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Τι θα διαβάσετε σε αυτό το newsletter; 

 Ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΦΕΤ  

 Προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες!  

 Τι θα πρέπει να αναφέρω στον τιμοκα-
τάλογο της επιχείρησης μου; 

 Μας ρωτήσατε, σας απαντάμε! 

 Σεμινάρια 

Πλέον, μπορείτε να ενημερώνεστε και από τα newsletters μας 

για τα νέα της επιχείρησης “Shop Support”, καθώς και χρήσι-

μα σημεία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας! 

Μέσα από τα newsletters, φιλοδοξούμε να βοηθήσουμε τους 

επαγγελματίες σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας, δίνοντας 

λύσεις και “εργαλεία” για την επιχείρηση τους! 

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να βρείτε νομοθεσία, δελτία τύ-

που, αλλά και τα newsletters στο site μας: 

www.ShopSupport.gr! Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε στο 

email σας ότι αναρτάται στο site, προσθέτοντας το email σας 

στη λίστα παραληπτών!  

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σελίδα μας στο Facebook: 

“Shop Support - Υποστήριξη Καταστημάτων Υγειονομικού Εν-

διαφέροντος”, αλλά και από το Twitter: @Shopsupportd ! 

 

Η ομάδα του “Shop Support” είναι στη διάθεση σας, για κάθε 

πληροφορία και βοήθεια που χρειαστείτε!  

 

* Τα άρθρα και οι πληροφορίες του newsletter είναι σε συμπτυγμέ-

νη μορφή λόγω περιορισμένου χώρου. Εάν χρειάζεστε περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site ή επικοινωνήστε μαζί μας! 

** Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε σε έντυπη μορφή τα newslet-

ters, παρακαλούμε ενημερώστε μας!  

Ενημερωθείτε και από τα 

newsletters μας!!! 

Ιούνιος - Ιούλιος 2015 

         Shop Support 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: 

 Αδειοδοτήσεις 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις 

-  Μυοκτονίες 

 Ασφάλεια εργασίας 

 Εργονομία και διαμόρφωση 

χώρου 

 Επιδοτήσεις 

 Μελέτες HACCP  

 Συστήματα ISO  

 Υποστήριξη σε υγειονομικά, 

αγορανομικά και λοιπά θέμα-

τα λειτουργίας  

 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

  6979452255  &  6938767455 

  info@shopsupport.gr  

  www.ShopSupport.gr 

 

* Η επιχείρηση "Shop Support" είναι πι-

στοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2008  



02/06/2015: Ανάκληση του προϊόντος με την 

εμπορική ονομασία «ΜΑΝΗ», το οποίο πωλείται 

ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», συσκευασί-

ας του 1 λίτρου και ημερομηνίας λήξης 30-12-

2016  

10/06/2015:  Ανάκληση του προϊό-

ντος κατεψυγμένο μπούτι τεμαχισμένου κοτό-

πουλου Ολλανδίας, ατομικά συσκευασμένο υπό 

κενό, με χώρα σφαγής την Ολλανδία και Kωδικό 

Σφαγείου NL 5021 EG, ημερομηνία παραγωγής 

20/3/2015 και με ημερομηνία λήξης 19/3/2017 

22/06/2015: Ανάκληση του προϊόντος με την 

εμπορική ονομασία «λουκάνικο χωριάτικο Si νω-

πό», βάρους 0,310Kg, με αριθμό παρτίδας 

201505180021, ημ. παραγωγής 18-05-2015, ημ. 

λήξης 27-06-2015  

26/06/2015: Ανάκληση μπαχαρικών, επειδή πε-

ριέχουν ίχνη αμυγδάλου (το αμύγδαλο είναι ένα 

συστατικό που μπορεί να προκαλέσει αλλεργία και 

να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτό) και 

ειδικότερα:  Carrefour Τσίλι βάζο 25g με αριθμό 

παρτίδας L1554614 και ημ/νία λήξης 30/11/15, 

ΑΝΑΤΟΛΗ + Φάκελος Πάπρικα καυτερή 50g με 

αριθμό παρτίδας 8533714FK και ημ/νία λήξης 

30/09/2016, ΑΝΤΟΛΗ Φάκελος Πάπρικα καυτε-

ρή 50g με αριθμό παρτίδας 5444914FK και ημ/

νία λήξης 31/12/2016, ΑΝΑΤΟΛΗ Tins Πάπρικα 

καυτερή 40g με αριθμό παρτίδας 8533714TS και 

ημ/νία λήξης 30/09/2016,  ΑΝΑΤΟΛΗ Tins Πά-

πρικα καυτερή 40g με αριθμό παρτίδας 

5441415TS και ημ/νία λήξης 30/04/2017, ΑΝΑ-

ΤΟΛΗ ΡET Τσίλι 500g με αριθμό παρτίδας 

1554214PT και ημ/νία λήξης 31/10/2016 , ΑΝΑ-

ΤΟΛΗ ΡΕΤ Τσίλι 500g με αριθμό παρτίδας 

1551115ΡΤ και ημ/νία λήξης 31/03/2017 

06/07/2015: Ανάκληση του κατεψυγμένου προ-

ϊόντος «CHICKEN NUGGETS» από κρέας κοτόπου-

λου, συσκευασμένο σε συσκευασίες των 500 

γραμμαρίων περίπου, με ημερομηνία παραγωγής 

16/5/2015 και ημερομηνία λήξης 11/3/2016.  
 

* Για περισσότερες πληροφορίες: www.efet.gr 

Ανακλήσεις προϊόντων 

από τον ΕΦΕΤ* 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1169/2011, οι ουσίες ή 

τα προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 

είναι:  

 Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη (σιτάρι, 
σίκαλη,  κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, σιτηρό 
kamut ή υβριδικές ποικιλίες τους) και προϊόντα 
με βάση τα ανωτέρω  

 Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοει-
δή 

 Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά 

 Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια 

 Αραχίδες (φιστίκια αράπικα) και προϊόντα με 
βάση τις αραχίδες 

 Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια 

 Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα 
(συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης) 

 Καρποί με κέλυφος (αμύγδαλα, φουντούκια, κα-
ρύδια, καρύδια κάσιους, καρύδια πεκάν, καρύδια 
Βραζιλίας, φυστίκια, καρύδια μακαντάμια ή καρύ-
δια Κουίνσλαντ) και προϊόντα αυτών 

 Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο 

 Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα 

 Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους 
σπόρους σησαμιού 

 Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συ-
γκεντρώσεις άνω των 10mg/kg ή 10mg/l εκ-
φρασμένο σε SO2  

 Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο 

 Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια. 

Προϊόντα που προκαλούν 

αλλεργίες ή δυσανεξίες!  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν πληροφοριες 

σχετικά με τα αλλεργιογόνα για όλα τα τρόφιμα 

που προσφέρονται μη προσυσκευασμένα για πώλη-

ση στον τελικό καταναλωτή  (Εγκ. 20303/22-12-

2014).  

Δεν υπάρχει περιορισμός στον τρόπο ενημέρωσης 

των πελατών για τις ουσίες ή τα προϊόντα που προ-

καλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες!  

 

* Μαζί με το newsletter, λάβατε τη δική μας πρόταση για 

ενημέρωση των πελατών σας! 



Σύμφωνα με την Αγορανομι-

κή Διάταξη Α2-718/2014 

(ΦΕΚ 2090/τ.Β’/31-07-2014) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Δι-

ακίνησης και Εμπορίας Προ-

ϊόντων και Παροχής Υπηρε-

σιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», οι 

επιχειρήσεις που παρέχουν 

κάθε μορφής υπηρεσία προς 

τους πελάτες υποχρεούνται 

να αναρτούν σταθερά τιμο-

κατάλογο σε ορατό από τον 

πελάτη σημείο, στο οποίο θα 

αναγράφονται οι τελικές τι-

μές των παρεχόμενων υπηρε-

σιών.  

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις 

εστίασης και αναψυχής τη-

ρούν τον τιμοκατάλογο υπο-

χρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα και προαιρετικά σε 

μια ή περισσότερες ξένες 

γλώσσες. Οι τιμοκατάλογοι 

πρέπει να είναι αναρτημένοι 

σε εμφανές σημείο στην εξω-

τερική όψη της κύριας εισό-

δου της επιχείρησης. Πριν α-

πό την παραγγελία διατίθεται 

ο τιμοκατάλογος σε κάθε πε-

λάτη. Από την ανωτέρω υπο-

χρέωση εξαιρούνται τα παρα-

δοσιακά καφενεία, τα οποία 

υποχρεούνται να αναρτούν 

τιμοκαταλόγους σε εμφανές 

σημείο της επιχείρησης, ανα-

γράφοντας τα προσφερόμενα 

είδη και τις τιμές τους συμπε-

ριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στους 

τιμοκαταλόγους αναγράφο-

νται όλα τα προσφερόμενα 

είδη «αλά-κάρτ» με τις αντί-

στοιχες τιμές τους συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεν 

αποτελεί παράβαση η ύπαρξη 

τιμοκαταλόγων με τιμές προ 

και μετά ΦΠΑ. Επίσης, ανα-

γράφεται σε εμφανές σημείο 

με κεφαλαία γράμματα, ίδιου 

μεγέθους με τις τιμολογούμε-

νες υπηρεσίες, την ένδειξη: «Ο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Υ-

ΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

(ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» 

και στα αγγλικά «CONSUMER 

IS NOT OBLIGED TO PAY IF 

THE NOTICE OF PAYMENT 

HAS NOT BEEN RECEIVED 

(RECEIPT – INVOICE)». Τα 

προϊόντα προσφέρονται με τη 

μερίδα ή με το κιλό 

(σημειώνεται υποχρεωτικά η 

ανάλογη ένδειξη).  Υποχρεωτι-

κά αναγράφονται οι ενδείξεις 

είτε μεμονωμένα, είτε κατά 

ομάδες φαγητών:  

- έλαια: είδος των ελαίων και η 

χρήση τους 

- «καταψυγμένο» κατά περί-

πτωση 

- «προμαγειρεμένο» ή 

«προτηγανισμένο» κατά περί-

πτωση 

- « π ρ ο ϊ ό ν 

Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ο-

νομασίας Προέλευσης) ή 

« π ρ ο ϊ ό ν 

Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γε-

ωγραφικής Ένδειξης) 

- συσκευασμένα ποτά: η ονο-

μασία και ο όγκος σε ml 

- οίνοι και προϊόντα απόστα-

ξης που προσφέρονται χωρίς 

να είναι εμφανής η συσκευα-

σία τους: χώρα προέλευσης, 

παραγωγός ή ο εμφιαλωτής  

- σαλάτες: ονομασία και βασι-

κά συστατικά που τη συνθέ-

τουν. 

Σε περίπτωση έλλειψης ενδεί-

ξεων, οι παραβάτες τιμωρού-

νται με πρόστιμο πεντακοσί-

ων (€500) ανά παράβαση.  

Τι θα πρέπει να αναφέρω στον τιμοκατάλογο της 

επιχείρησης μου; 
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Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν στους τιμοκαταλό-

γους την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 

ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙ-

ΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)».  Οι παραβάτες τιμωρούνται 

με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) για έλλειψη τιμο-

καταλόγου, καθώς και μη συμμόρφωσης με την ένδειξη και πε-

ντακοσίων ευρώ (€500) για υπέρβαση τιμής. Εάν διαπιστωθεί 

μη έκδοση νόμιμου παραστατικού στοιχείου, γνωστοποιούνται 

οι παραβάσεις στις Διευθύνσεις Ελέγχων του Υπουργείου Οικο-

νομικών.  



Πρέπει το προσωπικό των επι-

χειρήσεων τροφίμων να είναι 

εκπαιδευμένο; 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 

14708/2007 (ΦΕΚ 1616/τ.Β’/17-

08-2007), το προσωπικό των επι-

χειρήσεων που παράγουν, επε-

ξεργάζονται, αποθηκεύουν, μετα-

φέρουν, διακινούν τρόφιμα πρέ-

πει να είναι εκπαιδευμένο σε θέ-

ματα υγιεινής και ασφάλειας 

τροφίμων.   

 

* Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε 

επόμενο newsletter, εάν μέχρι τότε χρειά-

ζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορεί-

τε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Επιτρέπονται παρασκευά-

σματα κρέατος από τα κατα-

στήματα μαζικής εστίασης;  

 

Σύμφωνα με την Αγορανομική 

Διάταξη Α2-718/2014 (ΦΕΚ 

2090/τ.Β’/31-07-2014) άρθρο 

93, επιτρέπεται στα καταστήμα-

τα μαζικής εστίασης να παρα-

σκευάζουν και να διαθέτουν ψη-

μένα προς κατανάλωση παρα-

σκευάσματα κρέατος. Προϋπό-

θεση είναι οι επιχειρήσεις να 

διαθέτουν παρασκευαστήριο 

και να λειτουργεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες υγειονομικές δια-

τάξεις.  

Πόσο ψηλά πρέπει να είναι  οι 

εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες; 

 

 Σύμφωνα με την Υ.Δ. 

96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/08-

10-2012) άρθρο 5, οι εξωτερικοί 

απαγωγοί σωλήνες θα φτάνουν 

σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα πάνω 

από τη στέγη του κτιρίου που 

στεγάζεται το κατάστημα ή αν 

υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτί-

ριο, από τη στέγη του γειτονικού 

κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται 

οι περίοικοι. Εάν παρόλα αυτά 

δημιουργούνται οχλήσεις, η επι-

χείρηση θα πρέπει να λαμβάνει 

τεχνικά μέτρα π.χ. φίλτρα.    

Μας ρωτήσατε, σας απαντάμε! 

Σεμινάρια 

 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων: εκπαίδευση και αναγνώριση των αρχών υγιεινής και α-

σφάλειας των τροφίμων, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των 

καταναλωτών και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία (η διάρκεια και οι ημερομηνίες 

υλοποίησης του προγράμματος προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρονική διαθε-

σιμότητα της επιχείρησης)  

 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – Ανάπτυξη Συστήματος HACCP: εκπαίδευση στη διατή-

ρηση Συστήματος HACCP, στην αναγνώριση των κινδύνων και τη μεθοδολογία ελέγχου αυ-

τών, στην τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στην εφαρμογή των κα-

νόνων ορθής υγιεινής πρακτικής (η διάρκεια και οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρονική διαθεσιμότητα της επιχείρησης)  

 Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας: εκπαίδευση και αναγνώριση κάθε παράγοντα που μπορεί 

να επιδράσει αρνητικά στην ασφάλεια εργασίας και την υγεία των εργαζομένων (η διάρκεια 

και οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και 

τη χρονική διαθεσιμότητα της επιχείρησης)  

 Εκπαίδευση σερβιτόρων: απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την παροχή ποιοτι-

κών υπηρεσιών ατόμων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στο σέρβις επιχειρήσεων 

εστίασης και αναψυχής (η διάρκεια του προγράμματος είναι 25 ώρες) 

Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε εκπαι-

δευόμενο! 

* Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: www.ShopSupport.gr 
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