
                                                                                   

ΑΡΧΕΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 

  1).  Φάκελος ελέγχου εγγράφων στοιχείων 
• Καταχώρηση αδείας Ίδρυσης 

• Καταχώρηση άδειας σκοπιµότητας 

• Καταχώρηση άδειας  λειτουργίας 

• Καταχώρηση Κωδικού αριθµού έγκρισης 

• Νοµοθεσία.  

2).  Φάκελος ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων 
� Αποδυτήρια προσωπικού  

� Καθαριότητα 
� Επαρκής αριθµός ντουλαπιών για το προσωπικό 
� ∆ιπλά ντουλάπια ανοξείδωτα  για κάθε εργαζόµενο 
� Ρούχα και παπούτσια εκτός ντουλαπιών 
� Καθαρά ντουλάπια εσωτερικά και εξωτερικά µε κεκλιµένες οροφές ανοξείδωτα  
� Εκτός από ρούχα υπάρχουν και άλλα αντικείµενα (φαγητά.  αναψυκτικά)? 
� Το πλύσιµο των ρούχων γίνεται από την επιχείρηση ή από κάθε εργαζόµενο χωριστά. 

• Τουαλέτες προσωπικού 

� Καθαριότητα 
�  Κρύο και ζεστό νερό 
� Υγρό σαπούνι 
�  Χαρτί µίας χρήσης 
� Συσκευή στεγνώµατος χεριών 
�  ∆οχείο για τα χαρτιά µετά τη χρήση 

• Χώροι παραγωγής – κατάσταση χώρου παραλαβής πρώτων υλών 
� Φυσούνες 
� Πόρτες  που κλείνουν ερµητικά. 
� Καθαριότητα 

• Χώροι παραγωγής - κατάσταση ψυγείων πρώτων υλών 
� Υπάρχει  καταγραφικό  θερµόµετρο. 
� Υπάρχει  ψηφιακή σύνδεση παρακολούθησης των ψυκτικών  χώρων µε το PC  του γραφείου. 
� Η είσοδος κλείνει κανονικά. 
� Γενική κατάσταση στο εσωτερικό των ψυγείων. 
� Τα προϊόντα  είναι πάνω σε πλαστικές pallets. 
� Οι pallets έχουν κενά  µεταξύ τους και δεν εφάπτονται µε τα τοιχώµατα . 
� Υπάρχουν πάγοι στο εσωτερικό των ψυγείων? 
� Τα  απόνερα από τα ψυγεία παροχετεύνται  έξω από αυτά?  

• Χώροι παραγωγής – χώροι  παραγωγής προϊόντων 
� Υπάρχει ειδικός  χώρος για την  αποσυσκευασία των πρώτων      υλών      έξω  από  το χώρο παραγωγής?  
� Pallets   στο χώρο   παραγωγής . 
� Τοίχοι  αδιάβροχοι 
� Οροφή αδιάβροχη χωρίς υδρατµούς  
� Πόρτες  από αναλλοίωτο υλικό. 
� ∆άπεδο µε υγειονοµικές γωνίες   
� Φρεάτια απορροής υγειονοµικά  
� Υπολείµµατα  προϊόντων  στα φρεάτια. 
� Ποδοκίνητες βρύσες. 
� Σταθµοί καθαρισµού των χεριών εφοδιασµένοι µε υλικά. 
� Σίτες στα παράθυρα. 
� Περιττά  αντικείµενα στο χώρο παραγωγής. 
� Εξαερισµός  
� Κλιµατισµός (Ελεγχόµενες θερµοκρασίες) 
� Φωτισµός µε ειδικές προστατευτικές  
� Φυγόκεντρος 
� Καταγραφικά στον εξοπλισµό θερµικής επεξεργασίας. 



� Στεγανά  δοχεία για τα ακατάλληλα.. 
� Σε περίπτωση  κατεψυγµένων προϊόντων , φούρνος κατάψυξης µε  καταγραφικό. 
� Γραµµική ροή των προϊόντων. 
� Προσωπικό µε καθαρό ιµατισµό και κατάλληλα υποδήµατα. 
� Τα έτοιµα προϊόντα βρίσκονται  πάνω σε πλαστικές pallets 

• Χώροι παραγωγής – αποθήκευσης υλικών συσκευασίας  
� Χωριστή αποθήκη  για υλικά συσκευασίας. 
� Τα χαρτοκιβώτια  είναι σε πλαστικές pallets και καλύπτονται σε διαφανή µεµβράνη. 
� Τα υλικά πρώτης συσκευασίας είναι προστατευµένα? 
� Υπάρχει ξεχωριστός  χώρος που κλείνει µε κλειδαριά χωριστά από τα απολυµαντικά? 
� Χώρος για εργαλεία καθαρισµού. 
� Μορφοποίηση των  χαρτοκιβωτίων εκτός του χώρου παραγωγής.. 

3) . Φάκελος ελέγχου περιβάλλοντος χώρου 
• Κατάσταση περιβάλλοντος χώρου 

� Οικόπεδα 
�  Περίφραξη 
�  Ασφαλτόστρωση 
�  Τσιµεντόστρωση 
�  Κάλυψη µε πράσινο. 
�  Είσοδος 

• Καθαριότητα 

4). Φάκελος ελέγχου του εξοπλισµού.  
5). Φάκελος ελέγχου διακρίβωσης των οργάνων. 
6). Φάκελος ελέγχου της συντήρησης  του εξοπλισµού. 
7). Φάκελος ελέγχου καθαρισµού και απολύµανσης χώρων. 

• Πρόγραµµα απολύµανσης χώρων 
� Ηµερήσιο 

� Εβδοµαδιαίο κ.λ.π. 
• Ηµερήσιο δελτίο απολυµάνσεων µε υπογραφή του υπευθύνου 

• Προσπέκτους των χρησιµοποιηθέντων απολυµαντικών 

• Έλεγχος της υπολειµµατικότητας  χλωρίου στους χώρους επεξεργασίας των     προϊόντων. 

• Έλεγχος αποτελεσµατικότητας της καθαριότητας και απολύµανσης καθώς και καταχώρηση των 
αποτελεσµάτων. 

8).  Φάκελος ελέγχου καθαρισµού και απολύµανσης αυτοκινήτων 
• Χώρος ειδικός για την απολύµανση  των αυτοκινήτων. 

• Πρόγραµµα απολύµανσης. 

• Ηµερήσιο δελτίο.  

• Βεβαιώσεις απολύµανσης 

9). Φάκελος  ελέγχου του προγράµµατος µυοκτονίας και απεντόµωσης(Καταπολέµηση τρωκτικών – εντόµων).  
• Κάτοψη της εγκατάστασης µε σηµειούµενες τις θέσεις των ποντικοπαγίδων. 

• Προσπέκτους των χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων και οι άδειες κυκλοφορίας. 

• Καταγραφή των αποτελεσµάτων έστω και επί αρνητικού αποτελέσµατος. 

• Σύµβαση έργου 

• Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων του υπεύθυνου επιστήµονα 

• Πιστοποιητικό απεντόµωσης 
10). Φάκελος ελέγχου των λειτουργικών διαδικασιών και της λειτουργικής υγιεινής. 

11). Φάκελος ελέγχου του συστήµατος αυτοελέγχων και του συστήµατος Κρίσιµων σηµείων HACCP. 
• Συγκρότηση οµάδας για τον καθορισµό των κρίσιµων σηµείων και των διορθωτικών ενεργειών. 

• ∆ιαγράµµατα  ροής. 

• Καθορισµός κρίσιµων σηµείων για κάθε προϊόν. 

• Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών. 

• Σύστηµα αυτοελέγχων που έχει υποβληθεί στην ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής . 

12). Φάκελος ελέγχου ιχνηλασιµότητας 
• Πρόγραµµα 

• Χώροι παραγωγής-αποθήκες υλικών συσκευασίας 

13). Φάκελος ελέγχου εισαγόµενων  πρώτων υλών και εξερχόµενων προϊόντων. 



• Βιβλίο καταγραφής εισαγόµενων πρώτων υλών . 

• Βιβλίο καταγραφής εξερχόµενων τελικών προϊόντων. 

14). Φάκελος ελέγχου του προσωπικού και των προγραµµάτων εκπαίδευσης. 
• Πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού 

• Υπεύθυνος εκπαίδευσης 

• Ατοµικές καρτέλες του υπάρχοντος προσωπικού  µε πλήρη στοιχεία(ατοµικά στοιχεία , µε συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα). 

• Υγιεινή του προσωπικού.  
� Βιβλιάρια υγείας ( Ύπαρξη – ανανέωση- θεώρηση) 
� Aσθενείς  εργαζόµενοι αποµακρύνονται από τις θέσεις εργασίας. 

 15). Φάκελος ελέγχου της αποθήκευσης και µεταφοράς 
 16). Φάκελος ελέγχου διαχείρισης του σήµατος καταλληλότητας 
 17). Φάκελος ελέγχου Μικροβιολογικών εξετάσεων 

• Μικροβιολογικές εξετάσεις πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 

• Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στην ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής .  

18). Φάκελος ελέγχου των εξετάσεων νερού  
• Σύνδεση της εγκατάστασης στο ∆ηµοτικό – Κοινοτικό δίκτυο ύδρευσης. 

• Άντληση  από πηγάδι η γεώτρηση ? 

• Η κατάσταση της υδατοδεξαµενής 
� Στεγανότητα του καλύµµατος. 
� η  ασφάλισή του  
� η καθαριότητα 

• Σχεδιάγραµµα της επιχείρησης µε σηµειωµένα τα σηµεία υδροδοσίας, 

• Αποτελέσµατα προβλεπόµενων εξετάσεων νερού. 

• ∆εξαµενή για το πόσιµο. 

• Σύστηµα χλωρίωσης. 

• Σύστηµα συναγερµού. 

• Ασφάλεια στη δεξαµενή. 

19). Φάκελος ελέγχου διαχείρισης  ζωικών υποπροϊόντων  
• Μέθοδος  διαχείρισης  των ΖΥΠ -ΠΠ 

� Αποστολή σε µονάδα αδρανοποίησης  µεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,2,3 
� Καύση  
� Υγειονοµική ταφή 

• Αιτήσεις προς καταστροφή. 

• Βιβλίο καταγραφής ακατάλληλων. 

20). Φάκελος ελέγχου διαχείρισης αποβλήτων 
• Βιολογικός καθαρισµός 

•  Κλίβανος αποτέφρωσης 

• Άλλη µέθοδος 

21). Φάκελος ελέγχου διαφόρων άλλων θεµάτων 

 
 
 
 

                                   


