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Συμφωνία μεταξύ ενδιαφερομένων μερών για σκοπούς 
ενοικίασης θαλάμων σε τρίτους 

για αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης 
 

 
Ευθύνες Ιδιόκτητη 
 

1. Καθαριότητα των προθαλάμων και καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων.  
2. Ευθύνη για την μηχανολογική, την ηλεκτρολογική συντήρηση και 

διακρίβωση του εξοπλισμού, καθώς και για τον έλεγχο καταγραφής των 
θερμοκρασιών των ενοικιασμένων ψυγείων, όπως και των χώρων 
φορτοεκφόρτωσης. 

3. Υποχρέωση σε περίπτωση βλάβης να ενημερώσει άμεσα τον ενοικιαστή και 
να του παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις ώστε να μην διαταραχθεί η 
ψυκτική αλυσίδα. 

 
Ευθύνες ενοικιαστή 
 

1. Διαδικασία εκφόρτωσης /φόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων και 
τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας κατά την μεταφορά/τήρηση αρχείων (σε 
περίπτωση που δεν τηρούνται αρχεία από την εγκατάσταση, 
χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο έντυπο)  

2. Ιχνηλασιμότητα/Καταγραφή εισερχομένων αποθηκευμένων και εξερχομένων 
προϊόντων και έλεγχο της σχετικής σήμανσης αναγνώρισης και 
επισήμανσης 

3. Τήρηση του συστήματος FEFO (first expire first out) 
4. Καταστροφή ακατάλληλων για κατανάλωση προϊόντων κατηγορίας 3  
5. (Διαδικασία και σήμανση) βάση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1069/2009 
6. Ενημέρωση  αρμόδιων αρχών σε περίπτωση εισαγωγής προϊόντων 

(ενδοκοινοτικό) 
7. Εφαρμογή διαδικασίας ανάκλησης σε περίπτωση προβλήματος 
8. Έλεγχος προσωπικού που θα απασχολείται με τις εργασίες αυτές 

(πιστοποιητικά υγείας, ατομική υγιεινή) 
9. Ορθή τακτοποίηση και καθαριότητα εντός των θαλάμων που ενοικιάζει 

 
Κατά τις επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται από την αρμόδια αρχή θα καλείται να 
είναι παρών και ο ενοικιαστής ή αντιπρόσωπος του. Ο ενοικιαστής οφείλει να 
συμμορφώνεται σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστώνονται 
ελλείψεις, εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.  
Όλα τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να 
τηρούνται σε σχετικό φάκελο στην εγκατάσταση και να είναι διαθέσιμα εάν και όταν 
ζητηθούν από την αρμόδια αρχή. 
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Ονοματεπώνυμο ιδιόκτητη ή εκπροσώπου του 
 
 
Αρ. Ταυτότητας : …………………………………………………………………………. 
 
 
Υπογραφή : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Ημερομηνία: ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο ενοικιαστή ή εκπροσώπου του 
 
 
Αρ. Ταυτότητας : ………………………………………………………………………… 
 
 
Υπογραφή : ……………………………………………………………………………….  
 
 
Ημερομηνία : …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας ενοικιαστή  
 
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………… 
 
Διεύθυνση:………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Σταθερό τηλ.:…………………………      Κινητό τηλ.: …………………….................. 
 
Φαξ .: …………………………e.mail: …………………………………………………... 
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