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Τι θα διαβάσετε σε αυτό το newsletter; 

 Ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΦΕΤ  

 Τι πρέπει να γνωρίζω για τα σκεύη Gas-
tronorm;  

 Προγράμματα & δράσεις ΕΣΠΑ 

 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 τα newsletters, παρακαλούμε 

ενημερώστε μας!  

Ενημερωθείτε και από τα 

newsletters μας!!! 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016 

         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  



08/01/2016: Ανάκληση του προϊόντος τυρί κα-

σέρι ΠΟΠ, µε την εµπορική ονοµασία «ΤΡΕΙΣ ΒΟ-

ΣΚΟΙ», µε αριθµούς παρτίδας 150613, 150614, 

150709  ηµεροµηνία ανάλωσης 20/06/2016 και 

αριθµό παρτίδας 150710 µε ηµεροµηνία ανάλω-

σης 30/05/2016. Το προϊόν είναι συσκευασµένο 

σε διάφανο εύκαµπτο φιλµ καθ. βάρους 350 

γραµµαρίων παράγεται από την επιχείρηση ΑΦΟΙ 

∆. ΡΟ∆ΟΥ «ΛΕΣΒΙΓΑΛ» και διατίθεται από την 

επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΠΕ ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ. 

15/02/2016: Ανάκληση εξαιρετικού παρθένου 

ελαιολάδου που διακινήθηκε από την επιχείρηση 

Αναστασόπουλος Ευστρ. Κων/νος προς το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγάλεω διατέ-

θηκε στους δικαιούχους το διάστημα μετα-

ξύ 21/12/2015 και 13/01/2016.   

24/02/2016: Ανάκληση συγκεκριμένων παρτί-

δων των προϊόντων MARS και SNICKERS που 

έχουν παραχθεί και διακινηθεί από την Mars Ned-

erland B.V.   

03/03/2016: Ανάκληση του προϊόντος 

«ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 0,1%», σε συσκευασία 

των 400g και ημερομηνία λήξης 14/03/2016, που 

παράγεται από την εταιρεία «S.C. Fabrica de 

Lapte Brasov» και διακινείται από την «LIDL 

HELLAS & ΣIA O.E.». 

04/03/2016: Ανάκληση αλμυρού σνακ με γεύση 

πάπρικα και εμπορική ονομασία «CRIK CROK 

Plus paprika», σε συσκευασία των 100g, με αριθ-

μό παρτίδας P19052016D και ημερομηνία λήξης 

19/05/2016, το οποίο παρασκευάστηκε από την 

εταιρεία «ICA FOODS SPA» και διακινήθηκε α-

πό την επιχείρηση ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.   

23/03/2016: Ανάκληση εξαιρετικού παρθένου 

ελαιολάδου με την εμπορική ονομασία 

«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», «Ελληνικό Προϊόν», Lot No 1735, 

συσκευασίας των 5 λίτρων και αναγραφόμενη 

ημερομηνία στο λευκοσιδηρό δοχείο 

30/12/2016.  

* Για περισσότερες πληροφορίες: www.efet.gr 

Ανακλήσεις προϊόντων 

από τον ΕΦΕΤ* 
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Όταν αναφερόμαστε στον εξοπλισμό επαγγελματικής 

κουζίνας πολύ συχνά κάνουμε λόγο στα σκεύη χρησιμο-

ποιώντας τη λέξη Gastronorm (γκαστρονόρμ) ή τη σύ-

ντμηση GN (συνήθως τζι-νι, σπανίως τζι-εν) ακολουθού-

μενη από κάποιο κλάσμα. Ενίοτε δε, τη φράση κλείνει η 

λέξη βαθύ ή ρηχό ή ακόμη και ένας αριθμός όπως “2 GN 

(τζι νι) 1/2 στα 6,5”. Αυτή η παράξενη φράση δεν 

προέρχεται από την εγωιστική μας τάση να μπερδέ-

ψουμε όσους είναι καινούριοι στο χώρο. Κάθε άλλο, 

προέρχεται από την προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων 

να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη μέσα στην κουζίνα 

και έξω από αυτή. 

Όπως είναι φανερό ο όρος Gastronorm αναφέρεται σε 

ένα πρότυπο διαστασολόγισης σκευών, και όχι μόνο, 

αφού το πρότυπο έχει επεκταθεί και σε άλλα αντικείμε-

να που σχετίζονται με τα σκεύη ή την επαγγελματική 

κουζίνα. 

Πριν από την θέσπιση του προτύπου κάθε κατασκευα-

στής είχε το δικό του διαστασολόγιο και έτσι τα ταψιά 

ενός φούρνου για παράδειγμα, θα ταίριαζαν μόνο στο 

μπαιν μαρί του ίδιου κατασκευαστή. Για το λόγο αυτό 

στις 17 Νοεμβρίου 1964 η Schweizer Verband für Spi-

tal, Heim und Gemeinschaftsgastronomie και η Swiss 

Hotel Association καθιέρωσαν το πρότυπο ISO EN 631. 

Το πρότυπο ορίζει τη διάσταση 

του σκεύους GN1/1 στα 

32,5Χ53mm (εξωτερικές δια-

στάσεις). Από αυτό προκύ-

πτουν πολλαπλάσια και υποδι-

αιρέσεις όπως το GN1/4 

(χωράνε 4 στο GN1/1). Στον 

ακόλουθο πίνακα διαστάσεων 

προσέξτε ότι υπάρχουν και κά-

ποιες εξωτικές διαστάσεις που 

η αναλογίες των πλευρών αλ-

λάζουν όπως το GN2/4. Πάλι όμως αποτελούν κλάσμα-

τα του 1/1.  

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα 

σκεύη Gastronorm;   

GN2/1 650 x 530 mm 

GN1/1 530 x 325 mm 

GN2/3 354 x 325 mm 

GN2/4 354 x 325 mm 

GN1/2 325 x 265 mm 

GN1/3 325 x 176 mm 

GN1/4 265 x 163 mm 

GN1/6 176 x 162 mm 

GN1/9 108 x 176 mm 

GN2/8 132 x 325 mm 

GN1/12 132 x 108 mm 



Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα σκεύη Gastronorm εξαρτώνται από τη χρήση για την 

οποία προορίζονται. Έτσι είναι πολύ διαδεδομένα τα ανοξείδωτα σκεύη από χάλυβα AISI304, ο 

οποίος και είναι αντιμαγνητικός. Αν τα σκεύη προορίζονται για χρήση κουζίνας και προκειμένου 

να αντέχουν άλατα, οξέα, απότομες αλλαγές θερμοκρασίας κ.λπ. καλό είναι να είναι επώνυμα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI304, καλού πάχους ανάλογα με το μέγεθος τους. Άλλες οικονομικότερες 

σειρές χάλυβα (σειρές 200 & 400) εξυπηρετούν το σκοπό τους, αλλά με ένα συμβιβασμό στην α-

ντοχή και καλό είναι να αποφεύγονται σε απαιτητικές χρήσεις όπως στο φούρνο και στη στιγμιαί-

α κατάψυξη (blast chiller). Άλλα υλικά κατασκευής σκευών είναι τα πλαστικά όπως το πολυκαρ-

βονικό (polycarbonate) και το πολυπροπυλένιο (polypropylene), το γυαλί (σπάνια), το εμαγιέ, αντι-

κολλητικά (διάφορα υλικά) και διάφορα κεραμικά. Τα κεραμικά και το γυαλί συνήθως χρησιμοποι-

ούνται σε σκεύη παρουσίασης. Τα πολυκαρβονικά χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση, λόγω της 

διαφάνειας του υλικού και του μικρού του βάρους. Τα polypropylene συνήθως συνδυάζονται με 

καπάκια που επιτρέπουν την ερμητική σφράγιση (είναι μαλακό υλικό). Φυσικά τα πλαστικά σκεύη 

δεν κάνουν για το φούρνο, αν και ορισμένα αναφέρουν με σφραγίδα πάνω στο σκεύος αντοχή σε 

θερμοκρασίες μέχρι και 100 οC, σπάνια θα τα συναντήσουμε ακόμη και σε μπαιν μαρί.  

Συνήθως τα σκεύη GN συνδυάζονται με μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ όπως καπάκια (επίπεδα ή 

θολωτά ή με εγκοπή για κουτάλες), βάσεις κ.λπ. Κάποιες σειρές σκευών διαθέτουν χερούλια που 

κατασκευάζονται από χοντρό σύρμα περασμένο σε τρύπες 

στα άκρα τους. Ακόμα υπάρχουν πολλά άλλα είδη που δεν εί-

ναι σκεύη και ακολουθούν το πρότυπο Gastronorm, όπως 

σχάρες, επιφάνειες ψησίματος από μαντέμι ή κεραμικά ακόμα 

και πλαστικοί δίσκοι κοπής (πολυαιθυλενίου). Αξίζει να ανα-

φερθεί ότι στην μεταλλική τους εκδοχή, τα σκεύη διατίθενται 

και με διάτρητο πάτο καθώς και ότι υπάρχουν ένθετοι πάτοι 

και βάσεις που μπαίνουν μέσα στα σκεύη για διάφορες χρή-

σεις. Ένα από τα πιο «προχωρημένα» αξεσουάρ είναι τα ανο-

ξείδωτα στεγανά καπάκια με λάστιχο που επιτρέπουν να συνδεθεί αντλία αέρα σε μια βαλβίδα 

που διαθέτουν. Έτσι η συντήρηση των τροφίμων γίνεται σε κενό αέρα.  

Φυσικά  υπάρχουν και άλλα πρότυπα για σκεύη διαφορετικών χρήσεων όπως για παράδειγμα για 

την αρτοποιεία και τη ζαχαροπλαστική όπου οι δύο πιο διαδεδομένες διαστάσεις είναι 60x40cm 

και 50x70cm (για τις λαμαρίνες ψησίματος) ακολουθώντας το πρότυπο Euronorm. Παγκοσμίως 

όλοι οι κατασκευαστές ειδών σκευών και συσκευών μαζικής εστίασης τείνουν σταδιακά να υιοθε-

τήσουν το διεθνές πια πρότυπο Gastronorm εγκαταλείποντας τοπικά πρότυπα. 

Ακόμα πολύ συχνά θα ακούσουμε στην Ελλάδα να αναφέρονται στα ανωξείδοτα σκεύη GN1.4 βά-

θος 6,5 εκ. ως λεκανάκια για ψυγείο σάντουιτς ή να αναφέρονται στα σκεύη γενικά με τη λεξη  

«γαστρονόμ» ή χειρότερα «γαστρονόμος». Πράγματι, η λέξη Gastronorm πρέπει να έχει Ελληνική 

και Λατινική ρίζα, όμως διαφέρει ετυμολογικά από τη λέξη γαστρονόμος (γαστρο- + -νόμος < νέ-

μω).  
 

           Καλά μαγειρέματα σε σωστά σκεύη! 

     Αλέξανδρος Τούντας 

 Ιερά Οδός 2-4 & Πειραιώς Αθήνα    www.oleonidas.gr                           
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- Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Υποστήριξη πτυ-

χιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/

υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτο-

τελή επαγγελματικό χώρο.  

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επι-

χειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη 

δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.   

- Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και 

την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών: Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων 

υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό 

της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την ανα-

βάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

- Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικα-

νοτήτων τους στις νέες αγορές: Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς προτεραιότητας (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές 

και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολο-

γίες πληροφορικής και επικοινωνίες ΤΠΕ, υγεία).   

Για περισσότερες πληροφορίες: www.espa.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας. 

Προγράμματα & δράσεις ΕΣΠΑ 

Σεμινάρια 

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

ας των τροφίμων, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των καταναλω-

τών και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία (η διάρκεια και οι ημερομηνίες υλοποίησης του 

προγράμματος προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρονική διαθεσιμότητα της επιχεί-

ρησης)  

 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – Ανάπτυξη Συστήματος HACCP: εκπαίδευση στη διατήρηση 

Συστήματος HACCP, στην αναγνώριση των κινδύνων και τη μεθοδολογία ελέγχου αυτών, στην τή-

ρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγι-

εινής 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 χρονι-

κή διαθεσιμότητα της επιχείρησης)  

 Εκπαίδευση σερβιτόρων: απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την παροχή ποιοτικών 

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 εκπαιδευόμενο. 

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