρτητες επιστημονικές γνώμες, στις οποίες

έχει πρόσβαση το κοινό, τα μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων και για τον έλεγχο

των διαδικασιών και η αναγνώριση του δικαιώματος του καταναλωτή να επιλέγει τα

τρόφιμα αφού προηγουμένως ενημερωθεί πλήρως για την προέλευση και τη σύνθεσή

τους. (Λευκή Βίβλος, 2000)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο κατά τη διάρκεια της

τελευταίας πενταετίας, μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια των

τροφίμων τον Ιανουάριο του 2000. Υπάρχει μια γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, που

καθορίζει τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον

αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες για την

αντιμετώπιση απειλών και γενικοί κανόνες υγιεινής για όλα τα τρόφιμα και τις

ζωοτροφές, οι οποίοι έχουν επικαιροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της

αναδιατύπωσης των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι κανόνες

εφαρμόζονται «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», ανεξάρτητα από το εάν τα τρόφιμα

παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εισάγονται από άλλη περιοχή του κόσμου.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται σήμερα ότι η  ασφάλεια των τροφίμων

πρέπει να οργανωθεί με έναν πιο συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Επειδή δεν

υπάρχει μηδενικός κίνδυνος, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέσω

μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε ο κίνδυνος

να περιοριστεί στο ελάχιστο, στηριζόμενη σε σύγχρονα πρότυπα τροφίμων και

υγιεινής που έχουν καταρτιστεί βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων.

Η ασφάλεια των τροφίμων, όπως αναφέρθηκε, αρχίζει από το αγρόκτημα.

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τα τρόφιμα αναγνωρίζει την αλληλένδετη φύση της

παραγωγής τροφίμων και απαιτεί την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των

κινδύνων που αφορούν την υγεία του καταναλωτή και σχετίζονται με την πρωτογενή

παραγωγή, την μεταποίηση, την αποθήκευση, την μεταφορά και την εμπορία,

απαιτώντας ταυτόχρονα και την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχων που

διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους. Επειδή η αλυσίδα της παραγωγής τροφίμων

γίνεται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκη και οι κίνδυνοι που αφορούν την

ασφάλεια τροφίμων και τη δημόσια υγεία αναφέρονται σε όλα τα στάδια της

αλυσίδας,  η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής βοηθάει όχι μόνο στον

εντοπισμό όλων εκείνων των αδυναμιών που παρουσιάζονται σε ολόκληρη την

αλυσίδα παραγωγής (από τις ζωοτροφές, που τρέφονται τα εκτρεφόμενα ζώα μέχρι το

τελικό προϊόν που φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή) αλλά και στην διαχείριση

τόσο των υπαρχόντων όσο και των αναδυόμενων κινδύνων. Παράλληλα,

δημιουργείται ένα πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων πραγματικά πρωτοπόρο

και σε παγκόσμια κλίμακα, το οποίο μπορεί να επιτύχει υψηλό επίπεδο δημόσιας

υγείας και προστασίας των καταναλωτών.(Λευκή Βίβλος, 2000)

Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εντοπίσουν κάθε στάδιο της διαδικασίας

παραγωγής που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των τροφίμων. Για το σκοπό αυτό, η

Επιτροπή Υγιεινής του Codex Alimentarius έχει αναπτύξει μια μέθοδο ανάλυσης, το

HACCP2 (Hazard Analysis Critical Control Point ή Ανάλυση κινδύνων – Κρίσιμα

σημεία για τον έλεγχό τους) που συντελεί καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των

κινδύνων.  Η μέθοδος HACCP έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ και εφαρμόζεται πλήρως

από τις επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες πρέπει να τηρούν και να αναθεωρούν

2 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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συνεχώς τις διαδικασίες ασφάλειας. Οι τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της

εστίασης είναι εξοικειωμένοι εδώ και χρόνια με τις έννοιες του HACCP, της

ιχνηλασιμότητας και των ευρωπαϊκών υγειονομικών κανόνων. Επιπρόσθετα, η νέα

ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει τη χρήση των οδηγών σωστής υγιεινής, που έχουν

συνταχθεί από επιστήμονες και επικυρωθεί από τις διοικητικές αρχές.

Η ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (ΕΑΑΤ)3,  που ιδρύθηκε το

2002, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης και επαναξιολόγησης

των νέων προϊόντων διατροφής και τον νέων μεθόδων παραγωγής.  Το έργο της

καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δράσης, που περιλαμβάνει τη διατροφή, τους γενετικά

τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), την υγεία των ζώων, την ορθή μεταχείρισή

τους και την υγεία των φυτών. Η ΕΑΑΤ παρέχει επιστημονικές συμβουλές με τρόπο

πιο αποτελεσματικό και διαφανή από ό,τι γινότανε στο παρελθόν. Για παράδειγμα, η

ΕΑΑΤ αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα πριν χορηγηθεί η άδεια κυκλοφορίας τους,

εξαιτίας του γεγονότος ότι οι επιστήμες δεν έχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά

δεδομένα που να αποδεικνύουν την αρνητική επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία.

Σημαντική γραμμή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των

τροφίμων είναι η ενημέρωση των καταναλωτών οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να

ενημερώνονται για θέματα που αφορούν την διατροφή και την υγεία τους.  Οι

άνθρωποι θέλουν, και έχουν το δικαίωμα, να γνωρίζουν τι τρώνε. Το δικαίωμα αυτό

το αναγνωρίζουν και οι κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων. Η βασική αρχή

των κανόνων της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων είναι ότι πρέπει να δίνονται

στους καταναλωτές όλες οι σημαντικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος,

τον παρασκευαστή, τις μεθόδους αποθήκευσης και παρασκευής. Οι παραγωγοί και οι

παρασκευαστές είναι ελεύθεροι να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες, εφόσον το

επιθυμούν, αλλά οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, να μην παραπλανούν

τον καταναλωτή και να μην περιέχουν ισχυρισμούς σχετικά με προληπτικές,

θεραπευτικές ή ιαματικές ιδιότητες των τροφίμων. Η πρόκληση στο πλαίσιο της

εφαρμογής σύγχρονων κανόνων όσον αφορά την επισήμανση των τροφίμων είναι να

επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αφενός της όσο το δυνατόν πληρέστερης ενημέρωσης

3 EFSA: European Food Safety Authority (βλέπε υποσημείωση σελ 28)
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των καταναλωτών και αφετέρου της αποφυγής υπερβολικά πολλών ενδείξεων που

καθιστούν την επισήμανση δυσανάγνωστη και δυσνόητη. Οι καταναλωτές θέλουν

επίσης να γνωρίζουν εάν ένα τρόφιμο περιέχει ένα γενετικά τροποποιημένο προϊόν,

και να επισημαίνεται εμφανώς εάν ένα από τα συστατικά του τροφίμου είναι

αλλεργιογόνο. Εάν ένα τρόφιμο περιέχει ένα γενετικά τροποποιημένο προϊόν ή εάν

ένα προϊόν που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό ενσωματώθηκε στην

παραγωγή του τροφίμου αυτού, τότε πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη στην

επισήμανση. Τέλος, για ορισμένα τρόφιμα ισχύουν ειδικοί κανόνες. Για παράδειγμα, η

παρουσία κινίνης και καφεΐνης στα τρόφιμα πρέπει να αναγράφεται σαφώς.

Η έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τους

κινδύνους που απειλούν τη δημόσια υγεία είναι μια αμφίδρομη ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών και αποτελεί κύρια ευθύνη των

αρχών απέναντι στο καταναλωτή.(Λευκή Βίβλος, 2000) Η Ευρωπαϊκή Ένωση

εφαρμόζοντας το σύστημα ταχείας προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

(RASFF)4 επιτρέπει την έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τους νέους

κινδύνους για τον καταναλωτή. Όταν οι επίσημες υπηρεσίες ενός κράτους μέλους της

ΕΕ εντοπίζουν ένα τρόφιμο ή μια ζωοτροφή το οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να

παρουσιάσει κίνδυνο για τους καταναλωτές, χρησιμοποιούν το δίκτυο αυτό για τη

διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο και τα μέτρα που έλαβαν

για να εμποδίσουν την είσοδο του εν λόγω προϊόντος στην τροφική αλυσίδα. Κατά τον

τρόπο αυτό ο κίνδυνος γίνεται πολύ γρήγορα γνωστός σε ολόκληρη την ΕΕ, και οι

αρχές των άλλων χωρών μπορούν να δράσουν με ταχύτητα εφόσον εκτιμούν ότι

υπάρχει κίνδυνος και για τους δικούς τους πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, τα θεσμικά όργανα, οι

κυβερνήσεις, οι φορείς επιβολής της νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις παραγωγής,

μεταποίησης και διανομής τροφίμων, οι έμποροι τροφίμων και, φυσικά, οι ίδιοι οι

καταναλωτές, δίνοντας το απαιτούμενο βάρος στην ασφάλεια των τροφίμων και την

προστασία της δημόσιας υγείας, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να συμβάλουν όλοι από

την δική τους πλευρά στην επίτευξη και στη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών

4 Rapid Alert System for Food and Feed  (βλέπε υποσημείωση σελ 28)
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προτύπων. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες της για την εκπλήρωση

και εφαρμογή της στρατηγικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ασφάλεια Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2.1    Η Ευρωπαϊκή νομοθετική προσέγγιση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ασφάλεια

των τροφίμων, η οποία καλύπτει επίσης την υγεία και την καλή μεταχείριση των

ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει τη δυνατότητα

ανίχνευσης των τροφίμων σε όλη την πορεία τους από το αγρόκτημα στο τραπέζι,

ξεπερνώντας τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια στο

εμπόριο και οι καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη ποικιλία

τροφίμων. Αυστηρά πρότυπα εφαρμόζονται τόσο στα προϊόντα που παράγονται στην

ΕΕ όσο και σε αυτά που εισάγονται από άλλες χώρες.

Τρείς είναι οι βασικές συνιστώσες της στρατηγικής της ΕΕ για τα τρόφιμα:

νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, έγκυρες

επιστημονικές συμβουλές στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις και τα μέτρα επιβολής

και ελέγχου. Η νομοθεσία καλύπτει ένα ευρύ πεδίο από τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα,

έως την υγιεινή των τροφίμων. Εφαρμόζει δε τα ίδια αυστηρά πρότυπα σε όλη την ΕΕ.

Η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς απαιτεί τη θέσπιση

κοινών αρχών και κανόνων για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενιαίο

επίσημο σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου κινδύνων, κωδίκων ορθής υγιεινής

πρακτικής κατά κλάδο και τομέα, ιχνηλασιμότητα της προέλευσης κατά περίπτωση

και ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων). Κατά συνέπεια απαιτεί και την

εφαρμογή μιας πολιτικής βασιζόμενης σε σύγχρονη νομοθεσία, η οποία να καλύπτει

όλες τις πτυχές της τροφικής αλυσίδας, από το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής έως

τα σημεία πώλησης και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, διαδραματίζοντας έτσι

καθοριστικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου.

Οι πολιτικές, οικονομικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες από τα διατροφικά

σκάνδαλα που εμφανίστηκαν κατά την δεκαετία του ΄90 στην Ευρώπη (Μεταδοτική

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Διοξίνες), κατέστησαν σαφή την

αδυναμία του προϋπάρχοντος συστήματος και την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσής



25

του. Έγινε επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωμένων και ενιαίων συστημάτων ελέγχων

της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα («από το

χωράφι στο τραπέζι», από τον έλεγχο στην χρήση των φυτοφαρμάκων και των

ζωοτροφών μέχρι την αγορά από τον καταναλωτή). (Γνώμη ΟΚΕ, 2004)

Η επιδίωξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου αποτελεί

έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της νομοθεσίας των τροφίμων. (Ραμαντάνης,

2006) Η παραδοσιακή προσέγγιση της νομοθεσίας για την ασφάλεια τροφίμων και την

προστασία της δημόσιας υγείας αντικαταστάθηκε από μια πιο σύγχρονη αντίληψη η

οποία απαιτεί την εφαρμογή αρχών και κανόνων από τα αρμόδια όργανα και τη

διενέργεια υγειονομικών ελέγχων τόσο στα ίδια τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές όσο

στις επιχειρήσεις τροφίμων, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς την

κείμενη νομοθεσία και η τυχόν επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβαίνουν τις

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Οι γενικοί κανόνες για όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές συμπληρώνονται από

μέτρα σε τομείς στους οποίους απαιτείται ιδιαίτερη προστασία για τον καταναλωτή,

όπως η χρήση φυτοφαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, χρωστικών ουσιών,

αντιβιοτικών και ορμονών. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα που εφαρμόζονται στην

προσθήκη βιταμινών, μετάλλων και άλλων παρόμοιων ουσιών στα τρόφιμα. Η

νομοθεσία καλύπτει επίσης τα προϊόντα που βρίσκονται σε επαφή με τρόφιμα, όπως οι

πλαστικές συσκευασίες. Κοινοί κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση μας επιτρέπουν

να εντοπίζουμε ευκολότερα τα συστατικά στα οποία μπορεί να είμαστε αλλεργικοί, ή

να κατανοούμε καλύτερα διάφορους όρους όπως «χαμηλά λιπαρά» και «υψηλή

περιεκτικότητα σε ίνες».

2.2    Η ιστορική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού

πλαισίου

Οι πρώτοι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων χρονολογούνται από την

αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι το Δεκέμβριο

1999, επισήμανε την ανάγκη να βελτιωθούν οι κανόνες ποιότητας και να ενισχυθούν
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τα συστήματα ελέγχου σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την αγροτική

εκμετάλλευση έως τον καταναλωτή. (Ραμαντάνης, 2008)

Το 1997 με τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου5 έγινε η έναρξη μιας σειράς

αλλαγών για το μέλλον της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν την

ασφάλεια τροφίμων.  Στόχος της Πράσινης Βίβλου ήταν να διευκρινιστεί ο βαθμός

ανταπόκρισης της υπάρχουσας νομοθεσίας απέναντι στις προσδοκίες των παραγωγών,

των καταναλωτών, των παρασκευαστών και των εμπόρων, και να εξεταστεί η

αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου στην διάθεση ασφαλών

και υγιεινών τροφίμων, καθώς και στην προστασία της υγείας του καταναλωτή.

Συνέχεια της Πράσινης Βίβλου στην νομοθεσία των τροφίμων είναι η Λευκή

Βίβλος6 που από τη 12η Ιανουαρίου του 2000 εφάρμοσε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο

πραγματοποιώντας ένα ουσιαστικό βήμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την ασφάλεια των τροφίμων «από το αγρόκτημα στο τραπέζι». Με την Λευκή

Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σύνολο μέτρων που επιτρέπουν να

οργανωθεί η ασφάλεια των τροφίμων με πιο συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο.

Τα μέτρα που προτάθηκαν περιελάμβαναν την ίδρυση μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής

υπηρεσίας τροφίμων, αρμόδιας για θέματα ασφάλειας τροφίμων, διαχείρισης

συστημάτων ταχείας προειδοποίησης και ενημέρωσης για τους κινδύνους (RASFF)7,

ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο για την κάλυψη όλων των πτυχών που σχετίζονται με

τα τρόφιμα «από το αγρόκτημα στο τραπέζι», την εφαρμογή εναρμονισμένων

συστημάτων ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, τη διεξαγωγή ουσιαστικού διάλογου με τους

καταναλωτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Από τον Ιανουάριο του 2006 η κοινοτική νομοθεσία απλοποιήθηκε και

ενοποιήθηκε στο «Πακέτο Υγιεινής» (Hygiene Package), που αποτελείται από

Κανονισμούς και οδηγίες. Περιλαμβάνει γενικές αρχές για όλη την τροφική αλυσίδα,

καθώς και διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίες

εφαρμόζονται επίσης και στις ζωοτροφές. (σχήμα 1)

5 COM (1997), 183, final.
6 COM (1999), 719, final.
7 Rapid Alert System for Food and Feed (βλέπε υποσημείωση σελ 28)
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Σχήμα 1. Η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου

2.3    Η ενοποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία - «Πακέτο

Υγιεινής»

Το νέο αναθεωρημένο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή των

τροφίμων και των ζωοτροφών ονομάζεται «Πακέτο Υγιεινής» - Hygiene Package και

περιλαμβάνει κανονισμούς και οδηγίες που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη από

την 1η Ιανουαρίου 2006. Σχηματικά το νέο αναθεωρημένο κοινοτικό νομοθετικό

πλαίσιο - Hygiene Package για την ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων και ζωοτροφών

φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2. Αναθεωρημένο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγιεινή

τροφίμων και ζωοτροφών – Hygiene Package

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002

Κ
αν

ον
ισ

μό
ς 

(Ε
Κ

) α
ρι

θ.
 8

52
/2

00
4

Κ
αν

ον
ισ

μό
ς 

(Ε
Κ

) α
ρι

θ.
 8

53
/2

00
4

Κ
αν

ον
ισ

μό
ς 

(Ε
Κ

) α
ρι

θ.
 8

54
/2

00
4

Κ
αν

ον
ισ

μό
ς 

(Ε
Κ

) α
ρι

θ.
 8

82
/2

00
4

Ο
δη

γί
α 

20
04

/4
1/

Ε
Κ

Κ
αν

ον
ισ

μό
ς 

 (Ε
Κ

) α
ρι

θ.
 1

83
/2

00
5

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ 1997

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ 1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002

«ΠΑΚΕΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»  2006



28

Ο θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι ο Κανονισμός (ΕΚ)

178/20028 ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005. Με τον Κανονισμό αυτό

θεσπίζονται οι γενικές αρχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και

ειδικότερα της ασφάλειας τους τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στα κράτη

μέλη. Ο Κανονισμός αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης στα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα

στάδια της παραγωγής διότι οι έλεγχοι και η παρακολούθηση πραγματοποιούνται σε

ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Ο κανονισμός κατανέμει τις ευθύνες για την περιφρούρηση και διασφάλιση της

δημόσιας υγείας στο χώρο των τροφίμων μεταξύ των ιδιωτών, των κρατών μελών και

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων

(γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, έμποροι, μάγειρες, μεταφορείς, ιδιώτες κλπ)

φέρουν ευθύνη για την τήρηση των κανόνων που εξασφαλίζουν ότι το τρόφιμο φτάνει

ασφαλές στο τραπέζι του καταναλωτή («από το αγρόκτημα στο τραπέζι»), ενώ στις

εθνικές αρχές επαφίεται το καθήκον ελέγχων, τόσο των τροφίμων που παράγονται

στην επικράτεια των κρατών μελών, όσο και αυτών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Ο ίδιος Κανονισμός προβλέπει την σύσταση και λειτουργία ενός

αποκεντρωμένου οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των

Τροφίμων (EFSA)9,  ο οποίος παρέχει επιστημονική γνώση για την σύνταξη και

έγκριση κοινοτικών μέτρων. Εγκαθίδρυσε παράλληλα ένα κοινοτικό σύστημα

έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF)10 που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
9 EFSA:  European  Food  Safety  Authority.  Συμπληρώνει τον ρυθμιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τον ρόλο πολιτικής των κρατών –  μελών,  παρέχοντας ανεξάρτητη ανάλυση κινδύνου
και ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής. Οι εργασίες της EFSA
πραγματοποιούνται μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
ενός κράτους – μέλους, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν και με πρωτοβουλία της ίδιας της Αρχής. Όλες
οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις εργασίες της Αρχής είναι διαθέσιμες για το κοινό.  Η EFSA
διαθέτει 10  Επιστημονικές Ομάδες και μία ηγετική αυτών Επιστημονική Επιτροπή,  η οποία
αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ομάδες
καλύπτουν θέματα,  όπως η υγεία των ζώων,  τα πρόσθετα των τροφίμων,  η τοξικολογία,  οι γενετικά
τροποποιημένοι οργανισμοί, η υγεία των φυτών, η διατροφή και οι αλλεργίες.
10 Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παραβιάσεις των προδιαγραφών που
εντοπίζονται σε προϊόντα που είτε παράγονται από το κράτος αυτό και εξάγονται είτε παράγονται από
άλλο κράτος και διατίθενται στην επικράτειά τους. Το δίκτυο Ταχείας Ειδοποίησης (Alert) ονομάζεται
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διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας εξαιτίας των τροφίμων ή και των

ζωοτροφών.(Αθανάσιος Τάκης, 2009)

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/200411 για την υγιεινή των τροφίμων, ο οποίος

αντικατέστησε την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ, έχει σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των

τροφίμων σε όλα τα στάδια από την πρωτογενή παραγωγή έως και την προσφορά προς

πώληση ή τη διάθεση τροφίμων στον τελικό καταναλωτή. Δεν καλύπτει θέματα

σχετικά με τη διατροφή ή ζητήματα σύνθεσης και ποιότητας των τροφίμων.

Θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων

όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων, θέτοντας υπόψη ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης

τροφίμων φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων σε ολόκληρο

το μήκος της τροφικής αλυσίδας. Καθορίζει την αναγκαιότητα ανάλυσης κινδύνων με

την εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP12 (Παράρτημα II), από

κοινού με την εφαρμογή Οδηγών Ορθής Πρακτικής13, ενισχύοντας έτσι την

υπευθυνότητα των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων

τροφίμων πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και ειδικά να φροντίζουν

ώστε όλες οι εγκαταστάσεις που τελούν υπό τον έλεγχό τους να είναι καταχωρημένες

από την αρμόδια αρχή και να ενημερώνουν για τυχόν μεταβολές της κατάστασής τους

(παραδείγματος χάρη, το κλείσιμο της επιχείρησης). Όταν η εθνική ή κοινοτική

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ένα σημείο επαφής (για
την Ελλάδα ο ΕΦΕΤ).
11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων
12Hazard Analysis Critical Control Point –Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων
Ελέγχου που θεσπίστηκε από τον Codex Alimentarius. Το σύστημα αποτελεί μία συστηματική
προσέγγιση στην αναγνώριση των κινδύνων της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων, την
καταγραφή και ανάλυσή τους και τελικά τον έλεγχό τους. (Βλέπε Παράρτημα II)
13 Περιλαμβάνουν οδηγίες για τη συμμόρφωση προς τους γενικούς κανόνες υγιεινής και προς τις
αρχές του HACCP. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τους εθνικούς οδηγούς για να εξασφαλίσουν ότι το
περιεχόμενο των οδηγών αυτών είναι εφαρμόσιμο,  ότι έχουν καταρτισθεί λαμβάνοντας υπόψη τον
συνιστώμενο διεθνή κώδικα πρακτικής - γενικές αρχές υγιεινής των τροφίμων του Codex
Alimentarius, και ότι έχει ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται ουσιαστικά.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μόνο τους εθνικούς οδηγούς που έχουν διαπιστώσει ότι
συμμορφώνονται με τα παραπάνω, και η Επιτροπή τηρεί μητρώο των οδηγών αυτών. Εάν ένα κράτος
μέλος ή η Επιτροπή θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη ενιαίων κοινοτικών οδηγών,  η Επιτροπή εξετάζει
την ανάγκη έκδοσης των εν λόγω οδηγών. Οι μόνιμες επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή
εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο των οδηγών αυτών είναι εφαρμόσιμο, ότι έχουν καταρτισθεί
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές υγιεινής των τροφίμων του Codex Alimentarius και τους
εθνικούς οδηγούς, και ότι έχει ζητηθεί η γνώμη όλων όσων τα συμφέροντα επηρεάζονται ουσιαστικά
από τους οδηγούς αυτούς.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να ανατρέχουν είτε στους
εθνικούς είτε στους κοινοτικούς οδηγούς.
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νομοθεσία το απαιτεί, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εγκρίνονται από την

αρμόδια αρχή και δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους χωρίς την έγκριση αυτή.

Ο παρών κανονισμός, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.178/2002,

υποχρεώνει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων να εφαρμόζουν συστήματα και

διαδικασίες που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα14 των συστατικών και των τροφίμων

και, αν χρειάζεται, των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τροφίμων

έτσι ώστε όταν διαπιστωθεί ότι ορισμένα τρόφιμα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για

την υγεία, αυτά να αποσύρονται άμεσα από την αγορά ενημερώνοντας την αρμόδια

αρχή καθώς και τους χρήστες. Προσδιορίζεται ότι η εφαρμογή των αρχών HACCP

δεν αντικαθιστά τους επίσημους ελέγχους που εκτελούνται από την αρμόδια αρχή. Οι

επιχειρηματίες οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις

διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας ή, ελλείψει αυτής, της εθνικής.

Συνοπτικά, οι βασικές υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων που

απορρέουν από τη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων συνοψίζονται

ως ακολούθως:

- Ασφάλεια: Δεν πρέπει να διαθέτουν στην αγορά μη ασφαλή τρόφιμα και

ζωοτροφές

- Ευθύνη: Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών που

παράγουν, μεταφέρουν, αποθηκεύουν ή πωλούν.

- Ιχνηλασιμότητα: Πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν ταχέως κάθε

προμηθευτή ή παραλήπτη.

- Διαφάνεια: Πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές, εάν έχουν

κάποιο λόγο να πιστεύουν ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές τους δεν είναι

ασφαλή.

- Κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Οφείλουν να αποσύρουν αμέσως τα τρόφιμα ή

τις ζωοτροφές από την αγορά, εάν έχουν κάποιο λόγο να πιστεύουν ότι αυτά

δεν είναι ασφαλή.

14 Η ιχνηλασιμότητα (traceability), η δυνατότητα δηλαδή ανάκλησης σημαντικών πληροφοριών για
κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του τροφίμου, με τη βοήθεια του πλήρους ιστορικού του, αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο που συντελεί στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων.
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- Πρόληψη: Οφείλουν να εντοπίζουν και να επανεξετάζουν τακτικά τα κρίσιμα

σημεία στις διαδικασίες τους και να μεριμνούν για τη διενέργεια ελέγχων στα

σημεία αυτά.

- Συνεργασία: Οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σε ενέργειες

που αναλαμβάνονται για τη μείωση των κινδύνων.

Ο κανονισμός, τέλος, προσδιορίζει ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στην

Κοινότητα πρέπει να πληρούν τους κοινοτικούς κανόνες υγιεινής ή ισοδύναμους

κανόνες. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες

χώρες πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ίδιες απαιτήσεις με εκείνες που ισχύουν για

τη διάθεσή τους στο εμπόριο στο εσωτερικό της Κοινότητας, πέρα από τις απαιτήσεις

που ενδεχομένως επιβάλλει η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

Ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 853/200415 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων

υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης εκδόθηκε στις 29 Απριλίου 2004. Τα

τρόφιμα ζωικής προέλευσης ενέχουν μικροβιολογικούς και χημικούς κινδύνους. Οι

κίνδυνοι αυτοί επιβάλλουν τη θέσπιση ειδικών κανόνων υγιεινής, που συμβάλουν

στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου

προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο κανονισμός ορίζει τις απαιτήσεις υγιεινής που

πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες χειρίζονται τρόφιμα ζωικής

προέλευσης σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Οι κανόνες αυτοί

συμπληρώνουν τους κανόνες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα προϊόντα ζωικής

προέλευσης, μεταποιημένα και μη, αλλά δεν καλύπτουν τα τρόφιμα που περιέχουν εν

μέρει προϊόντα φυτικής προέλευσης. Εκτός εάν προβλέπεται το αντίθετο, οι διατάξεις

αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στο λιανικό εμπόριο, ούτε στην πρωτογενή παραγωγή

για ιδιωτική κατανάλωση, τομείς οι οποίοι καλύπτονται επαρκώς από τις διατάξεις του

προαναφερθέντος κανονισμού για την υγιεινή των τροφίμων.

Με βάση τον κανονισμό οι εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιούνται

χειρισμοί προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες

αρχές του οικείου κράτους μέλους. Η συγκεκριμένη υποχρέωση έγκρισης δεν ισχύει

15 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης
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για τις εγκαταστάσεις στις οποίες διενεργείται μόνο πρωτογενής παραγωγή,

μεταφορά, αποθήκευση προϊόντων, δραστηριότητες για τις οποίες δεν απαιτούνται

συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ή λιανική πώληση που δεν υπόκειται στον

παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη διατηρούν ενημερωμένους καταλόγους

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Στις εγκαταστάσεις αυτές δίνεται αριθμός έγκρισης,

στον οποίο προστίθενται κωδικοί που δηλώνουν τους τύπους των παραγόμενων

προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 853/2004 προβλέπει τη σήμανση καταλληλότητας και

αναγνώρισης των προϊόντων. Όταν το απαιτεί ο κανονισμός, στα προϊόντα ζωικής

προέλευσης τοποθετείται σήμα καταλληλότητας (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)

αριθ. 854/2004 για τους επίσημους ελέγχους των προϊόντων ζωικής προέλευσης), ή,

εφόσον αυτό δεν προβλέπεται, σήμα αναγνώρισης (τοποθετείται κατά τη διάρκεια της

παραγωγής ή αμέσως μετά, είναι ωοειδές, ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και ευδιάκριτο)

για τις ελεγκτικές αρχές και φέρει τα στοιχεία που αφορούν το όνομα της χώρας

αποστολής και τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης.

Σε περίπτωση εισαγωγών από τρίτες χώρες καταρτίζονται κατάλογοι τρίτων

χωρών, απ' όπου επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα

με τον προαναφερθέντα κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους. Κατά την κατάρτιση

των καταλόγων αυτών, λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία της τρίτης χώρας, η

οργάνωση και οι αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας και των οικείων

υπηρεσιών επιθεώρησης, η γενική κατάσταση της τρίτης χώρας από πλευράς υγιεινής,

καθώς και οι υγειονομικοί όροι που ισχύουν για την παραγωγή,  τη μεταποίηση,  το

χειρισμό, την αποθήκευση και την αποστολή προϊόντων ζωικής προέλευσης, η

εμπειρία από τις εμπορικές συναλλαγές με την τρίτη χώρα και η συνεργασία της

τελευταίας στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κινδύνους για

την υγεία, τα πορίσματα των κοινοτικών επιθεωρήσεων-ελέγχων που έχουν

διενεργηθεί στην τρίτη χώρα, η ύπαρξη στην τρίτη χώρα νομοθεσίας για τις

ζωοτροφές και προγραμμάτων ελέγχου των ζωονόσων και των υπολειμμάτων. Κατά

παρέκκλιση, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που λειτουργούν σφαγεία εξασφαλίζουν

ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες του HACCP, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που κρίνονται

αναγκαίες ύστερα από την ανάλυση κινδύνου. Οι διαδικασίες πρέπει να εγγυώνται ότι

κάθε ζώο ή, κατά περίπτωση, κάθε παρτίδα ζώων που γίνεται δεκτή στις

εγκαταστάσεις σφαγείου ταυτοποιείται, συνοδεύεται από τις σχετικές πληροφορίες

από την εκμετάλλευση προέλευσης, δεν προέρχεται από εκμετάλλευση ή περιοχή για

την οποία ισχύει απαγόρευση διακίνησης ή άλλη απαγόρευση για λόγους υγείας των

ζώων ή δημόσιας υγείας. Τα προηγούμενα ακόμη κι αν δεν ισχύουν ανατρέπονται

εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το ζώο είναι καθαρό, είναι υγιές κατά την κρίση του

υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων και είναι σε ικανοποιητική κατάσταση όσον

αφορά τις συνθήκες διαβίωσής του κατά την άφιξή του στο σφαγείο. Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης με κάποια από τις παραπάνω απαιτήσεις ο υπεύθυνος της επιχείρησης

τροφίμων απευθύνει κοινοποίηση στον επίσημο κτηνίατρο και λαμβάνει κατάλληλα

μέτρα.

Ο κανονισμός παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με τη συγκέντρωση, από τους

φορείς εκμετάλλευσης σφαγείων, πληροφοριών σχετικά με την τροφική αλυσίδα για

όλα τα ζώα πλην των αγρίων θηραμάτων.

Στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού υιοθετείται προσέγγιση κατά κλάδο

για τον καθορισμό των ειδικών διατάξεων που αφορούν την υγιεινή τροφίμων ζωικής

προέλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, η αρμόδια

αρχή μπορεί να εγκρίνει ειδικούς όρους τήρησης των κανόνων υγιεινής στους

αντίστοιχους κλάδους οι οποίοι είναι:

- Κρέας κατοικίδιων οπληφόρων ( βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, άλογα)

- Κρέας πουλερικών και λαγομόρφων (πτηνά, κουνέλια, λαγοί και στρουθιονιδή)

- Κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων

- Κρέας αγρίων θηραμάτων

- Κιμάς , παρασκευάσματα κρέατος και μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας

- Προϊόντα με βάση το κρέας

- Ζώντα δίθυρα μαλάκια

- Αλιευτικά προϊόντα

- Νωπό γάλα – πρωτόγαλα

- Αυγά και προϊόντα αυγών
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- Βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια

- Τετηγμένο ζωικό λίπος και υπολείμματα της παραγωγής τετηγμένου ζωικού

λίπους

- Επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστες και έντερα

- Ζελατίνη

- Κολλαγόνο

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/200416 ορίζει τους ειδικούς κανόνες για την

οργάνωση των επισήμων ελέγχων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης και εφαρμόζεται

μόνο σε δραστηριότητες και πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζεται ο Κανονισμός

(ΕΚ) αριθ. 853/2004. Ο κανονισμός εφαρμόζεται μαζί με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων17 της συμμόρφωσης προς την

νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την

καλή διαβίωση των ζώων. Η διενέργεια επίσημων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα

κανονισμό πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο18 ή εγκεκριμένο κτηνίατρο19

όπως αυτός ορίζεται από την αρμόδια αρχή20 και δεν θίγει την πρωταρχική νομική

ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων

και οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη προκύπτει από την παράβαση των

υποχρεώσεών τους.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 882/200421 αναφέρεται στη διεξαγωγή του επίσημου

ελέγχου τροφίμων. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ορίσουν Ελεγκτική Αρχή, και ορίζει

16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση
των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο
17  «επίσημος έλεγχος»: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργεί η αρμόδια αρχή για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία
και την ορθή μεταχείριση των ζώων. Άρθρο 2, Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004.
18 «επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος ο οποίος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, έχει
εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα και έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή. Άρθρο 2,
Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004.
19  «εγκεκριμένος κτηνίατρος»:  κτηνίατρος διορισμένος από την αρμόδια αρχή για να διενεργεί εκ
μέρους της ειδικούς επίσημους ελέγχους σε εγκαταστάσεις. Άρθρο 2 Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004.
20 «αρμόδια αρχή»:   η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διενέργεια
κτηνιατρικών ελέγχων ή κάθε αρχή,  στην οποία η πρώτη έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτήν.
Άρθρο 2, Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004.
21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004  για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης
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τα χαρακτηριστικά «επάρκειάς» της. Δίνει το δικαίωμα στην Ελεγκτική Αρχή να

αναθέτει σε άλλους αρμόδιους Φορείς ελεγκτικές διαδικασίες, με τις προϋποθέσεις

που ορίζονται στον κανονισμό, ενώ παρέχει το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων

στην περίπτωση που ο Φορέας Ελέγχου αποδειχτεί ανεπαρκής. Υποχρεώνει το κάθε

ελεγκτικό Φορέα να λειτουργεί με προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Προτύπων

(Διαπίστευση κατά ΕΝ22 45004).

Δίνει τις προδιαγραφές και καθορίζει τις διαδικασίες για τη σύνταξη των

εκθέσεων ελέγχου και τις διαδικασίες δειγματοληψίας από τους Φορείς Ελέγχου.

Επιβάλλει στην Αρμόδια Αρχή να ορίζουν τα «αποδεκτά»  εργαστήρια για τη

διεξαγωγή των αναλύσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων, δίνοντας το δικαίωμα

«έγκρισης» μόνο διαπιστευμένων εργαστηρίων. Ορίζει λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή

Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων, που αναφέρει η 178/2002 και καθορίζει αναλυτικά το

καθεστώς ελέγχων από τις Αρχές στις περιπτώσεις εισαγωγών ζωικών ειδών (γενικούς

και ειδικούς όρους εισαγωγών). Προσδιορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα τέλη που

επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες για την κάλυψη του κόστους των ελέγχων.

Επιβάλλει τη σύνταξη από τις Εθνικές Αρχές πολυετών πλάνων Ελέγχου και την

κοινοποίηση της ετήσιας έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή σχετικά με την πορεία του

πολυετούς πλάνου ελέγχου, τις αναθεωρήσεις και τα αποτελέσματα του.

Η Οδηγία 2004/41 ΕΚ23 καταργεί συγκεκριμένες οδηγίες σχετικές με την υγιεινή

τροφίμων συνέπεια της εναρμόνισης και απλοποίησής τους από τους κανονισμούς

852/2004, 853/2004, 854/2004 και την οδηγία 2002/99.(Παράρτημα ΙΙI)

προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων
22 Για ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με τους επισήμους ελέγχους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) ανέπτυξε ευρωπαϊκά πρότυπα (πρότυπα ΕΝ) κατάλληλα για το σκοπό του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Αυτά τα πρότυπα ΕΝ συνδέονται συγκεκριμένα με τη λειτουργία
και την αξιολόγηση των εργαστηρίων δοκιμών και με τη λειτουργία και τη διαπίστευση οργάνων
ελέγχου. Καθορίστηκαν επίσης διεθνή πρότυπα από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τη
Διεθνή Ένωση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC).  Τα πρότυπα αυτά ενδέχεται,  σε
ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις, να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, καθορίζονται
κριτήρια επιδόσεων για να εξασφαλίζεται η ευελιξία και η ικανοποιητική σχέση κόστους -
αποτελέσματος.
23 Οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 21ης Απριλίου 2004
για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς
όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/662/ΕΚ και
92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.
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Όσο αφορά τις ζωοτροφές εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές διατροφικές

κρίσεις (π.χ. διοξίνες) έχουν αρχίσει με μολυσμένες ζωοτροφές, η Ευρωπαϊκή Ένωση

με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.183/200524 θεσπίζει κανόνες για την υγιεινή των

ζωοτροφών σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και το χειρισμό

των ζωοτροφών, με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλέστερων ζωοτροφών και, συνεπώς,

ασφαλέστερων τροφίμων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών, όπως και οι

υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την

ασφάλεια των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων

ζωοτροφών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές των αυτοελέγχων HACCP, να τηρούν

αρχεία παραγωγής και εμπορίας, να καταχωρούνται στις εθνικές αρχές και να

συμμετέχουν σε υποχρεωτική κατάρτιση. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι υπεύθυνοι των

επιχειρήσεων ζωοτροφών επιβαρύνονται  με τις δαπάνες που αφορούν π.χ. την

απόσυρση από την αγορά και την καταστροφή ζωοτροφών, όταν προκύπτει πρόβλημα

λόγω παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των ζωοτροφών.  Ο

κανονισμός καλύπτει όλους τους τύπους των ζωοτροφών και όλο το φάσμα των

υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών. Εντούτοις, προβλέπονται πιο ευέλικτες

ρυθμίσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και τις μακρινές περιοχές, για τις οποίες τα

κράτη μέλη μπορούν να βρουν κατάλληλες λύσεις βασισμένες στην τοπική

κατάσταση, χωρίς να υπονομεύσουν το στόχο της ασφάλειας των τροφίμων.

Στο Παράρτημα IV της παρούσας μελέτης παρατίθενται  νομοθετήματα που

συμπληρώνουν, τροποποιούν ή βασίζονται στο βασικό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Πέραν της βασικής κοινοτικής νομοθεσίας, υπάρχει και η ειδική νομοθεσία που

αναφέρεται σε συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων

και την δημόσια υγεία όπως οι προσμείξεις στα τρόφιμα, οι αρτυματικές ύλες25, τα

24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιανουαρίου 2005 «περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των
ζωοτροφών», Επίσημη Εφημερίδα L 35/1, 8.2.2005.
25 Στον Ελληνικό κώδικα τροφίμων και ποτών υπάρχει η κατηγορία αρτυματικές ύλες:  "Ως
αρτυματικές ύλες νοούνται εκείνες που έχουν κατά κανόνα έντονη οσμή και γεύση και που η
προσθήκη τους στα τρόφιμα αποσκοπεί στο να προσδώσει σ' αυτά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που
βελτιώνουν τη γεύση τους και το εύληπτό τους". Εδώ ανήκουν λοιπόν -σύμφωνα με τον ορισμό- και
τα μπαχαρικά.
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Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα, η ιονίζουσα ακτινοβολία26 ,  η επισήμανση,  η

παρουσίαση και η διαφήμιση τροφίμων.

2.4   Το πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού

πλαισίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις

ζωοτροφές και τα τρόφιμα, εξετάζοντας αν αυτή έχει ενσωματωθεί ορθά στην εθνική

νομοθεσία και αν εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, διενεργώντας επιτόπιες

επιθεωρήσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο

ελέγχου που περιγράφει διεξοδικά το εθνικό σύστημα ελέγχου και τις σχετικές

δραστηριότητες. Το σχέδιο αυτό εκπονείται σύμφωνα με τους άξονες που όρισε η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη για να προωθήσει

εναρμονισμένη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση ορθών πρακτικών. Ένα

έτος μετά την έναρξη της εφαρμογής των σχεδίων ελέγχου και στη συνέχεια κάθε

χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία

επικαιροποιεί το αρχικό τους σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί μια γενική

έκθεση για τη συνολική λειτουργία των εθνικών συστημάτων ελέγχου στα κράτη

μέλη, βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών και των αποτελεσμάτων των ελέγχων

που διενήργησε, η οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συμβούλιο και δημοσιεύεται.

Οι επίσημοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον

έλεγχο για τη διασφάλιση της τήρησης της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας

σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι διενεργούνται

τακτικά και αιφνιδιαστικά, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης ή

της διανομής των ζωοτροφών ή των τροφίμων. Για τον καθορισμό των ελέγχων

26 Η ακτινοβόληση τροφίμων περιλαμβάνει την έκθεση των τροφίμων σε ενέργεια από πηγές όπως οι
ακτίνες γ,  οι ακτίνες X ή οι δέσμες ηλεκτρονίων.  Το κύριο όφελος της ακτινοβολίας τροφίμων είναι
ότι σκοτώνει επιβλαβή βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς,  οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν
τροφική δηλητηρίαση.  Η ακτινοβολία επιφέρει και άλλα αποτελέσματα,  όπως η καθυστέρηση της
ωρίμανσης και της βλάστησης στα τρόφιμα,  συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επέκταση της
διάρκειας ζωής του προϊόντος.
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λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν, η εμπειρία και οι γνώσεις που

αποκτήθηκαν από προηγούμενους ελέγχους, η αξιοπιστία των ελέγχων που

πραγματοποιήθηκαν ήδη στις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων καθώς και οι

υποψίες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων παρέχουν

κάθε αναγκαία υποστήριξη για την αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων

από την αρμόδια αρχή. Διασφαλίζουν κυρίως την πρόσβαση στα κτίρια, στους χώρους

εργασίας της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις και τις λοιπές υποδομές, την πρόσβαση

στα έγγραφα και τα αρχεία που προβλέπονται ή που η αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαία

για την αξιολόγηση της κατάστασης. Η αρμόδια αρχή διενεργεί αυτούς τους

επίσημους ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνονται

με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επίσημοι έλεγχοι απαιτούν μέτρα από

περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν

αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Η συνδρομή αυτή μπορεί να επεκτείνεται και στην

ενεργό συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων από

εμπειρογνώμονες ενός κράτους μέλους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη

ορίζουν ένα φορέα σύνδεσης, ρόλος του οποίου είναι να επικουρεί και να συντονίζει

την επικοινωνία, τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτήσεων συνδρομής. Μετά τη λήψη

αιτιολογημένου αιτήματος για την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου, ο φορέας σύνδεσης

επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που μεριμνούν ώστε ο αιτών να λαμβάνει όλες τις

αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα που θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει τη

συμμόρφωση προς τη νομοθεσία. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους

λαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα, τις διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των

κρατών μελών που ενδεχομένως ενδιαφέρονται σχετικά. Η διαδικασία διοικητικής

συνδρομής εφαρμόζεται στις ανταλλαγές όλων των ειδών πληροφοριών, πλην εκείνων

που αποτελούν αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών και εκείνων που μπορεί να

βλάψουν τα εμπορικά συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ιδιαίτερη σημασία από την εφαρμογή της νομοθεσίας έχει η διαφάνεια και η

εμπιστευτικότητα των ελεγκτικών αρχών. Τα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων

αρχών είναι υποχρεωμένα να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αποκτούν κατά
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τη διεξαγωγή των επίσημων ελεγκτικών τους καθηκόντων και οι οποίες εμπίπτουν ως

εκ της φύσεώς τους στο επαγγελματικό απόρρητο. Από την άλλη πλευρά, οι αρμόδιες

αρχές πρέπει να δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που κατέχουν, ιδίως σε

περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι ζωοτροφές ή τρόφιμα μπορεί να δημιουργούν

κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση

των επίσημων ελέγχων. Αυτές οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα

λειτουργικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η

αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκές

ειδικευμένο προσωπικό καθώς και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι

αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους ώστε να

διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της νομοθεσίας.

Σε περίπτωση ανάθεσης ενός μέρους των επίσημων ελέγχων σε περιφερειακούς

ή τοπικούς φορείς, είναι αναγκαία η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της

αναθέτουσας αρμόδιας αρχής και των διαφόρων φορέων ελέγχου. Η αρμόδια αρχή

μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα ελέγχου σε μη κυβερνητικές οργανώσεις

εφόσον αυτές πληρούν αυστηρούς όρους, οι οποίοι ορίζονται λεπτομερώς στον

παρόντα κανονισμό. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό διαδικασία για την κατάρτιση

καταλόγου των καθηκόντων που μπορούν ή δεν μπορούν να ανατεθούν. Δεν είναι

δυνατόν να ανατεθεί η λήψη μέτρων επιβολής. Η αρμόδια αρχή μπορεί να οργανώσει

εξετάσεις ή επιθεωρήσεις των οργανισμών στους οποίους ανέθεσαν τη διενέργεια

ελέγχων.

Στην Ελλάδα, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 088/2006, κατ`

εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004,

854/2004 και 882/2004 ορίζονται δυο Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές για τη διενέργεια

των επισήμων ελέγχων για τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα, την Υγεία και την καλή

διαβίωση των ζώων και την Υγεία των φυτών :

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ)

2. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
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Οι δυο Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές έχουν τις παρακάτω γενικές αρμοδιότητες τις

οποίες ασκούν στους τομείς ευθύνης τους, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική

Απόφαση  Β3-32/2.4.2003 (Β 386):

•Την Νομοπαρασκευαστική επεξεργασία και έκδοση εθνικών διατάξεων, την

εφαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις που

εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•Την εκπόνηση και την υποστήριξη των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων

ελέγχου και την εποπτεία και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης αυτών.

•Τον επιμερισμό και συντονισμό της διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων, μέσα από

την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αρχές κεντρικού και νομαρχιακού επιπέδου, τη

μέριμνα για την ενοποίηση των τεχνικών ελέγχου και τη διεξαγωγή του με συχνότητα

που καθορίζει η κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων ως προς την επικινδυνότητα τους.

•Την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση κρίσεων.

•Την διαμόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την συνεχή

ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού που διεξάγει επίσημους

ελέγχους.

•Την ενημέρωση της κοινής γνώμης με διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

•Την καταχώριση και έγκριση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που

απαιτεί η σχετική νομοθεσία.

•Την συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Διεθνών

Οργανισμών για την υποστήριξη των απόψεων και θέσεων της χώρας και την

διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητες τους αποφάσεων.

•Την επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με τις

Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων

χωρών και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής.

•Την αξιολόγηση των εθνικών οδηγιών ορθής πρακτικής.

Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (ΚΑΑ) σύμφωνα με τις ΚΥΑ Β3-32/2003,

088/2006 και 15523/2006 υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική και αμοιβαία

ενημέρωση για τα ζητήματα του πεδίου αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζοντας την

ισοδυναμία των συστημάτων επίσημου ελέγχου που διαχειρίζονται, με στόχο τη

διαμόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν.
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Η οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των ΚΑΑ τόσο σε ειδικότερα θέματα όσο και

γενικότερα ζητήματα πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων, διασφαλίζεται μέσα

από την οργάνωση συσκέψεων, την λειτουργία επιτροπών για συγκεκριμένα θέματα,

τη διεξαγωγή αλληλογραφίας, τη συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων για την

αντιμετώπιση τρεχουσών υποθέσεων.

Κάθετη επικοινωνία υφίσταται ανάμεσα στις ΚΑΑ και τις υπηρεσίες που έχουν

μεταβιβάσει αρμοδιότητες επίσημου ελέγχου όπως τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του

ΕΦΕΤ και τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ συντονίζονται, καθοδηγούνται και

εποπτεύονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ η οποία σύμφωνα με τον Ν.

2741/99 και το Π.Δ 223/2000 ασκεί διοικητικό έλεγχο αυτών στα πλαίσια του οποίου

περιλαμβάνονται η οργάνωση συσκέψεων για την ενιαία εφαρμογή των αποφάσεων

της διοίκησης, την επίλυση διοικητικών και άλλων προβλημάτων και οι τακτικές

επισκέψεις της Κεντρικής Διοίκησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για τον έλεγχο

και την εποπτεία της λειτουργίας τους.

Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α από το 2001 ανήκουν διοικητικά στις

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η αποτελεσματική καθοδήγηση, ο συντονισμός, η

εποπτεία και η αξιολόγηση των ελέγχων, που διενεργούν οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής

των Ν.Α, αποτελεί βασική ευθύνη των ΚΑΑ, ώστε να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις

και υποχρεώσεις που υφίστανται μέσα από την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βάσει της

ΚΥΑ 15523/2006 και του ΠΔ 79/2007. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει επικοινωνία για την

κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τον επίσημο έλεγχο.

Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ Περιφερειακών Διευθύνσεων του

ΕΦΕΤ και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

επιτυγχάνονται με αλληλοενημέρωση, συσκέψεις για την διαχείριση προβλημάτων

που ανακύπτουν στην από κοινού άσκηση ελέγχου και σύναψη ειδικών πρωτόκολλων

για τον επιμερισμό των ελέγχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ως αρμόδια αρχή
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια

τροφίμων

3.1    Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ιδρύθηκε με το Νόμο

2741/Φ.Ε.Κ. 199/28-09-1999. Σύμφωνα με το νόμο συστάθηκε νομικό πρόσωπο

δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων» με έδρα την

Αθήνα και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σήμερα και σύμφωνα με τον

νόμο Ν.3752/09 (ΦΕΚ 40/τΑ/04-03-09)27 ο ΕΦΕΤ τελεί υπό την εποπτεία του

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοικούμενος από επταμελές

Διοικητικό Συμβούλιο.

3.2   Σκοπός, Οργάνωση και Λειτουργία του ΕΦΕΤ

Ο σκοπός, η οργάνωση και η λειτουργία του ΕΦΕΤ ορίστηκαν από το Νόμο

2741 (Φ.Ε.Κ. 199/28-09-1999), το Π.Δ. 223 "Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου

Τροφίμων" (Φ.Ε.Κ. 192/Α/06.09.00) και το Νόμο 3066 (Φ.Ε.Κ. 252/18-10-2002

Κεφάλαιο Ε΄ ά.37 - Τροποποιήσεις του Ν. 2741/1999).

Βασικός σκοπός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι η

διασφάλιση της εισαγωγής, της παραγωγής, της μεταποίησης, της επεξεργασίας, και

της διακίνησης υγιεινών τροφίμων. Επιπρόσθετα σκοπός του ΕΦΕΤ είναι η

πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίμων, ο έλεγχος και η αναβάθμιση της

ποιότητας τους καθώς επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του

27 Άρθρο 9, παρ.1 του N.3752/2009  «Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τελεί εφεξής
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη
νομοθεσία για αρμοδιότητες που ανήκουν ή αφορούν τον Ε.Φ.Ε.Τ. αναφέρεται ο Υπουργός
Ανάπτυξης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στη νομοθεσία
για αρμοδιότητες σχετικές με τον Ε.Φ.Ε.Τ. που μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο εξής νοείται το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησης του σε σχέση με την

υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και τιμή των τροφίμων.

Η οργάνωση και η λειτουργία του ΕΦΕΤ όπως καθορίζεται από το Νόμο 2741

(Φ.Ε.Κ. 199/28-09-1999), το Π.Δ. 223 ("Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου

Τροφίμων" Φ.Ε.Κ. 192/Α/06.09.00) και το Νόμο 3066 (Φ.Ε.Κ. 252/18-10-2002

Κεφάλαιο Ε΄ ά.37 - Τροποποιήσεις του Ν. 2741/1999)  παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.

(Παράρτημα V)

Εικόνα 2 Οργάνωση και Λειτουργία ΕΦΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ.Σ.  ΕΦΕΤ

Ε.Σ.Ε.Τ. Ε.Σ.Π.Ε.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ ασκεί τις αρμοδιότητές της σε ολόκληρη την

επικράτεια και η διάρθρωση που έχει φαίνεται στην εικόνα 3.(Παράρτημα VI)

Εικόνα 3 Οργάνωση και Λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Αττικής με έδρα την Αθήνα.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λαμία.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.

Διεύθυνση Ε.Φ.Ε.Τ. Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.

Ο ΕΦΕΤ διοικείται  από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

μετά από πρόταση του υπουργού και γνώμη της Βουλής των Ελλήνων,  το δε

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι

Ελέγχων
Επιχειρήσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙI

Εργαστηριακών
Ελέγχων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IIΙ

Αξιολόγησης &
Εγκρίσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙV
Διατροφικής
Πολιτικής και

Ερευνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ V
Εκπαίδευσης -
Ενημέρωσης -
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  VΙ
Διοικητικής

Υποστήριξης
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Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, λειτουργία

και διαχείριση του ΕΦΕΤ.

Συλλογικά όργανα του ΕΦΕΤ είναι το Διοικητικό συμβούλιο, το Επιστημονικό

Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Σ.Ε.Τ. και το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής

Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Σ.Π.Ε.Τ..  Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων -

Ε.Σ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο  σε θέματα

επιστημονικά και ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων -

Ε.Σ.Π.Ε.Τ. σε θέματα πολιτικής ελέγχου τροφίμων. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται για κάθε

θέμα συναφές με την αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ, για το οποίο ζητείται από το Δ.Σ. η

γνώμη. Το Ε.Σ.Ε.Τ. συνιστά επιστημονικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την

αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου του. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει, είτε μετά από

σχετικό ερώτημα του Δ.Σ. είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής

ελέγχου τροφίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που

αναφέρονται στην αποστολή του ΕΦΕΤ.

Συμπληρωματικά, το προσωπικό για την λειτουργία του ΕΦΕΤ, προβλέπεται με

το Π.Δ. 223 ("Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων" Φ.Ε.Κ.

192/Α/06.09.00) και το Νόμο 3066 (Φ.Ε.Κ. 252/18-10-2002 Κεφάλαιο Ε΄ ά.37 -

Τροποποιήσεις του Ν. 2741/1999). Οι θέσεις που προβλέπονται είναι 530 μονίμου

προσωπικού και 40 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3.3       Αρμοδιότητες ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ σαν Κεντρική Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα για τον:

- Έλεγχο των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης μετά την πρώτη μεταποίηση

προϊόντων ζωικής προέλευσης

- Έλεγχο Υγιεινής Τροφίμων

- Έλεγχο των Τροφίμων ειδικής διατροφής

- Έλεγχο νερού

- Έλεγχο υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με

τρόφιμα
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Αποτελεί σημείο επαφής του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων

που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων (RASFF) σύμφωνα με την KYA αριθ.

18386/2005 και εθνικό σημείο επαφής του Codex Alimentarius συντονίζοντας

ενέργειες και δράσεις με στόχο τη διαμόρφωση εθνικής θέσης σε συνεδριάσεις

αντίστοιχων επιτροπών.

Αναλυτικότερα, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως δυναμικά

αναπτυσσόμενη από πλευράς αρμοδιοτήτων και προδιαγραφών υπηρεσία, συνιστά τον

κύριο φορέα ελέγχου τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο. Από την ίδρυσή του στις 13

Ιανουαρίου 2000 έως σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, καθόρισε τη

στρατηγική ανάπτυξης του οργανισμού, προγραμματίζοντας και προχωρώντας στην

ολοκλήρωση ενεργειών, οι οποίες είχαν ως απόρροια τη δημιουργία και πλήρωση των

προϋποθέσεων εκείνων οι οποίες θέτουν τη βάση οργάνωσης ενός σύγχρονου

οργανισμού, ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του. Οι

υποχρεώσεις αυτές οι οποίες δημιουργούν ένα τεράστιο εύρος δυναμικής του Φορέα,

αλλά και συνιστούν ταυτόχρονα μια πελώρια ευθύνη απέναντι στην Ελληνική

κοινωνία, είναι οι ακόλουθες :

- Η διεξαγωγή συστηματικών επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων

(επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης τροφίμων). Κατά τις επιθεωρήσεις

αυτές θα πρέπει να ελέγχεται το κατά πόσον πληρούνται οι κανόνες Ορθής

Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, καθώς επίσης και τα

συστήματα διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων (σύστημα H.A.C.C.P.).

- Ο συστηματικός και απρόσκοπτος έλεγχος των τροφίμων κατά την διακίνηση,

εμπορία και διάθεση τους.

- Η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγικούς κλάδους, είτε μέσω της

έκδοσης οδηγών υγιεινής για κάθε επαγγελματικό κλάδο είτε μέσω διαφόρων

σεμιναρίων τα οποία διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΕΦΕΤ προς επιμόρφωση

των εργαζομένων και επαγγελματιών.

- Η αντιμετώπιση των διαφόρων διατροφικών κρίσεων, φαινόμενο ιδιαίτερα

συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια (π.χ. σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών,

τις διοξίνες, το ακρυλαμίδιο, τις αφλατοξίνες και λοιπές μυκοτοξίνες κλπ),
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- η διαμόρφωση ελληνικών θέσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και η

υποστήριξή τους στην Ε.Ε.,

- η εισήγηση για τη διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας

τροφίμων,

- η επικοινωνία με τον καταναλωτή με σκοπό την πληροφόρησή του και την

εκπαίδευσή του σε θέματα ασφάλειας τροφίμων,

- η προστασία του καταναλωτή από δόλιες ή παραπλανητικές εμπορικές

πρακτικές ή από τη νόθευση των τροφίμων,

- ο συντονισμός των νομαρχιακών υπηρεσιών που ασκούν έλεγχο σε θέματα

ασφάλειας τροφίμων,

- η εγκατάσταση περισσότερο αποτελεσματικών (και προληπτικού χαρακτήρα)

συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των διατροφικών

κινδύνων, με πλήρη υιοθέτηση των αρχών ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων.

Οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων όπως διαμορφώνονται

με βάση τις υποχρεώσεις του είναι οι παρακάτω :

- Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα

προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που

προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας

υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών.

- Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η

μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις προδιαγραφές για

τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων

στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προσωπικό που θα εργαστεί στα

εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις

τροφίμων.

- Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με

την Οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού

δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής

υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε

επιχείρησης τροφίμων, Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς όρους
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ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να

λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.

- Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων

που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες.

- Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες,

συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή

παραγωγή στην οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων η συγκομιδή,  η σφαγή και το

άρμεγμα, δηλαδή στα στάδιο της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής,

της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς

προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα νωπά ή επεξεργασμένα

τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από

αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε

επαφή με τα τρόφιμα. Σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγιεινής των

τροφίμων και η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Οι έλεγχοι αυτοί

συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του

συστήματος παραγωγής των επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγματοληψιών και

αναλύσεων τροφίμων σε δικό του ή άλλα εργαστήρια τροφίμων.

- Η επιθεώρηση περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων

υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία των τελικών προϊόντων, της

τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των

επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην υγεία για την υγιεινή

του προσωπικού, στον καθορισμό και την απολύμανση, στην καταπολέμηση

τρωκτικών και εντόμων στη συσκευασία, στην αποθήκευση και στη διανομή και

μεταφορά των τροφίμων. Επίσης κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση των

τεχνολογικών παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από τις

επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των τροφίμων.

- Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον

έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον

έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την

αντιμετώπιση των κινδύνων τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και

συντήρησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρμανσης και ψύξης) για την



49

εξάλειψη των κινδύνων των τροφίμων. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της

κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων ώστε να μπορεί να

ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών

προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του

συστήματος.

- Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών

Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του

αποφάσεων,  μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες,

αποφάσεις κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητος

του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων και στο πλαίσιο του

συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων που αφορούν στην ασφάλεια των

τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου

Ανάπτυξης.

- Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το

αντικείμενό του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό

αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε

θέματα της αρμοδιότητος του.

- Συλλέγει επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες στατιστικά στοιχεία και μητρώα

σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του, τις επιχειρήσεις

τροφίμων και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.

- Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του

προσωπικού του για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες

νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας

τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

- Ο ΕΦΕΤ μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού

λειτουργίας και αποστολής του, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να

επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα

εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του

ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις,
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επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων.

Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη

επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.

- Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα.

3.4       Οργάνωση, σχεδιασμός και εφαρμογή επίσημων ελέγχων

στο τομέα των τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

Σύμφωνα με την αριθ. 12932/1.8.2006 (ΦΕΚ 1037/Β΄) απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου

Τροφίμων (ΕΦΕΤ)», στο τέταρτο μέρος, άρθρο 22 και 23, ο κανονισμός αναφέρεται

στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και εφαρμογή ελέγχων από τον ΕΦΕΤ.

Ο στόχος των ελέγχων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ είναι:

α.   Η πρόληψη,  η ελαχιστοποίηση ή η απάλειψη των διατροφικών κινδύνων για τον

άνθρωπο.

β.   Η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των διατροφικών κρίσεων.

γ.  Η διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ικανότητας των επιχειρήσεων για την

παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

δ.  Η διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στο εμπόριο των τροφίμων και η προστασία των

συμφερόντων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης των

τροφίμων και των άλλων μορφών ενημέρωσης των καταναλωτών.

Για τους σκοπούς του άρθρου 22 που αναφέρονται στην οργάνωση και τον

σχεδιασμό των ελέγχων ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 1 του Νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ

199/Α΄) και οι ορισμοί των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του

άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 852/2004 και του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 854/2004.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται και υλοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικά

πρότυπα του επισήμου ελέγχου της ΕΕ και των συναφών διατάξεων, ως ακολούθως:
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α. Με προσδιορισμένη συχνότητα, σε τακτική βάση και με ανάλυση επικινδυνότητας,

ανάλογα με την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την ουσιαστική αξιοποίηση του

Μητρώου της Υπηρεσίας.

β. Κατά κανόνα, χωρίς προειδοποίηση και, όπου απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης της

επιχείρησης και λήψης έγκαιρων μέτρων προετοιμασίας.

γ. Ανάλογα με το εκάστοτε αντικείμενο και τις συνθήκες, βάσει των οποίων μπορεί να

είναι καθιερωμένοι έλεγχοι επιτήρησης ή θεματικοί.

Ο προσανατολισμός και οι προτεραιότητες των ελέγχων καθορίζονται από τα

ετήσια ή πολυετή σχέδια ελέγχου, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 42 και τις

κατευθυντήριες αρχές του άρθρου 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Τα

σχέδια αυτά καταρτίζονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ. Κατά το

σχεδιασμό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά κριτήρια, όπως:

α. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τρόφιμα, με επιχειρήσεις τροφίμων, με τη χρήση

των τροφίμων, με τις διαδικασίες, τα υλικά, τις ουσίες, τις δραστηριότητες που

μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

β.  Η ανταπόκριση κατά το παρελθόν των επιχειρήσεων τροφίμων,  όσον αφορά τη

συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία των τροφίμων.

γ. Η αξιοπιστία των ελέγχων που έχουν ήδη διενεργηθεί.

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους, που προκύπτουν από τη

διαχείριση του συστήματος RASFF, καταγγελιών και καταστάσεων κρίσεων. Οι

τακτικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του

ΕΦΕΤ, τις Περιφερειακές του Διευθύνσεις ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα πλαίσια του συντονισμού, της εποπτείας και

της συνεργασίας σύμφωνα με την αριθ. 052/4.5.2004 (ΦΕΚ 687/Β΄) Κοινή Απόφαση

των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και

Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι έλεγχοι διενεργούνται, κατά κανόνα, χωρίς

προειδοποίηση, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται να προηγείται

ενημέρωση της επιχείρησης, σύμφωνα με το στοιχείο 2, του άρθρου 3 του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να

διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στις
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εγκαταστάσεις και θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με

τους σκοπούς του ελέγχου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής εντολής, την οποία εκδίδει και

υπογράφει ο προϊστάμενος του Τμήματος ή ο αναπληρωτής του και θεωρεί ο

προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Στην εντολή ελέγχου περιγράφονται ο σκοπός αυτού

και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο. Για την έκδοση της εντολής ελέγχου

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες υλοποίησης των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου

και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής τους. Οι εντολές ελέγχου επιδεικνύονται από

τον ελεγκτή, μαζί με την υπηρεσιακή ταυτότητα, πριν από την έναρξη του ελέγχου

στην επιχείρηση. Στην περίπτωση έκτακτου ελέγχου και όταν δεν είναι δυνατή η

έκδοση εντολής ελέγχου, ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά από προφορική εντολή του

Προϊσταμένου του Τμήματος και, εκ των υστέρων, σύνταξη, υπογραφή και θεώρηση

της εντολής αυτής.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους υπαλλήλους των κλάδων που προβλέπονται

στο Π.Δ. 223/2000, όπως ισχύει κάθε φορά. Όλοι οι ελεγκτές εφαρμόζουν τους

γενικούς κανόνες που απορρέουν από τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα, όπως είναι, η

ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα, η εχεμύθεια και η αμεροληψία. Μάλιστα σε

περίπτωση κατά την οποία οι σχέσεις ελεγκτή και ελεγχόμενου δημιουργούν υπόνοια

ως προς την αντικειμενικότητα του ελέγχου, επιβάλλεται η εξαίρεση του ελεγκτή.

Κατά την διάρκεια των ελέγχων γίνεται χρήση των εγκεκριμένων εντύπων

ελέγχου. Στα εγκεκριμένα έντυπα ελέγχου καταγράφονται, λεπτομερώς, ο σκοπός του

ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, τα ευρήματά του, η τήρηση ή μη των απαιτήσεων της

νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να

ανταποκριθεί η επιχείρηση.

Μετά την πραγματοποίηση των ελέγχων συντάσσονται σχετικές εκθέσεις βάσει

συγκεκριμένων προτύπων οι οποίες κατατίθενται, στην αρμόδια υπηρεσία, και

κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες εντός είκοσι (20)

συναπτών ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου. Ο χρονικός περιορισμός των είκοσι

(20) συναπτών ημερών δεν ισχύει στις περιπτώσεις εκείνες που αναμένεται

αποτέλεσμα ανάλυσης, μετά από δειγματοληψία. Στις περιπτώσεις που δεν γίνει

χρήση εγκεκριμένων εντύπων και δεν γίνει κατάθεση των εκθέσεων εντός των
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παραπάνω είκοσι (20) συναπτών ημερών, ζητείται από τους συμμετέχοντες στον

έλεγχο η έγγραφη αιτιολόγηση για την μη ολοκλήρωση της πράξης ελέγχου. Στις

υποχρεώσεις των ελεγκτών περιλαμβάνεται η καταχώρηση των αποτελεσμάτων

ελέγχου, η τροφοδότηση των φακέλων ή του κεντρικού συστήματος διαχείρισης

ελέγχων με τα στοιχεία των ελέγχων.

Οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Τμημάτων και των αντίστοιχων υπηρεσιακών

μονάδων υπέχουν ευθύνη για την έγκαιρη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων

ελέγχου. Οι αντίστοιχες οργανικές μονάδες οφείλουν, έως την 25η ημέρα του

επόμενου μήνα, να υποβάλλουν τα πλήρη απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου

μήνα (μηνιαία στατιστικά στοιχεία) και, έως την 31η Μαρτίου του επομένου έτους, τα

ετήσια απολογιστικά στοιχεία (ετήσια στατιστικά στοιχεία) και την έκθεση επίτευξης

στόχων, σε σχέση με τα ετήσια ή πολυετή σχέδια ελέγχων, αναφέροντας και τα

προβλήματα που, ενδεχομένως, επηρεάζουν την υλοποίηση των σχεδίων ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μέθοδοι και Αποτελεσματικότητα επίσημων ελέγχων από τον
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

4.1       Μέθοδοι και αποτελέσματα επίσημων ελέγχων στο τομέα

της υγιεινής των τροφίμων

Ο επίσημος έλεγχος για την υγιεινή τροφίμων εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια

παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων και τις εισαγωγές και έχει ως στόχο

τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας αυτών.

Συγκεκριμένα ο επίσημος έλεγχος αφορά:

· τον έλεγχο των επιχειρήσεων πρωτογενούς παραγωγής και τις συναφείς εργασίες

προς αυτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του Καν. 852/04,

· τον έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων που εμπλέκονται στην παραγωγή

τροφίμων και στη διανομή αυτών καθώς και των επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

και μαζικής εστίασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του Καν.

852/04.

· τον έλεγχο των τροφίμων ως και των υλικών που έρχονται σε επαφή με αυτά για

την τήρηση παραμέτρων ασφάλειας, επισήμανσης, παρουσίασης, νοθείας με τη

διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ο επίσημος έλεγχος δεν έρχεται να υποκαταστήσει την πρωταρχική ευθύνη που

έχουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων τους.

Είναι όμως απαραίτητο να εξακριβώνεται εάν οι επιχειρήσεις τηρούν τα κριτήρια και

τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Για αυτό επιθεωρούνται σχετικά με:

- την εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής, βιομηχανικής και παρασκευαστικής

πρακτικής σε επίπεδο εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια,

καταλληλότητα και υγιεινή των υποδομών και εξοπλισμού, στην διατήρηση της

ψυκτικής αλυσίδας, στην ποιότητα του νερού, στην υγεία, προσωπική υγιεινή

και εκπαίδευση του προσωπικού.

- την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές του

HACCP.
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- την τήρηση κανόνων ιχνηλασιμότητας των τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων μετά την πρωτογενή παραγωγή κατηγοριοποιούνται

ως παρασκευαστές, διανομείς – μεταφορείς, λιανικό εμπόριο, μαζική εστίαση και

παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς. Είναι καταχωρημένες στο μητρώο

επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ το οποίο τροφοδοτείται για τις μεταβολές από τους

υπευθύνους των επιχειρήσεων και τις αδειοδοτούσες αρχές.

Τον έλεγχο διενεργούν βάσει της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οι Αρμόδιες Αρχές

στο πεδίο αρμοδιότητας των. Επειδή η οργάνωση των ελέγχων αποτελεί την

συνισταμένη δράσης περισσότερων της μιας υπηρεσιών ο συντονισμός και η

συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο έλεγχος επιδιώκεται

να είναι αναλογικός και αντιπροσωπευτικός.

Για την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων λαμβάνεται υπόψη η ένταξη των

επιχειρήσεων σε κατηγορίες ανάλογα με την επικινδυνότητα και τη δραστηριότητά

τους, η οποία προσδιορίζει την συχνότητα, το είδος και το αντικείμενο των ελέγχων.

Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται οδηγοί και εγκύκλιοι για την διενέργεια

επίσημου ελέγχου στις ως άνω επιχειρήσεις και τα έντυπα ελέγχου με στόχο την

πληρότητα αυτού. Τέλος, σε ότι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης της επικινδυνότητας

όλων των επιχειρήσεων τροφίμων, υπάρχει μελέτη βασισμένη στο είδος του τροφίμου,

τις δραστηριότητες της επιχείρησης, τις μεθόδους επεξεργασίας (εφαρμοζόμενη

τεχνολογία) και το μέγεθος της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τη

βαθμολογία στους παραπάνω άξονες κατατάσσονται σε υψηλής, μέσης και χαμηλής

επικινδυνότητας.

Οι έλεγχοι μπορεί να είναι σχεδιασμένοι στα πλαίσια του υπηρεσιακού

προγραμματισμού, ή έκτακτοι μετά από κάποια συγκεκριμένη καταγγελία ή

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορούν πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων ή μπορεί να

στοχεύουν σε συγκεκριμένο τομέα του επίσημου ελέγχου. Με βάση τα ευρήματα του

ελέγχου ακολουθεί σύνταξη έκθεσης με αναφορά σε επισήμανση προβλημάτων και

διορθωτικών ενεργειών, προσδιορισμό τυχόν επανελέγχου ή λήψη άμεσων μέτρων και

κοινοποίηση της έκθεσης στον ελεγχόμενο.
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Υπάρχει διαδικασία ανάληψης νομικής δράσης η οποία συνδυάζεται με την

επιβολή κυρώσεων ποινικού ή διοικητικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του άρθρο 21 της

ΚΥΑ 15523/2006.

Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο έχουν σύμφωνα

με την νομοθεσία το δικαίωμα:

• Να αιτηθούν κατ’ έφεση εξέταση των προϊόντων τους, στην περίπτωση που το

τρόφιμο έχει υποβληθεί σε εξετάσεις μετά από δειγματοληψία. (άρθρο 16 & 19 του

ΚΤΠ28).

• Να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση κατασχεθέντων τροφίμων με στόχο την

επανεξέταση μέσω συγκρότησης επιτροπών ( ΚΥΑ 15523/06).

• Να προσφύγουν στην περίπτωση επιβολής προστίμων για παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι κάθε Αρμόδια Αρχή, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή,

συγκεντρώνει τα στοιχεία των ελέγχων που διεξάγει, και τα γνωστοποιεί στις

Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές σε μηνιαία βάση προκειμένου να αξιολογηθούν στην

κατεύθυνση επαλήθευσης των στόχων και λήψης διορθωτικών μέτρων.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων στον τομέα της υγιεινής

τροφίμων και σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΠΟΕΣΕ29, κατά τη

διάρκεια του έτους 2007, διενεργήθηκαν συνολικά 80.596 έλεγχοι σε επίπεδο

εγκαταστάσεων. Oι επιθεωρήσεις αυτές, αναγόμενες σε σύνολο 242.713 επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται ανά την επικράτεια, καλύπτουν το 30% περίπου των

υφιστάμενων επιχειρήσεων. (Πίνακας 5). Ο προσανατολισμός των επιθεωρήσεων

όσον αφορά την κατανομή των ελέγχων ανά κατηγορία επιχείρησης αποτυπώνεται

στο σχήμα 3 :

28  Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
29 Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων. Όλα τα κράτη μέλη καλούνται να παρουσιάσουν
ένα Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων όπου  περιγράφονται οι εθνικές ρυθμίσεις που
έχουν προβλεφθεί για την εφαρμογή των επισήμων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων και των
ζωοτροφών και για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τίθενται οι εθνικοί στρατηγικοί
και επιμέρους στόχοι και προτεραιότητες για τις δραστηριότητες των επισήμων ελέγχων για το
χρονικό διάστημα 2007 - 2011.Το ΠΟΕΣΕ καλύπτει όλο το φάσμα της οργάνωσης,  της διαχείρισης,
των δραστηριοτήτων και των στόχων των επισήμων ελέγχων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στους
τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς
και της υγείας και προστασίας των φυτών για την προσεχή πενταετία 2007 - 2011.
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· 36,3% αντιστοιχεί στο λιανικό εμπόριο,

· 33,6% σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,

· 19,3% σε παρασκευαστές που πωλούν  λιανικώς,

· 6,8% σε παρασκευαστές και συσκευαστές και

· 4,0% σε διανομείς, μεταφορείς.

Πίνακας 5: Επιτόπιοι έλεγχοι έτους 2007

Επιτόπιος
έλεγχος

Παρασκευαστές
& Συσκευαστές

Διανομείς &
Μεταφορείς

Έμποροι
(Λιανικό
Εμπόριο)

Επιχειρήσεις
Παροχής

Υπηρεσιών

Παρασκευαστές
που πωλούν

κυρίως λιανικώς
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Επιχειρήσεων 19873 21306 73501 112033 16000 242713

Αριθμός
επιχειρήσεων

που
ελέγχθηκαν

4088 3008 27772 25296 13180 73344

Σύνολο
αριθμού

ελέγχων σε
επιχειρήσεις

τροφίμων

5484 3196 29284 27096 15536 80596

Υγιεινή
(HACCP)

48 0 28 20 4 100

Γενική Υγιεινή 216 68 512 284 252 1332

Σύνθεση 24 4 48 8 20 104

Επισήμανση &
Παρουσίαση 96 40 452 56 108 752

Μικροβιακή
Μόλυνση 132 68 416 92 112 820

Άλλη Μόλυνση
(εκτός

Μικροβιακής)
0 0 0 0 0 0

Άλλες 84 40 520 368 120 1132

ΣΥΝΟΛΟ 600 220 1976 828 616 4240

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
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Σχήμα 3. Αριθμός επιθεωρήσεων ανά ομάδα επιχειρήσεων τροφίμων για το 2007

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007

Τα είδη των παραβάσεων που παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2007 αναφέρονται

στο σχήμα 4.

Σχήμα 4. Είδη παραβάσεων που παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2007

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007

Από την αξιολόγηση των συνολικών αποτελεσμάτων που αναφέρονται στον

Πίνακα 5 και στο σχήμα 4 κατεγράφησαν 4.240 παραβάσεις (5,3 %) οι οποίες

αφορούν κυρίως ζητήματα σχετικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής, μη ασφαλή
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τρόφιμα, προβλήματα παρουσίασης, επισήμανσης τροφίμων κλπ. Σύμφωνα με τα

διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η συμμόρφωση των επιχειρήσεων  ως προς τις

βασικές παραμέτρους της νομοθεσίας κυμάνθηκε  σε ποσοστό 94,7%. Το ποσοστό

συμμόρφωσης είναι σχετικά υψηλό και αν συνυπολογίσουμε αντίστοιχα ποσοστά

προηγουμένων ετών παρουσιάζει ανοδική τάση. H συμμόρφωση αυτή, θεωρούμε ότι

είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των τελευταίων χρόνων που σχετίζεται

με ευρεία ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων, την ανταπόκριση τους σε

επακόλουθες ενέργειες συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, στην

καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς και την

αποδοτικότητα του κυρωτικού συστήματος.

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του έτους 2008 διενεργήθηκαν συνολικά 66.146

έλεγχοι σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Ο προσανατολισμός των επιθεωρήσεων όσον

αφορά την κατανομή των ελέγχων ανά κατηγορία επιχείρησης είναι: (σχήμα 5)

· 39.7 %   αντιστοιχεί στο λιανικό εμπόριο,

· 26,35 %   σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,

· 17,3 %   σε παρασκευαστές που πωλούν  λιανικώς,

· 12,7 %   σε παρασκευαστές και συσκευαστές και

· 3.95 %   σε διανομείς, μεταφορείς.

Σχήμα 5. Αριθμός επιθεωρήσεων ανά ομάδα επιχειρήσεων τροφίμων για το 2008

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008
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Oι επιθεωρήσεις αυτές, αναγόμενες σε σύνολο 242.713 επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται ανά την επικράτεια, καλύπτουν το  27%   περίπου των

υφιστάμενων επιχειρήσεων. (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Επιτόπιοι έλεγχοι έτους 2008

Επιτόπιος
έλεγχος

Παρασκευαστές
& Συσκευαστές Διανομείς &

Μεταφορείς
Έμποροι
(Λιανικό

Εμπόριο)

Επιχειρήσεις
Παροχής

Υπηρεσιών

Παρασκευαστές που
πωλούν κυρίως

λιανικώς
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Επιχειρήσεων

19873 21306 73501 112033 16000 242713

Σύνολο
αριθμού

ελέγχων σε
επιχειρήσεις

τροφίμων

8392 2615 26253 17434 11452 66146

Υγιεινή
(HACCP)

138 9 15 10 11 183

Γενική Υγιεινή 299 28 451 662 221 1661

Σύνθεση 9 1 12 1 3 26

Επισήμανση &
Παρουσίαση

41 16 217 47 103 424

Μικροβιακή
Μόλυνση

113 30 368 137 106 754
Άλλη Μόλυνση

(εκτός
Μικροβιακής)

Άλλες 36 8 300 73 76 493

ΣΥΝΟΛΟ 636 92 1363 930 520 3541

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008



61

Τα είδη των παραβάσεων που παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2008 αναφέρονται

στο σχήμα 6.

Σχήμα 6. Είδη παραβάσεων που παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2008

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008

Σύμφωνα πάλι με τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η συμμόρφωση των

επιχειρήσεων  ως προς τις βασικές παραμέτρους της νομοθεσίας κατά το έτος 2008

κυμάνθηκε  σε ποσοστό 94,65%. Το ποσοστό συμμόρφωσης όπως διαφαίνεται

παραμένει  υψηλό  στα ίδια σχετικά επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

4.2       Μέθοδοι και αποτελέσματα επίσημων ελέγχων στο τομέα

των τροφίμων ζωικής προέλευσης

Ο επίσημος έλεγχος στο πεδίο των τροφίμων ζωικής προέλευσης, αφορά την

εφαρμογή των γενικών απαιτήσεων των Καν. (ΕΚ)178/02, Καν. (ΕΚ)882/04, Καν.

(ΕΚ)852/04 ως και των ειδικών κανόνων υγιεινής που αφορούν και προσδιορίζουν την

οργάνωση των επίσημων ελέγχων κατ’ εφαρμογή των Καν. (ΕΚ)853/04 και Καν.

(ΕΚ)854/04. Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στον Καν.

(ΕΚ)853/04 και τα παραγόμενα προϊόντα αυτών όπως κρέας και προϊόντα του, γάλα

και γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι, ζώντα δίθυρα μαλάκια, αλιευτικά προϊόντα, αυγά

και προϊόντα τους, τετηγμένο ζωικό λίπος και κατάλοιπα ζωικού λίπους, ζελατίνη,

κολλαγόνο, στομάχια, ουροδόχους κύστεις, έντερα που έχουν υποστεί επεξεργασία,

βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια.
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Ο επίσημος έλεγχος στον τομέα αυτό προβλέπει:

1.Την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις ειδικές

υγειονομικές απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ)853/04 όπως αυτές αποτυπώνονται στα

ανάλογα παραρτήματα αυτού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα.

2.Τον έλεγχο της εφαρμογής και τήρησης κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής σε

επίπεδο εγκαταστάσεων ο οποίος επικεντρώνεται τουλάχιστον στα εξής:

· Τον έλεγχο πληροφοριών της τροφικής αλυσίδας.

· Τον σχεδιασμό, την καταλληλότητα και επάρκεια υποδομών και εξοπλισμού

σύμφωνα με την νομοθεσία και τα εγκεκριμένα σχέδια της επιχείρησης.

· Το επίπεδο λειτουργικής υγιεινής της εγκατάστασης σε συνδυασμό με το

πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που εφαρμόζει η επιχείρηση.

· Την υγεία και προσωπική υγιεινή του προσωπικού.

· Το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων και άλλων παρασίτων

που εφαρμόζεται.

· Τις εξετάσεις ποιότητας του νερού.

· Την τήρηση των απαιτήσεων θερμοκρασίας.

· Την επάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής των τροφίμων.

3.Τον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων ο οποίος αφορά:

· Εξέταση πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων και της συμμόρφωσης των

τελικών προϊόντων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

· Εξέταση των υλικών και των αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε

επαφή με τα τρόφιμα

· Εξέταση της επισήμανσης των τελικών προϊόντων, της παρουσίασης και της

διαφήμισης αυτών.

· Δειγματοληψία και ανάλυση που αφορά μικροβιολογικά κριτήρια, παρουσία

χημικών, φυσικών κινδύνων και ραδιενέργειας. Ποιότητα ή και νοθεία.

4. Τον έλεγχο για την διαπίστωση ανάπτυξης και εφαρμογής διαδικασιών βάσει

των αρχών του HACCP με στόχο την κατά το δυνατόν διασφάλιση των τροφίμων

ζωικής προέλευσης, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των μικροβιολογικών κριτήριων

του Καν. (ΕΚ)2073/2005, την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί καταλοίπων,

προσμείξεων και απαγορευμένων ουσιών και την πρόληψη φυσικών κινδύνων.
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5. Τον έλεγχο της ορθής διαχείρισης του σήματος αναγνώρισης επιπρόσθετα της

τήρησης συστήματος ιχνηλασιμότητας.

6. Τον έλεγχο γραπτού υλικού και άλλων αρχείων σχετικών με την αξιολόγηση

της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Η κατάταξη των επιμέρους εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που αφορούν τρόφιμα

ζωικής προέλευσης σε κατηγορίες επικινδυνότητας προσδιορίζει την συχνότητα, το

είδος όπως και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων. Έτσι οι έλεγχοι μπορεί να αφορούν

συνολικό έλεγχο της εγκατάστασης, ή να στοχεύουν σε επιμέρους ζητήματα. Τα

κριτήρια αξιολόγησης της επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, λαμβάνουν υπόψη το

είδος των παραγόμενων προϊόντων, την προοριζόμενη χρήση, τις δραστηριότητες της

επιχείρησης, τις μεθόδους επεξεργασίας, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και το

μέγεθος της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τα κριτήρια κατατάσσονται σε

υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας η οποία προσδιορίζει συχνότητα ελέγχων

σε αρχικό στάδιο, μέγιστη και ελάχιστη συχνότητα η οποία πάντα εξαρτάται και από

το επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, δίνοντας ευχέρεια προσαρμογής στην

αρμόδια αρχή .

Τα ευρήματα των ελέγχων συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καταγράφονται σε επίσημες εκθέσεις

στις οποίες επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα που παρέχουν αποδείξεις για τα

συμπεράσματα της επιθεώρησης. Οι Αρμόδιες Αρχές αποστέλλουν εκθέσεις στους

υπεύθυνους των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που στοιχειοθετούνται παραβάσεις ή

περιλαμβάνουν παρατηρήσεις ή διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ορίζεται χρονοδιάγραμμα ενεργειών και επανέλεγχος, όπου απαιτείται.

Υπάρχει νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τις ενέργειες των υπηρεσιών σχετικά

με την επιβολή μέτρων μη συμμόρφωσης όπως:

· Αναστολή λειτουργίας ή κλείσιμο εγκατάστασης

· Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης.

· Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την διαδικασία κατάσχεσης, δέσμευσης,

καταστροφής μη ασφαλών ή μη κανονικών τροφίμων.

· Διαδικασιών απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων.

· Την δυνατότητα αξιοποίησης προϊόντων για άλλες χρήσεις.
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· Την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης

παραβάσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 15523/06 και το άρθρο 29 του Π.Δ 79/07.

· Την κατοχύρωση του δικαιώματος προσφυγής στον ενδιαφερόμενο μέσα από

προσδιορισμένη χρονικά διαδικασία.

· Την κατοχύρωση του δικαιώματος αίτησης συμπληρωματικής γνώμης

εμπειρογνώμονα

Ο έλεγχος κατά την εισαγωγή των τροφίμων ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών

αφορά όλες τις παρτίδες τροφίμων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο εγγράφων, τον

έλεγχο ταυτότητας τροφίμων και τον φυσικό έλεγχο. Ο φυσικός έλεγχος αφορά τον

έλεγχο των οργανοληπτικών χαρακτήρων των τροφίμων ζωικής προέλευσης, τον

έλεγχο της θερμοκρασίας καθώς και την δειγματοληψία και ανάλυση. Οι

δειγματοληψίες χωρίζονται σε δεσμευτικές και διερευνητικές. Δειγματοληψία γίνεται

όταν: α) Αυτό απαιτείται από τα στοιχεία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

β) Το τρόφιμο εισάγεται για πρώτη φορά (νέα χώρα ή νέα εγκατάσταση) και γ) Από

την υλοποίηση ελέγχου προκύπτουν ευρήματα. Όταν σε μια παρτίδα τροφίμων ζωικής

προέλευσης διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, τότε γίνεται κατάσχεση,

ακολουθούμενη από καταστροφή ή επαναποστολή της παρτίδας στην τρίτη χώρα

προέλευσης, ή σε άλλη χώρα, και ενημέρωση του συστήματος έγκαιρης

προειδοποίησης (RASFF).

Το έτος 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΠΟΕΣΕ  οι

έλεγχοι σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορούσαν

(Πίνακας 7):

· τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος,

· παραγωγής παρασκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας,

· παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων,

· επεξεργασίας αλιευμάτων,

· παραγωγής προϊόντων αυγών και

· ψυκτικές αποθήκες.
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Πίνακας 7: Επιτόπιοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων ζωικής

προέλευσης με βάση την αξιολόγηση επικινδυνότητας τους.(2007)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ

Τεμαχισμού κρέατος
/ παραγωγής

παρασκευασμάτων
και προϊόντων με

βάση το κρέας

μεσαία και υψηλή
επικινδυνότητα

1 έως 2
τακτικές

επιθεωρήσεις /
χρόνο

ή 1 έως 2
επιτηρήσεις

438 4325 9,9

Παραγωγής
γαλακτοκομικών

προϊόντων

υψηλή
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση  /
χρόνο

ή 2
επιτηρήσεις

734 2087 2,8

Επεξεργασίας
αλιευμάτων

υψηλή
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση  /
χρόνο

ή 2
επιτηρήσεις

127 328 2,6

Παραγωγής
προϊόντων αυγών

υψηλή
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση  /
χρόνο

ή 2
επιτηρήσεις

3 14 4,7

Ψυκτικές αποθήκες μεσαία
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση /
χρόνο

1 επιτήρηση

255 742 2,9

ΣΥΝΟΛΟ 1557 7496

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η συχνότητα επιτόπιων ελέγχων

υπερκαλύπτει αυτή που έχει προσδιοριστεί με βάση την αξιολόγηση επικινδυνότητας

ανά τύπο εγκατάστασης. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο στους πλήρεις

τακτικούς ελέγχους  αλλά περιλαμβάνουν επιτηρήσεις σε επί μέρους αντικείμενα του

επισήμου ελέγχου, επανελέγχους για την αξιολόγηση εφαρμογής διορθωτικών μέτρων

και διερεύνηση περιπτώσεων προειδοποίησης (alert).
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Κατά  το διάστημα του έτους 2007 διενεργήθηκαν 7.496 έλεγχοι σε 1.557

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης Στους

παραπάνω ελέγχους περιλαμβάνονται και 60 επιθεωρήσεις μετά από

καταγγελία.(Πίνακας 8)

Πίνακας 8 – Επιτόπιοι Έλεγχοι 2007

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ
ΕΩΝ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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1

Τεμαχισμού κρέατος
/ Παραγωγής

παρασκευασμάτων
Παραγωγής

προϊόντων με βάση
το κρέας

15 4325 15 4 5 11 1 7 24 43 13 16

2

Μεταποίησης
γάλακτος &

προϊόντων με βάση
το γάλα

37 2087 30 5 3 10 5 11 10 64 20 56

3 Επεξεργασίας
Αλιευμάτων 3 328 2  0 5 8 12 13 10 8 13 0

4 Παραγωγής
προϊόντων αυγών 0 14 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ψυκτικών
αποθηκών 5 742 2  0 1 6 0 4 14 13 5 0

6 ΣΥΝΟΛΟ 60 7496 49 9 14 35 18 35 58 128 51 72

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συμμόρφωση

των επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης κυμάνθηκε κατά μέσο
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όρο περίπου στο 98% καθώς στο σύνολο των διενεργηθέντων ελέγχων καταγράφηκαν

160 παραβάσεις. Το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης αποδίδεται κατά κύριο λόγο, στην

βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των παλαιών εγκαταστάσεων, στην

δημιουργία νέων σύγχρονων που ανταποκρίνονται στις νομοθετικές απαιτήσεις για

την υγιεινή των τροφίμων και στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας

των παραγομένων προϊόντων.

Το 2007 λειτουργούσαν στη χώρα εκατό (100) σφαγεία με επίσημο αριθμό

έγκρισης, που έχει χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και άλλα

ογδόντα έξη (86) σφαγεία,  μικρού δυναμικού, τα οποία λειτουργούν με άδεια, που

χορηγείται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από τις κατά τόπους Νομαρχίες

(Παράρτημα VII). Στα 186 σφαγεία της χώρας, κατά το έτος 2007, διενεργήθηκαν οι

επίσημοι έλεγχοι που προβλέπεται από το παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 854/04 από

τους επίσημους κτηνιάτρους των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων. Η παρουσία των επίσημων κτηνιάτρων διασφαλίστηκε όλες τις

ημέρες λειτουργίας των σφαγείων της χώρας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, τμήμα ΙΙΙ,

κεφάλαιο ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 854/04. Κατά τη διάρκεια του 2007 διενεργήθηκαν

επιθεωρήσεις που αφορούσαν 42.914.739 σφάγια που αντιστοιχούν σε 235.540.729

κιλά. (Πίνακας 9)

Πίνακας 9: Επιθεώρηση σφάγιων

ΕΙΔΟΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΦΑΓΙΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΘ. ΣΦΑΓΙΩΝ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΜΟΣΧΟΙ 154.708 38.665.011
ΒΟΟΕΙΔΗ 19.390 3.873.201
ΕΡΙΦΙΑ 904.987 7.259.924
ΑΙΓΕΣ 95.416 1.904.866
ΑΜΝΟΙ 2.855.791 28.561.517
ΠΡΟΒΑΤΑ 311.476 4.970.454
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 132.262 1.982.338
ΧΟΙΡΟΙ 1.901.320 95.103.250
ΠΤΗΝΑ 36.539.389 53.420.168

ΣΥΝΟΛΟ 42.914.739 235.540.729

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
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Στις επιθεωρήσεις των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων οι επίσημοι κτηνίατροι

προέβησαν σε κατάσχεση/καταστροφή 814.695 σφάγιων που αντιστοιχούσαν σε

2.131.758 κιλά ήτοι σε ποσοστό 0,9% των επιθεωρημένων. Επίσης κατά τη διάρκεια

των επιθεωρήσεων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν (αποτέφρωση) 2.677.870 κιλά

υλικών ειδικού κινδύνου, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 999/200130.  Με απόφαση των

αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών ανακλήθηκαν συνολικά 19 εγκρίσεις σφαγείων.

Το έτος 2007 συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός των σφαγειοτεχνικών

εγκαταστάσεων της χώρας μέσω του Γ΄ΚΠΣ. Από τις 51 νέες σύγχρονες

σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν στο Γ΄ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν είκοσι

(20) σφαγεία τα οποία βρίσκονταν στη φάση της αδειοδότησής τους ή στην χορήγηση

επίσημου αριθμού έγκρισης και αποπερατώνονταν είκοσι επτά (27) σύγχρονα σφαγεία

κυρίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Εκσυγχρονίστηκαν 21

σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις ποσοστό 11,3% του συνόλου των εγκαταστάσεων.

(Πίνακας 10)

Πίνακας 10: Εκσυγχρονισμός σφαγείων 2007

ΕΙΔΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΕΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ

Σφαγεία βοοειδών, αιγοπροβάτων,
χοίρων 6 9

Πτηνοσφαγεία 1 5

Σύνολο 7 14

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
 Σε επίπεδο συνοριακών σταθμών της χώρας ( ΣΥΚΕ ) διενεργήθηκαν 15.613

έλεγχοι σε παρτίδες εισαγόμενων από τρίτες χώρες τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν στους ΣΥΚΕ της χώρας

30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001  για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης,  καταπολέμησης και
εξάλειψης ορισμένων µμεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
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απορρίφθηκαν 45 παρτίδες τροφίμων ζωικής προέλευσης (επανεξαγωγή, καταστροφή)

από 15.613 που ελέγχθηκαν. (Πίνακας 11)

Πίνακας 11: Επίσημοι Έλεγχοι ΣΥΚΕ

ΣΥΚΕ
Ελεγχόμενες

Παρτίδες
Απορριφθείσες

Παρτίδες
Αριθμός

δειγμάτων
Μειωμένοι

Έλεγχοι

Λιμάνι Θεσσαλονίκης 4213 0 44 11

Αεροδρόμιο Αθηνών 4256 1 9 2952

Εύζωνοι 340 2 2 19

Νέος Καύκασος 275 1 24 10

Κακαβιά 270 0 4 0

Ειδομένη 0 0 0 0

Πέπλος 2616 6 48 141

Λιμάνι Πειραιά 3228 35 811 ΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 415 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 15.613 45 942 3.313

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
Αντίστοιχα,  το έτος 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του

ΠΟΕΣΕ οι έλεγχοι αφορούσαν τις ίδιες κατηγορίες εγκαταστάσεων με το 2007.

(Πίνακας 12)
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Πίνακας 12: Επιτόπιοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων ζωικής

προέλευσης με βάση την αξιολόγηση επικινδυνότητας τους.(2008)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ

Τεμαχισμού κρέατος
/ παραγωγής

παρασκευασμάτων
και προϊόντων με

βάση το κρέας

μεσαία και υψηλή
επικινδυνότητα

1 έως 2
τακτικές

επιθεωρήσεις /
χρόνο

ή 1 έως 2
επιτηρήσεις

470 3416 7,2

Παραγωγής
γαλακτοκομικών

προϊόντων

υψηλή
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση  /
χρόνο

ή 2
επιτηρήσεις

700 1163 1,6

Επεξεργασίας
αλιευμάτων

υψηλή
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση  /
χρόνο

ή 2
επιτηρήσεις

130 390 3

Παραγωγής
προϊόντων αυγών

υψηλή
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση  /
χρόνο

ή 2
επιτηρήσεις

4 117 29,2

Ψυκτικές αποθήκες

μεσαία
επικινδυνότητα

1 πλήρης
τακτική

επιθεώρηση /
χρόνο

1 επιτήρηση

296 855 2,8

ΣΥΝΟΛΟ 1600 5941

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει συνολική μείωση των ελέγχων κατά 1555 που

αποδίδεται στην σωστότερη αποτύπωση και καταγραφή των ελέγχων (τακτικοί,

επιτηρήσεις, επανέλεγχοι), αποτέλεσμα της καλύτερης κατανόησης των οδηγιών

επιθεώρησης.
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Κατά το διάστημα του έτους 2008 διενεργήθηκαν 5941 έλεγχοι σε 1600

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων ζωικής

προέλευσης.(Πίνακας 13)

Πίνακας 13 – Επιτόπιοι Έλεγχοι 2008
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ.ΕΠΙΘΕΩ

ΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A/
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1

Τεμαχισμού κρέατος
/ Παραγωγής

παρασκευασμάτων
Παραγωγής

προϊόντων με βάση
το κρέας

3416 37 7 25 53 1 3 251 126 43 14

2

Μεταποίησης
γάλακτος &

προϊόντων με βάση
το γάλα

1163 47 24 15 18 0 2 11 106 51 18

3 Επεξεργασίας
Αλιευμάτων 390 9 4 3 19 10 1 22 46 24 6

4 Παραγωγής
προϊόντων αυγών 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ψυκτικών
αποθηκών 855 5 2 5 4 0 0 28 16 3 2

6 ΣΥΝΟΛΟ 5941 98 37 48 94 11 6 312 294 121 40

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η

συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης κυμάνθηκε κατά μέσο

όρο περίπου στο 95%, καθώς στο σύνολο των διενεργηθέντων ελέγχων καταγράφηκαν

294 παραβάσεις.

Η μείωση του ποσοστού συμμόρφωσης σε σύγκριση με εκείνο του 2007,

αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην:

- Βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου, αποδοτικότερη εφαρμογή διαδικασιών

επιθεώρησης, αφομοίωση απαιτήσεων των Κανονισμών 852 και 853.
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- Καλύτερη ανιχνευσιμότητα των αποκλίσεων που σχετίζονται με τα συστήματα

αυτοελέγχου των επιχειρήσεων

Παρόλα αυτά η συνολική συμμόρφωση των επιχειρήσεων παραμένει υψηλή  και

αποδίδεται κατά κύριο λόγο, στην καταλληλότητα των υποδομών των εγκαταστάσεων

και στην ευρεία εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των παραγομένων

προϊόντων.

Το 2008 στη χώρα λειτουργούσαν εκατόν εννέα (109) σφαγεία με επίσημο

αριθμό έγκρισης, που έχει χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και άλλα

σαράντα οκτώ (48) σφαγεία, μικρού δυναμικού, τα οποία λειτουργούν με άδεια, που

χορηγείται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (δύο φορές το χρόνο κατά την

περίοδο των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων) από τις κατά τόπους

Νομαρχίες (Παράρτημα VII). Τα 22 σφαγεία μικρού δυναμικού αφορούν σε

εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε νησιωτικές περιοχές της χώρας (Κυκλάδες,

Δωδεκάνησα, Ιόνια). Στα 157 σφαγεία της χώρας, κατά το έτος 2008, διενεργήθηκαν

οι επίσημοι έλεγχοι που προβλέπεται από το παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 854/04 από

τους επίσημους κτηνιάτρους των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων στην ίδια βάση με το έτος 2007. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008

διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις που αφορούσαν 47.137.720 σφάγια που αντιστοιχούν σε

190.030.850 κιλά. (Πίνακας 14)

Πίνακας 14: Επιθεώρηση σφάγιων

ΕΙΔΟΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΦΑΓΙΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΘ. ΣΦΑΓΙΩΝ
ΣΕ ΚΙΛΑ

ΜΟΣΧΟΙ 133.772 33.438.745
ΒΟΟΕΙΔΗ 17.269 3.452.601
ΕΡΙΦΙΑ 689.785 5.536.182
ΑΙΓΕΣ 74.477 1.489.795
ΑΜΝΟΙ 2.344.232 23.413.605
ΠΡΟΒΑΤΑ 280.253 4.201.010
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 62.770 941.550
ΧΟΙΡΟΙ 1.073.948 53.812.485
ΠΤΗΝΑ 42.458.776 63.674.837
ΚΟΝΙΚΛΟΕΙΔΗ 1.050 1.260
ΘΗΡΑΜΑΤΑ 1.388 68.780

ΣΥΝΟΛΟ 47.137.720 190.030.850

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008
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Στις επιθεωρήσεις των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων οι επίσημοι

κτηνίατροι προέβησαν σε κατάσχεση/καταστροφή 741.529 σφάγιων (1.237.485 κιλά)

που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,57% των επιθεωρημένων. Με απόφαση των

αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών κατά το έτος 2008 έχουν ανακληθεί συνολικά 38

εγκρίσεις σφαγείων (44,1%).

Όπως και για το 2007, το έτος 2008 συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός των

σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων της χώρας μέσω του Γ΄ ΚΠΣ ενώ για το έτος 2009

προγραμματίζεται η αποπεράτωση – λειτουργία καθώς και η βελτίωση –

εκσυγχρονισμός σφαργειοτεχνικών εγκαταστάσεων σε ποσοστό 20% επί των

εγκαταστάσεων μικρού δυναμικού.(Πίνακας 15)

Πίνακας 15: Εκσυγχρονισμός σφαγείων 2008

ΕΙΔΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σφαγεία βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων 10

Πτηνοσφαγεία, κτλ 5

Σύνολο 15

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008

  Σε επίπεδο σταθμών υγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου (ΣΥΚΕ) της

χώρας διενεργήθηκαν 13.189 έλεγχοι που αφορούν σε όλες τις παρτίδες εισαγόμενων

από τρίτες χώρες τροφίμων ζωικής προέλευσης. Κατά τους επίσημους ελέγχους που

διενεργήθηκαν στους ΣΥΚΕ της χώρας απορρίφθηκαν 38 παρτίδες τροφίμων ζωικής

προέλευσης (επανεξαγωγή, καταστροφή) από 13.189 που ελέγχθηκαν. (Πίνακας 16)
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Πίνακας 16: Επίσημοι Έλεγχοι ΣΥΚΕ

ΣΥΚΕ Ελεγχόμενες
Παρτίδες

Απορριφθείσες
Παρτίδες

Αριθμός
δειγμάτων

Θετικά
Δείγματα

Λιμάνι Θεσσαλονίκης 2599 3 44 0

Αεροδρόμιο Αθηνών 4533 0 12 0

Εύζωνοι 479 0 3 0

Νέος Καύκασος 181 1 14 0

Κακαβιά 386 0 25 0

Ειδομένη 0 0 0 0

Πέπλος 2216 13 16 6

Λιμάνι Πειραιά 2526 21 681 16

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 269 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 13189 38 795 22

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008

4.3       Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων

ελέγχων

Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων είναι πρωταρχικής

σημασίας για την ποιότητα και την εγκυρότητα τους. Για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί

μέτρα που αναφέρονται σε διάφορα σημεία του συνόλου των διαδικασιών των

ελέγχων.(ΠΟΕΣΕ, 2007)

Λαμβάνονται μέτρα για την διασφάλιση της αμεροληψίας του προσωπικού και

μη επηρεασμού του από συγκρούσεις συμφερόντων. Είναι ήδη σε ισχύ εθνικές

διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το προσωπικό που διενεργεί τους επισήμους ελέγχους

δεν πρέπει να επηρεάζεται από συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να

υπονομεύσουν την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του ή να διακυβεύουν την
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επαγγελματική κρίση του. Επίσης εφαρμόζονται μέτρα που αντιμετωπίζουν την τυχόν

σύγκρουση συμφερόντων.

Η επάρκεια σε έμπειρο προσωπικό με κατάλληλα προσόντα διασφαλίζει την

αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Η πλήρωση των θέσεων μονίμων υπαλλήλων που

ασκούν επίσημο έλεγχο είναι επιτακτική και γίνεται κατά τεκμήριο με κριτήριο την

κάλυψη των αναγκών σε επιμέρους πεδία του επισήμου ελέγχου σε αντιστοιχία με την

επιστημονική του κατάρτιση, ως και την εμπειρία του. Επιπλέον, η ύπαρξη επαρκών

εγκαταστάσεων και σύγχρονου εξοπλισμού συνηγορεί στην εγκυρότητα των ελέγχων.

Στόχος των Κεντρικών και Περιφερειακών Αρμόδιων Αρχών είναι η συνεχής

βελτίωση του επιπέδου υποδομών και μέσων άσκησης του επίσημου ελέγχου. Οι

Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική

διασύνδεση τους με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου ως απαραίτητη προϋπόθεση άμεσης

ενημέρωσης, επιμερισμού των δράσεων και λειτουργικό εργαλείο συλλογής και

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Μέτρα εφαρμόζονται για την διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας των

εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του επίσημου ελέγχου. Έχουν

ορισθεί εθνικά εργαστήρια αναφοράς ενώ έχουν προσδιοριστεί εργαστήρια που

υποστηρίζουν τον επίσημο έλεγχο ανά τομεακή δράση. Οι Αρμόδιες Αρχές διαθέτουν

ή έχουν πρόσβαση σε ικανό αριθμό εργαστηρίων κατανεμημένων ανά την επικράτεια

κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελέγχων.

Για τον απρόσκοπτο έλεγχο έχουν ληφθεί ανάλογα μέτρα ώστε οι ελεγκτές να

έχουν δυνατότητα διενέργειας ελέγχων σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων

τροφίμων, για όλες τις θεματικές ενότητες που προσδιορίζει ο επίσημος έλεγχος και

δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

Η διασφάλιση συνεργασίας επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών με το

προσωπικό των Αρμόδιων Αρχών που διενεργεί τον επίσημο έλεγχο καθορίζεται με

μέτρα που επικουρούν και διευκολύνουν την πραγματοποίηση των επισήμων ελέγχων.

Η εκπλήρωση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών ενισχύεται από τη διαμόρφωση

κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και τήρησης της πρέπουσας

δεοντολογίας (ήθος – εμπιστευτικότητα – μη αναφορά δεδομένων σε τρίτους κλπ).
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Τέλος, μέτρα λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και συνοχής των

ελέγχων,  τήρησης των αρχείων και των διαθέσιμων διαδικασιών. Οι έλεγχοι

διενεργούνται αναλογικά σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και

διάθεσης στον τελικό καταναλωτή τροφίμων, αφορούν όλα τα είδη αυτών και η

συχνότητά τους γίνεται με βάση την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ως προς την

επικινδυνότητα. Η διαδικασία των ελέγχων εξειδικεύεται κατά κατηγορία

επιχειρήσεων καταγεγραμμένη σε έντυπα και περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του

ελέγχου, κτιριακή υποδομή, εξοπλισμό, μέσα μεταφοράς, πρώτες ύλες, παραγόμενα

προϊόντα, υγιεινή και πρακτικές χειρισμού του προσωπικού και εφαρμογή

συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων βάσει των αρχών του HACCP.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιούνται εγγράφως στον υπεύθυνο της

επιχείρησης και όταν λαμβάνονται μέτρα επί μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις

της νομοθεσίας, παρέχεται στον υπεύθυνο της επιχείρησης η δυνατότητα προσφυγής

κατά των ληπτέων μέτρων ή υποβολής υπομνήματος με τις απόψεις του. Η

τεκμηρίωση της άσκησης του επίσημου ελέγχου όπως και η τήρηση σχετικών αρχείων

αποτελεί μέλημα κάθε αρμόδιας αρχής. Πρόκειται για στοιχεία που επιδεικνύονται σε

ενδεχόμενη επιθεώρηση, κοινοτικό έλεγχο ή αξιοποιούνται στην περίπτωση

συνδρομής σε άλλη αρχή. Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για την

εξασφάλιση της ισοδυναμίας των συστημάτων ελέγχου και την ενοποίηση των

τεχνικών άσκησης αυτού μέσω κατάρτισης οδηγών και εντύπων ελέγχου, παροχής

οδηγιών και οργάνωσης προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης του προσωπικού

που διεξάγει τους επισήμους ελέγχους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με γνώμονα την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων σε όλο το φάσμα της

τροφικής αλυσίδας, από το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής έως τα σημεία πώλησης

ή διάθεσης στον τελικό καταναλωτή και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν

στην υγεία του ανθρώπου, η Ελληνική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νομοθετικού

πλαισίου, προσφέρει σχετικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας στον πολίτη.

Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, όπως

αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, στην Ελληνική επικράτεια και με βάση τα

στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις του ΠΟΕΣΕ, ο ΕΦΕΤ και το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν αποκομίσει σημαντική

εμπειρία και έχουν εντοπίσει τις αδυναμίες, ελλείψεις και ανεπάρκειες που

σημειώνονται σε κάθε τομέα δράσης. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την

ανάπτυξη των συστημάτων επισήμου ελέγχου και την διαμόρφωση ενός ενιαίου

τρόπου κατηγοριοποίησης και καταγραφής των δεδομένων, την εξασφάλιση της

ισοδυναμίας αυτών, την ανεπαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, την επικάλυψη

αρμοδιοτήτων και έλλειψη επαρκούς συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, την

ανεπαρκή εποπτεία των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών προς τις Αρμόδιες Αρχές και

την αδυναμία του κυρωτικού συστήματος.

Παρά τις όποιες αντιξοότητες, τα ποσοστά συμμόρφωσης είναι σχετικά υψηλά

και αν συνυπολογίσουμε αντίστοιχα ποσοστά προηγουμένων ετών παρουσιάζουν

ανοδική τάση. H συμμόρφωση αυτή, θεωρούμε ότι είναι το αποτέλεσμα

συντονισμένων ενεργειών των τελευταίων χρόνων που σχετίζεται με ευρεία

ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων, την ανταπόκριση τους σε επακόλουθες

ενέργειες συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά επιπροσθέτως

οφείλεται και στην καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς

και στην αποδοτικότητα του κυρωτικού συστήματος.

Έχει κατακτηθεί ένα ιδιαιτέρα σημαντικό επίπεδο προαπαιτούμενων στις

εγκαταστάσεις μέσα από ευρείας έκτασης  εκσυγχρονισμό και  βελτίωση υποδομών.

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών και

τήρησης κανόνων υγιεινής, εντούτοις όμως σημειώνονται μεμονωμένες πρακτικές

παραβατικού χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι δεν έχει ξεπεραστεί
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ακόμη η υποτίμηση της ανάγκης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από

τους υπευθύνους των επιχειρήσεων και αφετέρου στην σχετικά περιορισμένη

εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

 Στον τομέα της εκπαίδευσης παρά την συνέχεια που έχει εξασφαλιστεί, η

επιμόρφωση πρέπει  να επεκταθεί σε νέα πεδία και να ανταποκριθεί στο σύνολο των

αναγκών. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση θα βελτίωνε σημαντικά τις λειτουργικές

διαδικασίες και την τήρηση ουσιαστικών κανόνων υγιεινής με αποτέλεσμα να

μειωνόταν σημαντικά ο αριθμός σχετικών παραβάσεων.

Η εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου στον τομέα της υγιεινής τροφίμων

(HACCP) επιτελείται σε ικανοποιητική έκταση χωρίς όμως να αποτελεί σε πολλές

περιπτώσεις ένα πλήρως αφομοιωμένο σύστημα. Η ανάγκη πλήρους αφομοίωσης των

συστημάτων αυτοελέγχου είναι επιτακτική, αν όχι για την εξάλειψη , τουλάχιστον για

την μείωση των κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν σε ολόκληρη την διαδικασία

παραγωγής τροφίμων.

Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης ως

προς τα κριτήρια ασφάλειας σύμφωνα με τους διενεργηθέντες εργαστηριακούς

ελέγχους και τις δειγματοληψίες. Το επίπεδο αυτό συμμόρφωσης οφείλεται κυρίως

στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των παλαιών εγκαταστάσεων,

στην δημιουργία νέων σύγχρονων που ανταποκρίνονται στις νομοθετικές απαιτήσεις

για την υγιεινή των τροφίμων και στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της

ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων. Το επίπεδο των σφαγειοτεχνικών

εγκαταστάσεων υπολείπεται των λοιπών εγκαταστάσεων, αλλά βελτιώνεται

αντίστοιχα με την πορεία εκσυγχρονισμού αυτών μέσα από τα Κοινοτικά Πλαίσια

Στήριξης (ΚΠΣ).

Ο ΕΦΕΤ αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει

κατακτήσει ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού των

δράσεων των Αρμόδιων Αρχών τόσο σε επίπεδο οριζόντιας όσο και κάθετης

επικοινωνίας παρά  τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων στον τομέα των τροφίμων

ζωικής προέλευσης. Οι δύο Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές επεξεργάστηκαν και

συνεχίζουν να επεξεργάζονται από κοινού λύσεις σε θέματα επισήμων ελέγχων μέσα

από προγραμματισμένες συσκέψεις και ομάδες εργασίας.
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Η οργάνωση των επίσημων ελέγχων είναι προσανατολισμένη στην υποστήριξη

των προτεραιοτήτων του ΠΟΕΣΕ,  πρέπει όμως να γίνουν  επιπλέον βήματα

βελτίωσης. Υπάρχει σημαντική πρόοδος, στο επίπεδο άσκησης του επίσημου ελέγχου

όσον αφορά μεθόδους και τεχνικές που προσδιορίζουν την ομοιόμορφη διεξαγωγή

του, φυσικά με τοπικές αποκλίσεις. Η συνεχής εξέλιξη στον τομέα αυτό είναι ένας εν

δυνάμει στόχος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας 1: Ποσοστά (%) παχυσαρκίας σε άτομα άνω των 15 ετών, κατά φύλο, σε

ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: WHO, European Health for all Database, 2008

Πληθυσμιακές μελέτες στον ευρωπαϊκό χώρο δείχνουν ότι η παχυσαρκία

(ΒΜΙ>30) έχει αυξηθεί μέσα στην τελευταία μόνο δεκαετία κατά 10-40% και η

συχνότητά της στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται πλέον μεταξύ 10% και

27% του συνολικού πληθυσμού στους άνδρες και μέχρι 38% στις γυναίκες (IOTF

2005). Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (βλ. πίνακα 1), πάνω από το 50% του πληθυσμού

είναι υπέρβαρο (BMI>25), ενώ σε ορισμένες από αυτές ξεπερνά το 67% (WHO 2002).

Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στον γενικό πληθυσμό βρίσκεται πλέον

στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης (πίνακας 1). Στους

άνδρες άνω των 15 ετών φθάνει το 26%, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή του πίνακα

1, ενώ στις γυναίκες το 18,2%, που είναι η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των γυναικών.
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Πίνακας 2: Εκτίμηση του επιπολασμού του σακχαρώδη διαβήτη στην Ευρώπη

Πηγή: International Diabetes Foundation, 2003

Ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη υπολογίζεται στην Ελλάδα σε 6,1%,

ενώ μέχρι το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσει το 7,3% (πίνακας 2) Σε μελέτη που

πραγματοποιήθηκε στην Αττική (Pitsavos et al. 2003)31, ο επιπολασμός του διαβήτη

σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών βρέθηκε 7,8% στους άνδρες και 6% στις γυναίκες.

Τα ποσοστά ήταν υψηλά ήδη από την ηλικία 45-54 ετών. Παρουσίαζαν όμως

ιδιαίτερα υψηλές τιμές από την ηλικία άνω των 55 ετών, όπου κυμαίνονται στους μεν

άνδρες μεταξύ 21,3% και 23,8%, ενώ στις γυναίκες από 13,6% μέχρι 40%.

31 Pitsavos, C., Panagiotakis, D.B., Chrysohoou, C. & Stefanis, C. (2003) Epidemiology of
cardiovascular risk factors in Greece; aims, design and baseline characteristics of the ATTICA study
Public Health and Preventive Medicine. (13th Ed). Prentice Hall Int Inc, pp. 995-1003.
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Πίνακας 3: Προτυποποιημένη κατά ηλικία θνησιμότητα από νοσήματα του

κυκλοφορικού σχετιζόμενα με τη διατροφή, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή: WHO, European Health for all Database, 2008

Η προτυποποιημένη κατά ηλικία θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού

σημείωσε διαχρονικά στην Ελλάδα σημαντική αύξηση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας

του 1980 και, στη συνέχεια, αισθητή μείωση. Η μείωση είναι μεγαλύτερη όσον αφορά

την προτυποποιημένη θνησιμότητα από παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων, ενώ η

θνησιμότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια φαίνεται διαχρονικά περισσότερο σταθερή,

με τάσεις μείωσης μόλις τα δύο τελευταία χρόνια. Σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά

δεδομένα (πίνακας 3), η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη

θνησιμότητας από παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων, χαμηλότερο μόνο από τον

αντίστοιχο της Πορτογαλίας. Σε ότι αφορά τη θνησιμότητα από ισχαιμική

καρδιοπάθεια,  η Ελλάδα έχει μια μέση θνησιμότητα σε σχέση με τις άλλες

δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η οποία εντούτοις είναι υψηλότερη από όλες τις χώρες της

νότιας Ευρώπης.
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Πίνακας 4: Προτυποποιημένη θνησιμότητα από καρκίνους σχετιζόμενους με τη

διατροφή, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή: WHO, European Health for all Database, 2008

Η θνησιμότητα από τους καρκίνους που συνδέονται με τη διατροφή παρουσιάζει

διαχρονικά στην Ελλάδα τάσεις συνεχούς αύξησης.  Σε ότι αφορά τον καρκίνο του

μαστού, η αύξηση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1970-2006 ήταν 61,9%, ενώ

σε ότι αφορά τον καρκίνο του παχέος εντέρου, από το 1980 και εξής, η αύξηση

έφτασε το 55,1%. Σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η θνησιμότητα από

καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα έχει φτάσει ήδη σε αντίστοιχα επίπεδα, ενώ η

θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου βρίσκεται στα χαμηλότερα ευρωπαϊκά

επίπεδα (πίνακας 4). Η χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου

συνδέεται πιθανότατα με την παραδοσιακά υψηλότερη κατανάλωση στην Ελλάδα

λαχανικών, φρούτων και γενικότερα φυτικής προέλευσης τροφίμων. Πρέπει εντούτοις

να υπογραμμισθεί ότι σε καμία άλλη δυτικοευρωπαϊκή χώρα, με εξαίρεση την

Ισπανία, δεν παρατηρούνται διαχρονικά τόσο έντονες τάσεις αύξησης της

θνησιμότητας από τη νόσο. Αντίθετα, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, σχεδόν το

σύνολο των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης πέτυχαν μείωση της

θνησιμότητας από τη νόσο (WHO 2008).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου HACCP που

θεσπίστηκε από τον Codex Alimentarius (συλλογή διεθνών κανόνων για τα τρόφιμα

που καταρτίστηκε στο πλαίσιο των εργασιών του Οργανισμού Τροφίμων και

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην

αναγνώριση των κινδύνων της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων, την

καταγραφή και ανάλυσή τους και τελικά τον έλεγχό τους. Το HACCP είναι

εξειδικευμένο σύστημα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων στις

επιχειρήσεις τροφίμων. Τα εθνικά πρότυπα AGROCERT και ΕΛΟΤ 1416 αποτελούν

πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος HACCP σε όλη

την αλυσίδα των τροφίμων, περιλαμβανομένης και της πρωτογενούς παραγωγής. Σε

διεθνές επίπεδο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης για έκδοση το πρότυπο ISO 22000

με τίτλο «Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων-Απαιτήσεις».

Η εφαρμογή του HACCP  επιτυγχάνεται μέσω των 7  αρχών στη σειρά,  όπως

παρουσιάζεται διαγραμματικά στο παρακάτω σχήμα. Σε κάθε στάδιο της παραγωγικής

διαδικασίας αναγνωρίζονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι (φυσικοί, χημικοί και

μικροβιολογικοί), αξιολογείται η σημασία τους και περιγράφονται τα μέτρα πρόληψης

για τον έλεγχό τους (ΑΡΧΗ 1). Μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος εξέτασης

(δένδρο απόφασης) αναγνωρίζονται τα σημεία στα οποία είναι κρίσιμος ο έλεγχος για

τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος (κρίσιμα σημεία ελέγχου - CCPs) (ΑΡΧΗ

2). Για κάθε CCP (Critical Control Point) καθορίζονται τα κρίσιμα όρια για τα μέτρα

πρόληψης (ΑΡΧΗ 3) και αναπτύσσεται σύστημα παρακολούθησης (ΑΡΧΗ 4). Όταν η

παρακολούθηση δείξει ότι υπάρχει υπέρβαση κρισίμου ορίου πρέπει να εκτελούνται

διορθωτικές ενέργειες (ΑΡΧΗ 5) που επαναφέρουν τη διεργασία εντός των ορίων και

συμπεριλαμβάνουν τη διαχείριση της εκτός ορίων παραγωγής. Η λειτουργία όλων των

παραπάνω παρακολουθείται και αποδεικνύεται με αποτελεσματικό σύστημα

καταγραφής (ΑΡΧΗ 6). Τέλος αναπτύσσονται διαδικασίες επαλήθευσης της ορθής

λειτουργίας του συστήματος HACCP που αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε (ΑΡΧΗ

7). (Πέτρος Ταούκης, Κωνσταντίνα Τζιά,2005)
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Εφαρμογή των αρχών HACCP

Αναγνώριση κινδύνων

Προσδιορισμός κρίσιμων
σημείων ελέγχου

Καθορισμός κρίσιμων
ορίων

Εγκατάσταση συστήματος
παρακολούθησης

Διορθωτικές ενέργειες

Επαλήθευση/Επιθεώρηση

ΑΡΧΕΣ
HACCP

Επικινδυνότητα

Σοβαρότητα

CCP1, CCP2, CCP3 κτλ.

Όρια συναγερμού
(ALERT LEVEL)

Όρια ελέγχου
(ACTION LEVEL)

Τεκμηρίωση/Καταγραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι κοινοτικές οδηγίες που καταργήθηκαν από την Οδηγία 2004/41/ΕΚ

64/433/ΕΟΚ : νωπό κρέας

71/118/ΕΟΚ : κρέας πουλερικών

72/461/ΕΟΚ : νωπό κρέας (υγειονομικοί κανόνες)

77/96/ΕΟΚ : αναζήτηση τριχινών

77/99/ΕΟΚ : προϊόντα με βάση το κρέας

80/215/ΕΟΚ : προϊόντα με βάση το κρέας (υγειονομικοί κανόνες)

89/362/ΕΟΚ : υγιεινή εκμεταλλεύσεων παραγωγής γάλακτος

89/437/ΕΟΚ : προϊόντα αυγών

91/492/ΕΟΚ : ζώντα δίθυρα μαλάκια

91/493/ΕΟΚ : αλιευτικά προϊόντα

91/494/ΕΟΚ : κρέας πουλερικών (υγειονομικοί κανόνες)

91/495/ΕΟΚ : κρέας κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων

92/45/ΕΟΚ : κρέας άγριων θηραμάτων

92/46/ΕΟΚ : γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα

93/48/ΕΟΚ : αλιευτικά σκάφη

93/43/ΕΟΚ : υγιεινή των τροφίμων

94/65/ΕΟΚ : κιμάς και παρασκευάσματα κρέατος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Νομοθετήματα που συμπληρώνουν το βασικό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο :

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 776/2006 της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2006 για την
τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κοινοτικά εργαστήρια
αναφοράς

Απόφαση 2006/677/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.

Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης
Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2005 για
θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) 854
και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό 852/2004 και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2005 για
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ)854/2004
και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Νομοθετήματα που τροποποιούν το βασικό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την τροποποίηση του Κανονισμού
178/2002/ΕΚ για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας
για τα τρόφιμα,  για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2006 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των μόνιμων
επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
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Νομοθετήματα που βασίζονται στο βασικό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο:

Απόφαση 2005/402/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2005 για τα έκτακτα μέτρα
όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι, curcuma (κουρκούμα) και φοινικέλαιο

Απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την
έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων και των
ζωοτροφών

Απόφαση 2004/374/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2004, για αναστολή της
διάθεσης στην αγορά και της εισαγωγής ζελεδομπουκίτσων που περιέχουν τα
πρόσθετα τροφίμων E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407α,
Ε 410, Ε 412, E 413, E 414, Ε 415, E 417 ή/και Ε 418

Απόφαση 2004/92/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με έκτακτα
μέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2003 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, σχετικά με
τη διαδικασία που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων
στις αιτήσεις επιστημονικής γνώμης οι οποίες της υποβάλλονται

Απόφαση 2003/460/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με έκτακτα
μέτρα όσον αφορά τα καυτά τσίλι και τα προϊόντα καυτών τσίλι

Απόφαση 2002/727/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2002 για τον διορισμό των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων

Απόφαση 2002/247/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2002, για την αναστολή της
διάθεσης στην αγορά και της εισαγωγής ζελέ ζαχαροπλαστικής που περιέχει την
πρόσθετη ύλη τροφίμων E 425 konjac
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εικόνα 2 Οργάνωση και Λειτουργία Ε.Φ.Ε.Τ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου:

-Υποστήριξη του Δ.Σ. στο έργο του

-Τήρηση αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου

-Επικοινωνία του Δ.Σ.

-Προετοιμασία των συνεδριάσεων του Δ.Σ

-Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων και αρχειοθέτησή τους

-Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο ΕΣΕΤ και ΕΣΠΕΤ του ΕΦΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ.Σ.  ΕΦΕΤ

Ε.Σ.Ε.Τ. Ε.Σ.Π.Ε.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου:

-Υποστηρίζει τον Πρόεδρο στο έργο του και ιδίως συγκεντρώνει τα απαραίτητα

στοιχεία προς ενημέρωση του.

-Οργανώνει την επικοινωνία του Προέδρου με τους υπηρεσιακούς παράγοντες,

τους επαγγελματικούς κλάδους και το κοινό, σύμφωνα με τις οδηγίες του

Προέδρου.

-Μεριμνά για την αλληλογραφία του Προέδρου και τηρεί το ανάλογο αρχείο.

Γραφείο Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου:

-Υποστηρίζει τον Αντιπρόεδρο στο έργο του.

-Οργανώνει την επικοινωνία του Αντιπροέδρου με τους υπηρεσιακούς

παράγοντες, τους επαγγελματικούς κλάδους και το κοινό.

-Μεριμνά για την αλληλογραφία του Αντιπροέδρου και τηρεί το ανάλογο αρχείο.

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων σχέσεων:

-Προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων του ΕΦΕΤ

-Επεξεργασία προγράμματος επικοινωνίας και προβολής του Φορέα, φροντίδα

για την ενημέρωση του κοινού

-Παρακολούθηση του τύπου, επικοινωνία με ΜΜΕ

-Προετοιμασία, οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής και

δημοσίων σχέσεων του ΕΦΕΤ

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών υπάγεται στον

Πρόεδρο του Δ.Σ. και μεριμνά για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων

υπηρεσιών από τον ΕΦΕΤ και ιδίως για :

-Την οργάνωση και εφαρμογή μηχανισμού     εσωτερικών ελέγχων, σύμφωνα με

τον Κανονισμό λειτουργίας του ΕΦΕΤ, που θα προβλέπει διαδικασίες και

προδιαγραφές με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του και

της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούνται από αυτόν.

-Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης λειτουργίας του φορέα και

της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες

προδιαγραφές.
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-Την εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. για την  βελτίωση της ποιότητας των

υπηρεσιών του φορέα.

Γενική Διεύθυνση

-Ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ

-Μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του ΕΦΕΤ

-Εποπτεία και συντονισμός της λειτουργίας των υπαγόμενων σε αυτήν

οργανικών μονάδων

-Επιμέλεια του προγραμματισμού των διοικητικών δραστηριοτήτων των

μονάδων αυτών

-Φροντίδα για την ομαλή μεταξύ των ομάδων επικοινωνία καθώς και με τις

διοικητικές

  υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και εν γένει φορέων του δημόσιου τομέα



97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Εικόνα 3 Οργάνωση και Λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι αρμόδιο για:

- την υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών και των

επιχειρήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τις άλλες

αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού.

- την παραλαβή καταγγελιών που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των

τροφίμων και την περαιτέρω διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ.

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο να:

-επεξεργάζεται και να εισηγείται προτάσεις κανονιστικής ρύθμισης θεμάτων

που ανάγονται στην αποστολή του ΕΦΕΤ προς κάθε αρμόδιο όργανο, όπως

επίσης και μέτρα προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας με σκοπό τη

συμμόρφωση προς τους σχετικούς με τα τρόφιμα κανόνες της Ε.Ε. και Διεθνών

Οργανισμών.

-υποστηρίζει την αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση του ΕΦΕΤ ενώπιον

των διοικητικών και δικαστικών αρχών συμμετέχει σε συνεργασία με τους

συναρμόδιους φορείς, στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών

Οργανισμών που επεξεργάζονται ρυθμίσεις σχετικές με τα τρόφιμα,

και παρακολουθεί την εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι

Ελέγχων
Επιχειρήσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙI

Εργαστηριακών
Ελέγχων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IIΙ

Αξιολόγησης &
Εγκρίσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙV
Διατροφικής
Πολιτικής και

Ερευνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ V
Εκπαίδευσης -
Ενημέρωσης -
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  VΙ
Διοικητικής

Υποστήριξης
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 Διεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων (Διεύθυνση Ι) οργανώνει, εποπτεύει και

διενεργεί ελέγχους στις επιχειρήσεις τροφίμων και στα διακινούμενα και

προσφερόμενα προς διάθεση ή πώληση τρόφιμα

Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων

Η Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων (Διεύθυνση ΙΙ) συντονίζει και εποπτεύει

τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από εργαστήρια του ΕΦΕΤ ή από

άλλα συνεργαζόμενα εργαστήρια.

Διεύθυνση Αξιολόγησης – Εγκρίσεων

Η Διεύθυνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων (Διεύθυνση ΙΙΙ) είναι αρμόδια για την

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες

του ΕΦΕΤ στις επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων.

Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών

Η Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών (Διεύθυνση ΙV) είναι αρμόδια

για την έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που έχουν σχέση με την υγιεινή

των τροφίμων και τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, με σκοπό την

διαμόρφωση των συνθηκών που διασφαλίζουν τη διατροφική ασφάλεια και τη

δημόσια υγεία.

 Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης - Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης - Πληροφορικής (Διεύθυνση V) είναι

αρμόδια για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΦΕΤ και εκπροσώπων

επαγγελματικών κλάδων και την επικοινωνία με τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις

τροφίμων και τους επαγγελματικούς κλάδους.

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Διεύθυνση VI) συγκροτούν τα εξής

τμήματα: Διοίκησης Προσωπικού, Οικονομικών Υπηρεσιών,  Διοικητικής

Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραμματειακής Υποστήριξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εγκεκριμένα Σφαγεία 2007

ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟ 2007

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6 4 0
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 1 0
ΑΡΚΑΔΙΑ 2 0 0
ΑΡΤΑ 0 0 0
ΑΤΤΙΚΗ (Ν.Αθηνών) 0 0 0
ΑΤΤΙΚΗ (ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ) 1 2 0
ΑΤΤΙΚΗ (ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ) 1 2 0
ΑΧΑΪΑ 1 0 2
ΒΟΙΩΤΙΑ 0 3 2
ΓΡΕΒΕΝΑ 0 1 1
ΔΡΑΜΑ 2 1 0
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 0 12 0
ΕΒΡΟΣ 2 2 0
ΕΥΒΟΙΑ 6 0 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 1 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 1 0
ΗΛΕΙΑ 3 1 0
ΗΜΑΘΙΑ 1 0 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 0 0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1 3 0
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 1 0
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 2 1
ΚΑΒΑΛΑ 2 1 0
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3 0 0
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 0 0
ΚΕΡΚΥΡΑ 0 2 0
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 0 3 0
ΚΙΛΚΙΣ 3 0 0
ΚΟΖΑΝΗ 1 0 5
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 4 1 0
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 12 0
ΛΑΚΩΝΙΑ 4 0 0
ΛΑΡΙΣΑ 3 2 1
ΛΑΣΗΘΙ 0 3 0
ΛΕΣΒΟΣ 4 3 0
ΛΕΥΚΑΔΑ 0 0 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2 4 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 0 2 0
ΞΑΝΘΗ 5 0 0
ΠΕΛΛΑ 4 0 0
ΠΙΕΡΙΑ 3 0 0
ΠΡΕΒΕΖΑ 4 0 0
ΡΕΘΥΜΝΟ 2 1 0
ΡΟΔΟΠΗ 2 0 0
ΣΑΜΟΣ 1 0 0
ΣΕΡΡΕΣ 1 2 2
ΤΡΙΚΑΛΑ 2 1 0
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 4 2
ΦΛΩΡΙΝΑ 2 0 0
ΦΩΚΙΔΑ 1 5 0
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 3 0 0
ΧΑΝΙΑ 1 2 0
ΧΙΟΣ 0 1 0
ΣΥΝΟΛΟ 100 86 19

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2007
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Εγκεκριμένα Σφαγεία 2008

ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟ 2008

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 6 4 0
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 1 0
ΑΡΚΑΔΙΑ 2 0 0
ΑΡΤΑ 0 0 0
ΑΤΤΙΚΗ (Ν.Αθηνών) 0 0 0
ΑΤΤΙΚΗ (ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ) 1 0 2
ΑΤΤΙΚΗ (ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ) 1 1 1
ΑΧΑΪΑ 2 0 0
ΒΟΙΩΤΙΑ 0 1 2
ΓΡΕΒΕΝΑ 0 1 0
ΔΡΑΜΑ 2 1 0
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 0 11 1
ΕΒΡΟΣ 2 1 1
ΕΥΒΟΙΑ 6 0 0
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 1 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 1 0
ΗΛΕΙΑ 4 0 1
ΗΜΑΘΙΑ 1 0 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 0 0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 2 0 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 1 0
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 2 0
ΚΑΒΑΛΑ 2 0 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3 0 0
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 0 0
ΚΕΡΚΥΡΑ 0 2 0
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 0 3 0
ΚΙΛΚΙΣ 3 0 0
ΚΟΖΑΝΗ 2 0 0
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 4 0 1
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1 4 8
ΛΑΚΩΝΙΑ 4 0 0
ΛΑΡΙΣΑ 4 1 1
ΛΑΣΗΘΙ 1 1 2
ΛΕΣΒΟΣ 4 3 0
ΛΕΥΚΑΔΑ 0 0 0
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2 1 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 0 2 0
ΞΑΝΘΗ 4 0 0
ΠΕΛΛΑ 4 0 0
ΠΙΕΡΙΑ 3 0 0
ΠΡΕΒΕΖΑ 5 0 0
ΡΕΘΥΜΝΟ 2 1 0
ΡΟΔΟΠΗ 2 0 0
ΣΑΜΟΣ 1 0 0
ΣΕΡΡΕΣ 3 1 1
ΤΡΙΚΑΛΑ 2 1 0
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 0 4
ΦΛΩΡΙΝΑ 2 0 0
ΦΩΚΙΔΑ 1 0 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 3 0 0
ΧΑΝΙΑ 1 2 0
ΧΙΟΣ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 109 48 38

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΠΟΕΣΕ 2008
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