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ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        ΠειραιάςΠειραιάς  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙΚΑΙ  ΑΛΙΕΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑ
ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση  ::  ΑιγαλέωΑιγαλέω  55    καικαι  ΚάστοροςΚάστορος                                            
                                            ΠειραιάςΠειραιάς  __    ΤΚΤΚ  185185  4545
Πληροφορίες:Πληροφορίες:  ΡίζουΡίζου  ΣτέλλαΣτέλλα  __  ΔούβρηςΔούβρης  ΓιώργοςΓιώργος
ΤηλέφωνοΤηλέφωνο  ::  21316026021316026077  __  616616
Ηλεκτρονική διεύθυνση: tktiniatrikis.p@patt.gov.gr

Έκθεση Ελέγχου 

ΑριθμόςΑριθμός    Πρωτοκόλλου:Πρωτοκόλλου:    977503/2021977503/2021

Στοιχεία επιχείρησης:
Επωνυμία

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε.

Διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισού 28 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης  

ΤΚ  18222

Τηλέφωνο 210 - 4812081

Fax 210 - 4812511

e-mail info@alaskanet.gr

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου 
Εκπροσώπου

Χαριτωνίδης Αναστάσιος του Στεφάνου

ΑΦΜ 94114316 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Στοιχεία Αδείας 
Κωδικός αριθμός κτηνιατρικής 
έγκρισης 

Κ903/25-01-2010
F 21

1. Νομική Βάση της Επιθεώρησης:
 Κατά εφαρμογή των Ε.Κ. 852/2004, 853/2004, 625/2007, 1069/2009, 142/2011 και 
1169/2011.

2. Ιστορικό προηγούμενων επιθεωρήσεων (εάν υπάρχει):
 Τα έτη 2010 έως 2020.

3. Ημερομηνία και Ώρα Επιθεώρησης:
Τετάρτη 17.11.2021 και ώρα έναρξης 08.00πμ.
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4. Στοιχεία για την επιχείρηση (είδος εγκατάστασης, παραγόμενα προϊόντα, 
αριθμός απασχολουμένων, κλπ):  

Ψυκτική Αποθήκη τροφίμων με έξι (6) θαλάμους συντήρησης νωπών και 
δεκατέσσερις (14) θαλάμους κατάψυξης σε λειτουργία την ημέρα της επιθεώρησης. 
Δυναμικότητα ψυκτικών θαλάμων:  95,17 Kw.
Παραλαμβάνει και αποθηκεύει συσκευασμένα, τυποποιημένα τρόφιμα ζωικής και 
φυτικής προέλευσης και τρόφιμα ξηράς αποθήκης, τα οποία είτε διαχειρίζεται υπό 
την επίβλεψη του υπεύθυνου αποθήκης είτε απλά αποθηκεύει, με τη συνολική 
διαχείριση των τροφίμων να ανήκει στον  εκάστοτε πελάτη - αποθέτη, βάσει 
ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Η επιχείρηση διαθέτει έξι (6) αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς τροφίμων ζωικής 
προέλευσης, τα οποία δεν επιθεωρήθηκαν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο που 
παραστάθηκε στον έλεγχο, τα ιδιόκτητα οχήματα δεν χρησιμοποιούνται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα και η εταιρεία καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες μεταφοράς με 
οχήματα εξωτερικών συνεργατών-μεταφορέων.

5. Ευρήματα επιθεώρησης:
• Εξωτερικός χώρος: οριοθετημένος και τακτοποιημένος
• Εσωτερικός χώρος: 
• Στον χώρο παραλαβής: διαπιστώθηκε ότι οι ράμπες φόρτωσης και 

εκφόρτωσης καθώς και τα προστατευτικά μέσα παραλαβής 
αντικαταστάθηκαν/επιδιορθώθηκαν και κρίθηκαν υγειονομικώς κατάλληλα.

• Στο ένα αναβατόριο έγιναν εργασίες αποκατάστασης (πόρτα, πλευρές) ενώ θα 
πραγματοποιηθούν και στο δεύτερο.

• Ψυχόμενοι διάδρομοι και θάλαμοι: 
      προθάλαμος ξηρής αποθήκης,  ψυχόμενος διάδρομος,  θάλαμοι Υ3, Υ4  
      (υπόγειο): έχουν ανακαινιστεί (πόρτες, τοίχοι, φωτισμός),  ικανοποιητικές
       συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.
      Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, ψυχόμενος διάδρομος (ισόγειο): έχουν ανακαινιστεί (πόρτες,   
      τοίχοι, φωτισμός), ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.
     ξηρά αποθήκη και θάλαμοι Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 (α΄όροφος): ανακαινίζονται. 
• Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας των χώρων είναι συνεχής. 

Επαληθεύτηκε η λειτουργία του συστήματος απομακρυσμένης ειδοποίησης των 
ιδιοκτητών (σε περίπτωση θερμοκρασιακής απόκλισης) καθώς υπάρχει 
επιτόπια παρακολούθηση των θαλάμων από εργαζόμενους σε βάρδιες. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος ενεργοποιείται γεννήτρια. 

• Χώροι υγιεινής και αποδυτήρια: καλές συνθήκες υγιεινής.
• Ορθή αποθηκευτική πρακτική: τηρείται.
• Τήρηση καλών πρακτικών για την υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων.

6. Ευρήματα σχετικά με την τεκμηρίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται 
από την επιχείρηση:
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• Καθαριότητα και απολύμανση: τηρείται ενημερωμένο αρχείο
• Εντομοκτονία – μυοκτονία: τηρείται με αυξημένη συχνότητα στα σημεία υψηλής 

επικινδυνότητας (ράμπες, εξωτερική περίφραξη).
• Έλεγχος θερμοκρασίας: τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο
• Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης: τηρείται αρχείο
• Υγιεινή και εκπαίδευση προσωπικού: τηρείται αρχείο και ενημερώνεται 

διαρκώς
• Ιχνηλασιμότητα: η συσχέτιση παραλαμβανόμενων προϊόντων και προμηθευτών 

γίνεται με βάση τον κωδικό ανά πελάτη και ανά προϊόν ενώ η συσχέτιση 
εξερχομένων προϊόντων με τους αποδέκτες γίνεται βάσει κωδικού προϊόντος 
και πελάτη. Το έντυπο 08.01 συνδέεται με το ηλεκτρονικο αρχείο στο οποίο 
υπάρχουν όλες οι πληροφορίες (θερμοκρασία, θάλαμος, τιμολόγια) για τα 
τρόφιμα στο καθένα από τα οποία δίνουν ατομικό κωδικό δελτίο εισαγωγής. Το 
έντυπο συνδέει την εισαγωγή και την εξαγωγή του τροφίμου στην αποθήκη.

• Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων: υπάρχει πρόβλεψη
• Διαδικασία παράδοσης προϊόντων με οχήματα άλλων εταιρειών: χωρίς 

μεταβολές  
• Διακρίβωση εξοπλισμού: τηρείται αρχείο
• Συντήρηση εξοπλισμού: επικαιροποιήθηκε το υπάρχον αρχείο. Διαπιστώθηκε 

αύξηση των επιμέρους παραμέτρων του προληπτικού ελέγχου καθώς και της 
συχνότητας επίβλεψης του εξοπλισμού.

7. Στοιχεία δειγμάτων που ελήφθησαν (π.χ. περιγραφή, αριθμός παρτίδας): 
Δεν ελήφθησαν δείγματα
   
8. Συμπεράσματα - Συστάσεις προς την επιχείρηση - Ενέργειες (π.χ. επιθεώρηση 
επανεξέτασης, επιστολή, προειδοποίηση βελτίωσης, παραπομπή στη δικαιοσύνη, κλπ):
Διαπιστώθηκαν:                                                                                                        
Καλές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους. 
Τήρηση ορθής αποθηκευτικής πρακτικής.
Τήρηση όλων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
Τήρηση συστήματος ιχνηλασιμότητας.
Εργασίες αποκατάστασης σε πόρτες, τοίχους, φωτισμό σε ψυκτικούς θαλάμους, 
διαδρόμους, ανεβατόρια και στον χώρο παραλαβής. Συνεχίζονται εργασίες στους 
υπόλοιπους χώρους και προγραμματίζεται η επιδιόρθωση του πατώματος σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

2. Επόμενη επιθεώρηση: βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας.

3. Παρελήφθη από τ………………………………………………………………………στις ………………………

4. Εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή της παρούσας μπορείτε να καταθέσετε 
απόψεις στην Υπηρεσία μας επί της έκθεσης ελέγχου

Υπογραφές 
και Ονοματεπώνυμα των Κτηνιάτρων
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ΡΙΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ                                                    ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Κτηνίατρος                                                             Κτηνίατρος 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας                           Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής                                                     και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά                           Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά 
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