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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & 
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διεύθυνση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος
                  Πειραιάς  - Τ.Κ. 18545                                                     
ΠληροφορίεςΠληροφορίες    ::  ΔούβληΔούβλη  ΕυανθίαΕυανθία
                                                        ΔούβρηςΔούβρης  ΓεώργιοςΓεώργιος                                              
Τηλέφωνο         : 2131602602 - 616                                                                                      
Ε-mail : tktiniatrikis.p@patt.gov.gr
             daok.p@patt.gov.gr
                                         

ΠΡΟΣ : ΨΥΓΕΙΑΨΥΓΕΙΑ  ΑΛΑΣΚΑΑΛΑΣΚΑ  Α.Ε.Α.Ε.           
              Λ. Κηφισού 28
              Άγιος Ιωάννης Ρέντης
      (e-mail: info@alaskanet.gr)
                                                                    
ΚΟΙΝ :  Γενική  Διεύθυνση  Αγροτικής

 Οικονομίας, Κτηνιατρικής &  Αλιείας
Λεωφόρος Συγγρού 80-88
Αθήνα      

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου 

ΣΧΕΤ :   η με αριθμό πρωτοκόλλου 762529/11.2019 Έκθεση Ελέγχου

    

Σας αποστέλλουμε την παραπάνω σχετική Έκθεση Ελέγχου, που αφορά επιθεώρηση στην εγκατάσταση σας 

με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης F 21, για να λάβετε γνώση και για τις δικές σας ενέργειες. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ενυπογράφως ότι παραλάβατε την ανωτέρω έκθεση & λάβατε γνώση. 

                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                       

                                                                                                                          α/α

                                                                            ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πειραιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πειραιάς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση : Αιγαλέω 5  & Κάστορος                      Διεύθυνση : Αιγαλέω 5  & Κάστορος                      
                                            Πειραιάς -  ΤΚ 185 45Πειραιάς -  ΤΚ 185 45
Πληροφορίες: Δούβλη Ε.-Δούβρης Γ.Πληροφορίες: Δούβλη Ε.-Δούβρης Γ.
Τηλέφωνο : Τηλέφωνο : 2131602602,26162131602602,2616
Τηλεομοιοτυπία: 2131602606                                             Τηλεομοιοτυπία: 2131602606                                             
Ε-mail : tktiniatrikis.p@patt.gov.gr

Έκθεση Ελέγχου 

ΑΑριθμός  Πρωτοκόλλου:ριθμός  Πρωτοκόλλου:    762529/11.2019762529/11.2019                                                                      

Στοιχεία επιχείρησης:
Επωνυμία

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.

Διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισού 28, Αγ. Ι. Ρέντης
ΤΚ  18222
Τηλέφωνο 210-4812081
Fax 210-4812511
e-mail info@alaskanet.gr
Ονοματεπώνυμο  Νόμιμου
Εκπροσώπου

Χαριτωνίδης Αναστάσιος του Στεφάνου

ΑΦΜ
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,  854/2004,  1069/2009,  142/2011  και
1169/2011.

2. Ιστορικό προηγούμενων επιθεωρήσεων (εάν υπάρχει):
 Τα έτη 2010 έως 2018

3. Ημερομηνία και Ώρα Επιθεώρησης:
Δευτέρα,  25-11-2019 , 10.00π.μ.

4. Στοιχεία για την επιχείρηση (είδος εγκατάστασης, παραγόμενα προϊόντα,
αριθμός απασχολουμένων, κλπ):  

Ψυκτική  Αποθήκη  –  δέκα  (10)  θάλαμοι  συντήρησης  νωπών  και  δέκα  (10)  θάλαμοι
κατάψυξης στον Αγ. Ι. Ρέντη.
Παραλαμβάνει  και  αποθηκεύει  τυποποιημένα  τρόφιμα  ζωικής  προέλευσης,  φυτικά
τρόφιμα καθώς και τρόφιμα ξηράς αποθήκης, τα οποία διαχειρίζεται για λογαριασμό των
εξωτερικών συνεργατών της, με καθένα εκ των οποίων έχει συνάψει συμφωνητικό.  
Η  εγκατάσταση  διαθέτει  6  αδειοδοτημένα  οχήματα  μεταφοράς  τροφίμων  ζωικής
προέλευσης,  τα  οποία  σύμφωνα  με  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  επιχείρησης,  δεν
χρησιμοποιούνται το τελευταίο διάστημα. 

5. Ευρήματα επιθεώρησης:
Ο εξωτερικός χώρος είναι οριοθετημένος και τακτοποιημένος. 
Εντός  του  κυρίου  χώρου  της  εγκατάστασης  καθώς  και  σε  όλους  τους  βοηθητικούς
χώρους τηρούνται άκρως ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας.
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Στον  υπόγειο  χώρο  τοποθετήθηκε  σύστημα  εξαερισμού,  καθώς  και  στο  θάλαμο  Υ3
σύστημα για την ορθότερη κυκλοφορία του αέρα που συμβάλλει  και στην αποτροπή
συσσώρευσης πάγων.
Η λειτουργία του θαλάμου κατάψυξης ΙΑ κρίνεται ικανοποιητικότατη. 
Δημιουργήθηκε χώρος για την παραμονή των εργαζομένων κατά το διάλειμμα τους και
καινούργιες τουαλέτες για αυτούς.
Υπάρχει σύστημα συναγερμού με ενημέρωση των νομίμων εκπροσώπων στα κινητά τους,
ενώ είναι διαθέσιμος επί 24ώρου εργαζόμενος που ελέγχει και τους ψυκτικούς θαλάμους.

6. Ευρήματα  σχετικά  με  την  τεκμηρίωση  των  διαδικασιών  που
ακολουθούνται από την επιχείρηση:

 Διατήρηση αρχείων, εγγράφων και διαδικασιών από την επιχείρηση όσον αφορά: 
-την  ιχνηλασιμότητα  (πελάτες  -  προϊόντα):  τήρηση  ηλεκτρονικού  αρχείου  με
ικανοποιητικό σύστημα  ιχνηλασιμότητας.
-την τήρηση ορθής αποθηκευτικής πρακτικής: ικανοποιητική (σε ορισμένους θαλάμους
δεν υπάρχουν αεροδιάδρομοι μεταξύ των προϊόντων λόγω μεγάλων όγκων, ωστόσο μέσω
των  barcodes η  εταιρεία  δύναται  ανά  πάσα  στιγμή  να  γνωρίζει  τα  προϊόντα  που
αποθηκεύονται στους θαλάμους αυτούς)
-την τήρηση αρχείων θερμοκρασίας των θαλάμων: ηλεκτρονική καταγραφή με σύστημα
alarm. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενεργοποιείται γεννήτρια
-την  διακρίβωση  εξοπλισμού:  τελευταία  διακρίβωση  οργάνων  μέτρησης  της
θερμοκρασίας τον 07.2019. Γίνεται τεκμηρίωση της θερμοκρασίας των θαλάμων και των
χώρων με θερμόμετρο αέρα.
-την  καθαριότητα  –  απολύμανση:  ικανοποιητική  τήρηση  αρχείων  και  ικανοποιητική
αποτελεσματικότητα.
-τον  έλεγχο  επιβλαβών  οργανισμών:  τήρηση  δεκαπενθήμερου  προγράμματος
εντομοκτονίας  και  μυοκτονίας  (λόγω  εγκαταλελειμμένου  κτιρίου  απέναντι  από  την
εγκατάσταση, συζητήθηκε η αναγκαιότητα αύξησης της συχνότητας της μυοκτονίας σε
σχέση με τα ευρήματα)
-την εκπαίδευση του προσωπικού: τήρηση αρχείου.
-την ύπαρξη βεβαιώσεων υγείας των εργαζομένων: πλήρης τήρηση αρχείου (από τα 20
άτομα προσωπικό, τα 6 χειρίζονται τρόφιμα)
-τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων: στους όρους αποθήκευσης, αναφέρεται ότι όταν τα
προϊόντα είναι κοντόληκτα, η εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες της για τον κατάλληλο
χειρισμό τους.

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):
Η εγκατάσταση λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη Κτηνιατρική Νομοθεσία.

Ζητήθηκαν:
- να συνεχιστούν οι επισκευές των υπολοίπων θαλάμων του ισογείου (εκτός του ΙΑ)
-  να συνεχιστούν οι  επισκευές  των θαλάμων Α2/3,  Α4/5  (αντικατάσταση φθαρμένων
δαπέδων, αποτροπή συσσώρευσης πάγων)
- να τοποθετηθεί απολυμαντικό πατάκι στην πόρτα που οδηγεί από τις τουαλέτες στον
εσωτερικό χώρο της αποθήκης
-  να σφραγιστούν τα κενά στις  πόρτες  φορτοεκφόρτωσης,  μέχρι  την αντικατάσταση
αυτών, που η εταιρεία σκοπεύει μελλοντικά να κάνει, όπως φαίνεται από προσφορά που
κατατέθηκε από εταιρεία.

Να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας οι διορθωτικές ενέργειες για τις αναφερόμενες
συστάσεις μέχρι το τέλος του 01/2020. 

Επόμενη τακτική επιθεώρηση :  το 2020.



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ληφθούν διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 4
έως και 21 και θα επιβληθούν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 (Ν 4235/2014).

Υπογραφές 
και Ονοματεπώνυμα των Κτηνιάτρων

1. ΔΟΥΒΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

2. ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ            

Παρελήφθη από τ……………………………………………… στις ………………………
Εντός 2 ημερών από την παραλαβή της παρούσας μπορείτε να καταθέσετε απόψεις στην
Υπηρεσία μας επί της έκθεσης ελέγχου.
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