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Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η 
αποκάλυψη του ΕΕΑ για τη ληγμένα 

 
Παράθεση δημοσιευμάτων 
 
 
 
Με ειδική σήμανση 

 

Στα ράφια από 1η Σεπτεμβρίου τα ληγμένα 
τρόφιμα 

 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231262612 
 

Αθήνα 
Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου 
τρόφιμα «περασμένης διατηρησιμότητας», δηλαδή με παρελθούσα 
ημερομηνία λήξης, κάτω από συγκεκριμένους όρους. Τα τρόφιμα αυτά θα 
φέρουν ειδική σήμανση, θα είναι φθηνότερα από τα άλλα, ενώ θα 
επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν θα τηρούνται οι παραπάνω 
κανόνες. 

 
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )  
 
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία 
ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από 
τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, 
με κεφαλαία γράμματα, η φράση «Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας».  
Τα τρόφιμα περιορισμένης διατηρησιμότητας είναι εκείνα στα οποία 
αναγράφεται «ανάλωση κατά προτίμηση» και όχι εκείνα που έχουν ακριβή 
ημερομηνία λήξης, όπως το γάλα, το γιαούρτι, αλλαντικά, κλπ. 
Ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει κατά περίπτωση:  
α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. 
β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. 
γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
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Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή 
κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.  
Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε 
χώρους ομαδικής εστίασης. 
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.  
Τα παραπάνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.  
Στους παραβάτες επιβάλλονται τα παρακάτω διοικητικά πρόστιμα:  

 Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «Τρόφιμα Περασμένης 
Διατηρησιμότητας» 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  

 Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας 
από τα υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 

 Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 

 Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 

 Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «Τρόφιμα 
Περασμένης Διατηρησιμότητας» σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά 
κωδικό προϊόντος. 

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 
 

Από 1η Σεπτεμβρίου στη διάθεση τα ληγμένα 
τρόφιμα 

 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=527535 
 

 
 
Τι απαντά ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  26/08/2013 18:33 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  26/08/2013 
20:18 
 
   
Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου 
τρόφιμα «περασμένης διατηρησιμότητας», δηλαδή με παρελθούσα 
ημερομηνία λήξης, κάτω από συγκεκριμένους όρους. Τα τρόφιμα αυτά θα 
φέρουν ειδική σήμανση, θα είναι φθηνότερα από τα άλλα, ενώ θα 
επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν θα τηρούνται οι παραπάνω 
κανόνες. 

 
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=527535


3 
 

ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από 
τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, 
με κεφαλαία γράμματα, η φράση «Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας».  
Ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει κατά περίπτωση:  
α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. 
β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. 
γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή 
κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.  
Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε 
χώρους ομαδικής εστίασης. 
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.  
Τα παραπάνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.  
Στους παραβάτες επιβάλλονται τα παρακάτω διοικητικά πρόστιμα: 
Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας» 
1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «Τρόφιμα 
Περασμένης Διατηρησιμότητας» σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά κωδικό 
προϊόντος. 
Ανακοίνωση του υφυπουργού Ανάπτυξης 
Με αφορμή τη διάθεση «ληγμένων προϊόντων» και προκειμένου να μη 
δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στο καταναλωτικό κοινό, ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιος Σκορδάς έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: 
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να 
αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει. Επίσης, τίποτε 
δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες σχετικά με τα προϊόντα 
περιορισμένης διατηρησιμότητας. Απλώς, το καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, 
σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ. 
Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η κινδυνολογία επί ανύπαρκτων θεμάτων. 
Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για κάθε Έλληνα πολίτη, ο δημόσιος λόγος 
οποιουδήποτε κρίνεται από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που 
επιδεικνύει».  
 
 

Τα μάθατε τα νέα; Ληγμένα 
 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=527710 
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Κύριε διευθυντά,  
 
Θα φέρουν ειδική σήμανση και θα είναι φθηνότερα από τα άλλα. Αναφέρομαι 
στα τρόφιμα «περασμένης διατηρησιμότητας» που θα βρίσκονται στα ράφια 
των σουπερμάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου και που σύμφωνα με τον 
υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά η διάθεσή 
τους είναι κάτι τόσο φυσικό όσο και η διάθεση των προϊόντων που δεν έχουν 
λήξει. 
 

 
Βίδος Κοσμάς   
 
 Προσπερνώ το πόσο σημαντική είναι κατά τους επιστήμονες η σωστή 
συντήρηση των τροφίμων για την αποφυγή ασθενειών όπως ο καρκίνος του 
στομάχου (γεγονός που μάλλον κλονίζει τη θεωρία των εντελώς ακίνδυνων 
ληγμένων) και στέκομαι σε ένα θέμα που μπορείτε να το χαρακτηρίσετε και 
προσωπική μου… παραξενιά: από τη στιγμή που εγώ αποφασίζω ότι δεν 
θέλω να τρώω ληγμένα ποιος με προστατεύει από τον εστιάτορα που 
αποφασίζει, για οικονομία, να μαγειρεύει με ληγμένα, έστω με «περασμένης 
διατηρησιμότητας», για να χρησιμοποιήσω τον επίσημο όρο; Βεβαίως, αυτός 
ο κίνδυνος υπήρχε και πριν, αλλά με τη νέα ρύθμιση καθείς νομιμοποιείται να 
τα χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν και εν αγνοία μου.  
 
Μετά απορίας, 
 
Πανδώρα 
 
 

Στα ράφια τα ληγμένα προϊόντα από την 
επόμενη εβδομάδα, αλλά με περιορισμούς 

 
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5037055/sta-rafia-ta-lhgmena-
proionta-apo-thn-epomenh-ebdomada-alla-me-periorismoys/ 
 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/08/2013 18:20 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 26/08/2013 
21:28 |  
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι και οι καταναλωτές όταν αγοράζουν 
ληγμένα προϊόντα. (Φωτογραφία Αρχείου) 

http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid=284
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5037055/sta-rafia-ta-lhgmena-proionta-apo-thn-epomenh-ebdomada-alla-me-periorismoys/
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5037055/sta-rafia-ta-lhgmena-proionta-apo-thn-epomenh-ebdomada-alla-me-periorismoys/
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Τρόφιμα με χαμηλότερη τιμή, αλλά με την ημερομηνία λήξεως να έχει 
παρέλθει θα βρεθούν στα ράφια των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ 
από την επόμενη εβδομάδα. Η πώλησή τους θα γίνεται με αυστηρές 
προϋποθέσεις, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. 

 
Με ενημερωτικό του έγγραφο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας 
ανακοίνωσε πως η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας επιτρέπεται από την 1η Σεπτεμβρίου. Εξαίρεση αποτελούν 
τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως ευαλοίωτα από τη νομοθεσία. 
 
Τα ληγμένα τρόφιμα θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό ράφι, με πινακίδα 
που θα επισημαίνει με κεφαλαία γράμματα πως πρόκειται για προϊόντα 
περασμένης διατηρησιμότητας και βέβαια θα πρέπει να έχουν χαμηλότερη 
τιμή. Παράλληλα απαγορεύεται η διάθεσή τους σε χώρους ομαδικής εστίασης. 
 
Ο χρόνος διάθεσης αυτών των προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά 
περίπτωση: 
 
Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. 
 
Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. 
 
Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
 
Παράλληλα ανακοινώθηκαν και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε 
περίπτωση παραβάσεων. Αυτά έχουν ως εξής: 
 
Ελλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα, 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης, 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σε χαμηλότερη τιμή, 2.000 ευρώ ανά 
κωδικό προϊόντος. 
 
Ανακοίνωση του υφυπουργού Ανάπτυξης 



6 
 

 
Το έγγραφο του Επιμελητηρίου προκάλεσε αναστάτωση στους καταναλωτές. 
Προκειμένου να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στο 
καταναλωτικό κοινό, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Θανάσης Σκορδάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να 
αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει. Επίσης, τίποτε 
δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες σχετικά με τα προϊόντα 
περιορισμένης διατηρησιμότητας. Απλώς, το καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, 
σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ. 
Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η κινδυνολογία επί ανύπαρκτων θεμάτων. 
Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για κάθε Έλληνα πολίτη, ο δημόσιος λόγος 
οποιουδήποτε κρίνεται από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που 
επιδεικνύει». 

 

Ο Καπερνάρος για τα ληγμένα 
 
http://www.enikos.gr/politics/169303,O_Kapernaros_gia_ta_lhgmena_.ht
ml 
 
Πρώτη καταχώρηση: 28/08/2013 - 14:12 
Τελευταία δημοσίευση: 14:24Πολιτική 
 
  
«Ο ελληνικός λαός κρίθηκε απατεώνας, ένοχος σπατάλης, ασυνέπειας, 
υπεξαίρεσης και ανηθικότητας, τον αποκάλεσε διεφθαρμένο ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός του, καταδικάστηκε σε οικονομική γενοκτονία, συνώνυμη των 
μνημονίων και της υπόδουλης πολιτικής των υποτελών συγκυβερνητών του», 
δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
Βουλευτής Β΄ Αθηνών, Βασίλης Καπερνάρος. 
 

 
«Τα είδη της συνομοταξίας αυτής κουβαλούν το κενό αέρος που τους κάνει να 
φουσκώνουν από έπαρση. Ο κυνισμός του ρηχού εαυτού τους δεν έχει 
φραγμό και όρια. 
Μετά από όλα τα δεινά, στα οποία υπέβαλαν του Έλληνες, τώρα θα μας 
ταΐζουν και με ληγμένα τρόφιμα, με τα οποία οι Ευρωπαίοι δεν ταΐζουν ούτε τα 
κατοικίδιά τους. Αλήθεια, τέτοια μοίρα άξιζε στον Ελληνικό λαό;», αναφέρει ο 
κ. Καπερνάρος. 
 

Αβέρτα όλα τα ληγμένα και στη φτήνια 
 

http://www.enikos.gr/politics/169303,O_Kapernaros_gia_ta_lhgmena_.html
http://www.enikos.gr/politics/169303,O_Kapernaros_gia_ta_lhgmena_.html


7 
 

http://www.sentragoal.gr/article.asp?catid=10560&subid=2&pubid=129475594 
 

 
 
Κώστας Καίσαρης 
 
ΤΟ να παίζεις είναι ωραίο πράγμα. Αλλος παίζει με την τσαπού του. Αλλος 
ακόμα και σε μεγάλη ηλικία παίζει διάφορα παιχνίδια. Ξαναγίνεται παιδί. 
Αλλος, και στην προκειμένη περίπτωση οι πολιτικοί, παίζει με τις λέξεις. 
Δεν είναι δυνατόν, άλλωστε, να παίζουνε την τσαπού τους. Είπε, λοιπόν, ο 
γενικός γραμματέας του Καταναλωτή στην τηλεόραση: «Δεν θα επιτραπεί η 
διάθεση στην αγορά ληγμένων προϊόντων». Τελεία και παύλα. Τι θα 
επιτραπεί όμως από την πρώτη του Σεπτέμβρη; Θα επιτραπεί η πώληση 
προϊόντων «περασμένης διατηρησιμότητας». Ετσι πάει. Αλλο Γιάννης, άλλο 
Γιαννάκης. 

 
Δεν είναι το ίδιο. Μην τρελαθούμε. Κι επειδή πρόκειται για τρόφιμα κι επειδή η 
Ελλάδα πρόκειται για σοβαρό κράτος, υπάρχει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 
που τα κάνει πενηνταράκια. Ο χρόνος αυτός της περασμένης 
διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μια βδομάδα αν πρόκειται για 
προϊόντα που έχουν ημερομηνία λήξεως. 
Απ' ό,τι ξέρουμε δηλαδή, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται 
γιαούρτια, γάλατα, συσκευασμένα τυριά, αλλαντικά, επιδόρπια, γλυκά, αυτά 
που σε γενικές γραμμές αποκαλούνται ευπαθή προϊόντα. Εφτά μέρες τράτο, 
λοιπόν, προκειμένου όλα αυτά να είναι τοποθετημένα σε ειδικά ράφια και να 
πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές. 
Δεν θα πω βέβαια αυτό που φωνάζαμε πιτσιρικάδες σ' αυτούς που 
πουλάγανε στα γήπεδα σάμαλι στον νταβλά «ένας τρώει, δέκα πεθαίνουνε». 
Θα πω ότι άνοιξε κακή φάμπρικα. Κι ότι ο καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του. 
Για τροφικές δηλητηριάσεις και συναφείς επιπτώσεις. Επειδή η διαχωριστική 
γραμμή είναι πολύ λεπτή. 
Σαφώς και δυο τρεις μέρες μετά δεν συνιστούν πρόβλημα. Μπαίνει θέμα 
αποθήκευσης. Και σωστής συντήρησης. Ενα μπουκάλι γάλα, αν είναι στην 
πόρτα του ψυγείου, θα χαλάσει. Αν είναι στο βάθος του θαλάμου που η ψύξη 
είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν θα έχει πρόβλημα. Τώρα με την κρίση βέβαια 
αυτό στα μίνι μάρκετ στις γειτονιές που δεν έχουν δυνατότητα επιστροφών 
γίνεται. Μια δυο μέρες μετά τη λήξη τα πουλάνε μισοτιμής. Κι ο κόσμος τα 
παίρνει. 
Οπως κάποιοι άλλοι πάνε αργά το βράδυ στους φούρνους πριν κλείσουνε κι 
αγοράζουνε το ψωμί με σκόντο. Ή την άλλη μέρα το πρωί το χθεσινό. Το 
χθεσινό ψωμί βέβαια τρώγεται μια χαρά, αλλά προκειμένου ο φούρναρης να 
το πετάξει, το δίνει με έκπτωση. Ξεφύγαμε όμως. Προϊόντα που αναφέρουν 
μήνα και έτος λήξης θα μπορούν να πωλούνται και τριάντα μέρες μετά. 
Εμφιαλωμένα νερά δηλαδή, μπίρες, αναψυκτικά, μακαρόνια κ.λπ. 

http://www.sentragoal.gr/article.asp?catid=10560&subid=2&pubid=129475594
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Και για να τα λέμε όλα, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Προϊόντα που 
αναφέρουν μόνο το έτος λήξης, μέχρι και τρεις μήνες μετά. Πάντα σε 
φτηνότερες τιμές, για να μην ξεχνιόμαστε. Και ιδού πώς συμβάλλει 
αποφασιστικά η κυβέρνηση στην πάταξη της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας. 
Αβέρτα όλα τα ληγμένα και στη φτήνια μάλιστα. Με τη ρητή πρόβλεψη 
μάλιστα ότι απαγορεύεται η διάθεσή τους σε χώρους μαζικής εστίασης. 
Ποιος θα κάνει όμως τον σχετικό έλεγχο; Αυτοί που επιβλέπουν σχετικά με το 
κάπνισμα και κάνουνε τόσο καλή δουλειά που σε κανένα μαγαζί σε όλη την 
επικράτεια κανείς δεν τολμάει ν' ανάψει τσιγάρο; Αν εφαρμόζεται ο νόμος με 
την ίδια ακριβώς αυστηρότητα, αφού πρόκειται για θέματα υγείας, 
κονομήσαμε. Το «αυτός παίρνει ληγμένα», ωστόσο, δεν θα αναφέρεται πλέον 
σαν ανέκδοτο. Με δύο εκατομμύρια ανέργους, τα ειδικά ράφια θα αδειάζουνε 
μέσα σε πέντε λεπτά. Και από καταναλωτές αλλά και από καταστηματάρχες 
που δεν θα έχουνε κανένα πρόβλημα να σερβίρουνε χλαπάτσες. Από την 
πρώτη του μήνα, λοιπόν, είναι ενδεχόμενο ένας να τρώει και δέκα να 
πεθαίνουνε. 
 

Διάλογο για τα ληγμένα ζητεί ο Ιατρικός 
Σύλλογος Πειραιά 

 
http://www.avgi.gr/article/850720/dialogo-gia-ta-ligmena-zitei-o-iatrikos-
sullogos-peiraia 
 

 
 

 Σπύρος Ραπανάκης 
Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, απέστειλε ο Ιατρικός 
Σύλλογος Πειραιά με αφορμή την απόφαση για εφαρμογή, από 1η 
Σεπτεμβρίου, της αγορανομικής διάταξης για τη διάθεση στα ράφια τροφίμων 
που έχουν λήξει. 
 

 28.08.2013  

 
 
Στην επιστολή αναφέρεται πως από τον Οκτώβριο του 2012 είχε 
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον γ.γ. Εμπορίου, Κ. Κομνηνό, με αφορμή 
το συγκεκριμένο ζήτημα και είχε υπάρξει διαβεβαίωση πως θα εξεταστεί 
διεξοδικά το θεμα και θα πραγματοποιηθεί διάλογος με όλους τους φορείς. 
"Εκ του Τύπου ενημερωθήκαμε για την εφαρμογή της διάταξης από 1.9.2013. 
Διερωτώμεθα, υπήρξε διάλογος έστω με κάποιον άλλο φορέα και με ποιον; 
Διότι με εμάς και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο δεν υπήρξε" καταγγέλλει ο 
ΙΣΠ στην επιστολή του. 
"Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας, της οποίας ένα μέσο είναι και το τρόφιμο, 

http://www.avgi.gr/article/850720/dialogo-gia-ta-ligmena-zitei-o-iatrikos-sullogos-peiraia
http://www.avgi.gr/article/850720/dialogo-gia-ta-ligmena-zitei-o-iatrikos-sullogos-peiraia
http://www.avgi.gr/editor/140214
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καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά στα τρόφιμα, θεωρεί ότι για να μην 
μπει σε 'περιπέτειες' η δημόσια υγεία, πρέπει άμεσα να ληφθούν υπόψη οι 
θέσεις - προτάσεις - αντιρρήσεις των θεσμικών οργάνων που έχουν σχέση με 
αυτή και γνωρίζουν το θέμα" καταλήγει η επιστολή. 
 

Δημιουργούνται ράφια φτωχών λέει η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Καταναλωτών για τα "ληγμένα" 
 
http://www.avgi.gr/article/850043/dimiourgountai-rafia-ftoxon-leei-i-panellinia-
omospondia-enoseon-katanaloton-gia-ta-ligmena- 
 

 
 Τελευταία ενημέρωση : 27.08.2013, 19:47 μμ 

 «Η χώρα μας είναι ακριβή και θέλουμε χαμηλότερες τιμές, ιδιαίτερα στα 
τρόφιμα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «Η Παρέμβαση». Η 
πρόταση της ομοσπονδίας είναι να θεσμοθετηθεί η νομοθετημένη διάθεση 
των μη ευαλλοίωτων τροφίμων αρκετά πριν την παρέλευση της ημερομηνίας 
ανάλωσης σε τιμές που θα κυμαίνονται μεταξύ του 40-50% της προηγούμενης 
κανονικής τιμής του προϊόντος. 
Η ομοσπονδία, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την τελευταία 
συμπλήρωση/τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης τίθεται σε εφαρμογή 
από 1 Σεπτεμβρίου 2013 η ήδη υφιστάμενη από παλιά, αλλά μη εφαρμόσιμη 
διάταξη για την διάθεση τροφίμων περασμένης ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας. Η διάταξη αυτή συμπληρώθηκε με την υποχρέωση να 
διατίθενται τα προϊόντα αυτά σε μειωμένη τιμή και με τον όρο ότι αυτά θα 
πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που 
θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση 
«ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», πλην όσων 
προσδιορίζονται από τη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα. Δηλαδή, η μόνη διαφορά 
του νέου άρθρου σε σχέση με το ισχύον (ΑΔ 14/1989, 07/2009) είναι η 
υποχρέωση ύπαρξης μειωμένης τιμής. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «Η παρέμβαση» δηλώνει 
την αντίθεσή της, διότι με την απόφαση αυτή δημιουργούνται ράφια φτωχών 
και εύπορων και οι καταναλωτές χωρίζονται πλέον σε οικονομικές ομάδες. 
Σημειώνεται ότι η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. μέλος της Π.ΟΜ.Ε.Κ «Η παρέμβαση» 
απευθύνθηκε σε ειδικούς επιστήμονες και έθεσε την παρακάτω σειρά 
ερωτήσεων: 
1. Πόσο επικίνδυνα για την υγεία είναι τα μη ευαλλοίωτα τρόφιμα που έχουν 
λήξει; 
Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι ασφαλή για 
κατανάλωση (τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που προτείνεται στη 
νομοθεσία) τόσο από μικροβιολογική άποψη (λόγω του χαμηλού ποσοστού 
υγρασίας) όσο και από χημική. 

http://www.avgi.gr/article/850043/dimiourgountai-rafia-ftoxon-leei-i-panellinia-omospondia-enoseon-katanaloton-gia-ta-ligmena-
http://www.avgi.gr/article/850043/dimiourgountai-rafia-ftoxon-leei-i-panellinia-omospondia-enoseon-katanaloton-gia-ta-ligmena-
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Στην πραγματικότητα, αυτή την στιγμή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, δεν υπάρχουν συστηματοποιημένες μελέτες για τις αλλαγές που 
υφίστανται, με την πάροδο του χρόνου, τα μη ευαλλοίωτα τρόφιμα. Και όπως 
είναι ευνόητο, δεν μπορεί να υπάρχουν ούτε μελέτες για τις πιθανές 
επιδράσεις των αλλαγών αυτών στην ανθρώπινη υγεία. 
2. Τα μη ευαλλοίωτα τρόφιμα που έχουν λήξει είναι το ίδιο θρεπτικά, όπως 
ήταν πριν την λήξη τους; 
Δεν υπήρξε σαφής αρνητική ή θετική απάντηση, γεγονός που εξηγείται από το 
ότι δεν έχουν μελετηθεί επιστημονικά οι βαθμιαίες αλλαγές που υφίστανται 
αυτά τα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να ισχυριστεί 
τεκμηριωμένα το ένα ή το άλλο ενδεχόμενο. Ωστόσο, η μακραίωνη ανθρώπινη 
εμπειρία έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι "όσο πιο φρέσκο είναι ένα 
τρόφιμο τόσο πιο θρεπτικό είναι". 
3. Τι ακριβώς σηματοδοτεί η ημερομηνία λήξης ενός μη ευαλλοίωτου 
τροφίμου και πώς αυτή αποφασίζεται; 
Για τα συγκεκριμένα τρόφιμα η ημερομηνία λήξης ή ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας σηματοδοτεί το τέλος της αποδοχής των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, εμφάνιση κλπ) του τροφίμου από τον 
καταναλωτή και αποφασίζεται κυρίως από τον παραγωγό. 
4. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα με τα μη ευαλλοίωτα τρόφιμα που είχαν λήξει; 
Επιστρέφονταν στους παραγωγούς οι οποίοι τα παρείχαν δωρεάν σε 
κοινωφελή ιδρύματα ή τα έστελναν στις χωματερές. 
5. Τρόφιμα στις χωματερές, όταν οι άνθρωποι πεινούν; 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 40% των παραγόμενων τροφίμων 
καταλήγουν στα σκουπίδια των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ την ίδια στιγμή, 
εκατομμύρια ανθρώπων υποσιτίζονται ή πεθαίνουν από ασιτία… 
 

ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ ως ανέκδοτο δεν ισχύει πλέον 
 
http://imerazante.gr/2013/08/28/70146 
 

 
 
Θεματική κατηγορία: Επικαιρότητα     Δημοσίευση: 28 Αυγούστου 2013 
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – Αυτά που γνωρίζαμε ως ανέκδοτο για τα ληγμένα δεν ισχύει 
πλέον, αφού μετράμε αντίστροφα μέχρι την 1η Σεπτέμβρη οπότε θα 
εφαρμοστεί το άρθρο 5 της νέας αγορανομικής διάταξης που επιτρέπει την 
διάθεση τροφίμων “περασμένης χρονολογίας”. Μέσα στην απίστευτη 
οικονομική κρίση που ζούμε και τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δεχόμαστε 
σε κοινωνικό και χρηματοπιστωτικό επίπεδο, οι ιστορίες καθημερινής τρέλας 
δεν έχουν τελειωμό. 
 

http://imerazante.gr/2013/08/28/70146


11 
 

 
Και τούτο κάτω από συγκεκριμένους όρους, που προβλέπονται από τους 
“Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών” που 
αποτελούν μετεξέλιξη του Αγορανομικού Κώδικα. 
Τα τρόφιμα θα φέρουν ειδική σήμανση, θα είναι φθηνότερα από τα άλλα, ενώ 
θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν θα τηρούνται οι κανόνες. 
Η νομοθεσία κατατάσσει, πλέον, σε περίοπτη θέση στα ράφια των σούπερ 
μάρκετ τα ληγμένα προϊόντα (εκτός από γάλα, γιαούρτι, τυρί), τα οποία αντί 
να επιστρέφονται στις εταιρείες όπως συνέβαινε μέχρι και σήμερα με σκοπό 
την καταστροφή τους, θα πωλούνται στη μισή τιμή για όσους αδυνατούν 
οικονομικά να αγοράσουν τα φρέσκα. 
Η απορία του καταναλωτή παραμένει εύλογη: Ποιος βάζει τους κανόνες 
υγιεινής; Το Υπουργείο ή τα καρτέλ τροφίμων; 
Ειδικοί δίνουν κρίσιμες απαντήσεις στην “ΗΜΕΡΑ” που σίγουρα θα ρίξουν 
“φως” στις απορίες κάθε αναγνώστη! 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ” 
www.imerazante.gr 
28/08/13 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά  
 
 

Επιφυλακτικά τα σούπερ μάρκετ με τα 
«ληγμένα» 

http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=144769 
 

 
Επιφυλακτικές σχετικά με την πώληση τροφίμων περασμένης 
διατηρησιμότητας εμφανίζονται οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 
δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να ριψοκινδυνεύουν την καλή φήμη που 
έχουν οικοδομήσει τα προηγούμενα χρόνια απλά για να διαθέσουν προϊόντα 
σε φθηνότερη τιμή. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στα 
επιτελεία των εταιρειών, θα περιμένουν να δουν την αντίδραση των 
καταναλωτών αλλά και των ανταγωνιστών στα νέα δεδομένα που 
διαμορφώνονται στην αγορά και κατόπιν θα λάβουν τις οριστικές αποφάσεις 
τους. 
Το θέμα, επισημαίνουν, είναι λεπτό και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς 
καθώς παρά την οικονομική κρίση και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να θέλουν να βάζουν στο καλάθι τους 
προϊόντα ποιότητας. «Μπορεί να στρέφονται σε φθηνότερες λύσεις και να 
επιλέγουν την ιδιωτική ετικέτα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως αδιαφορούν 
για την ποιότητα», σημειώνουν χαρακτηριστικά άνθρωποι του χώρου και 
προσθέτουν πως το θέμα ελλοχεύει πολλούς κινδύνους και μπορεί να εκθέσει 
ανεπανόρθωτα τη φήμη μιας εταιρείας εάν δεν υπάρξει η κατάλληλη 

http://www.e-forologia.gr/
http://www.e-forologia.gr/cms/viewSections.aspx?id=55
http://www.e-forologia.gr/cms/viewCategories.aspx?id=27
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=144769
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επικοινωνία. 
Και πώς άλλωστε να μην είναι προσεκτικές οι αλυσίδες, όταν ήδη η συζήτηση 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα διάφορα blogs έχει «ανάψει για 
τα καλά», με την πλάστιγγα να γέρνει με διαφορά κατά των... «ληγμένων». 
Ανάλογες αντιδράσεις υπήρχαν και κατά το πρόσφατο παρελθόν με το 
«φρέσκο» γάλα, όταν επιχειρήθηκε η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειάς του, 
ενώ οι γαλακτοβιομηχανίες έσπευσαν άμεσα να διευκρινίσουν πως δεν είχαν 
ποτέ σκεφτεί να υιοθετήσουν μια τέτοια απόφαση. 
Θέσεις μάχης  
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως η διάθεση τροφίμων μετά τη λήξη 
τους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι μια πρακτική που 
εφαρμόζεται χρόνια στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία, και τονίζουν πως δεν 
υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών. Αντίθετα, 
θεωρούν ότι εάν το καταναλωτικό κοινό απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις 
που έχει για τα προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας, τότε μπορεί να βγει 
διπλά κερδισμένο, καθώς και θα αγοράζει φθηνότερα τα «ληγμένα» αλλά θα 
συμβάλει συνολικά στην αποκλιμάκωση των τιμών λόγω αύξησης του 
ανταγωνισμού. 
Εν τω μεταξύ, μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την επιστροφή 
των καταναλωτών στα αστικά κέντρα, οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου 
παίρνουν θέσεις μάχης για έναν νέο γύρο προσφορών τους επόμενους μήνες, 
εντείνοντας ταυτόχρονα τις πιέσεις τους προς τη βιομηχανία για μεγαλύτερες 
εκπτώσεις και περισσότερες προσφορές. 
 
28/08/2013 
Πηγή: www.imerisia.gr 
 
 
 

Έρχονται τα “ληγμένα” από 1η Σεπτέμβρη 
 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=382186 

 
Τελευταία ενημέρωση: 20:22 Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 
Από την 1η Σεπτεμβρίου θα επιτρέπονται οι πωλήσεις προϊόντων 
«περασμένης διατηρησιμότητας» (ληγμένα), πλην όσων προσδιορίζονται από 
τη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς 
διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα τρόφιμα και με πινακίδα στην οποία θα 
αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «τρόφιμα περασμένης 
διατηρησιμότητας» και θα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=382186
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Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων 
περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:  
α.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.  
β.Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.  
γ.Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.  
Σημειώνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την 
καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής και ότι απαγορεύεται 
η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. 
Απαγορεύεται επίσης η διάθεση τέτοιων προϊόντων σε χώρους ομαδικής 
εστίασης.  
Τα πρόστιμα  
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:  
α.Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «τρόφιμα περασμένης 
διατηρησιμότητας»: 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
β.Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα: 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
γ.Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας: 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
δ.Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης: 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.  
ε.Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «τρόφιμα 
περασμένης διατηρησιμότητας» σε χαμηλότερη τιμή: 2.000 ευρώ ανά κωδικό 
προϊόντος.  
Οι όροι πώλησης των προϊόντων «περασμένης διατηρησιμότητας» 
περιγράφονται στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αποτελούν μετεξέλιξη του 
Αγορανομικού Κώδικα.  
Δήλωση υφυπουργού  
“Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να 
αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει" υπογράμμισε σε 
δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς σημειώνοντας ότι 
προκειμένου να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στο 
καταναλωτικό κοινό «τίποτε δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες 
σχετικά με τα προϊόντα περιορισμένης διατηρησιμότητας. Απλώς, το 
καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ». 
«Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η κινδυνολογία επί ανύπαρκτων 
θεμάτων. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για κάθε Έλληνα πολίτη, ο δημόσιος 
λόγος οποιουδήποτε κρίνεται από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που 
επιδεικνύει» καταλήγει.  
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Τα «ληγμένα» 
 
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7586113 
 

 
 
Η είδηση που δημοσίευσε χτες ο «Ριζοσπάστης» ήταν σαφής: Από την 
ερχόμενη Δευτέρα οι επιχειρηματίες θα μπορούν να πωλούν, με κάθε 
νομιμότητα, τα διάφορα προϊόντα, ακόμα και αν έχει παρέλθει η ημερομηνία 
που αναφέρεται στη συσκευασία, ως χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να 
καταναλωθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Με απλά λόγια, οι τύποι θα μπορούν 
να μας πουλάνε και ληγμένα. 
Τι σημαίνει «ληγμένα» για το εμπορικό κεφάλαιο, το απαντά άλλο δημοσίευμα 
του «Ρ». Τον Μάη του 1998, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αντιλαϊκών 
προβλέψεων της «Λευκής Βίβλου», για τις εργασιακές σχέσεις, έγραφε το 
δημοσίευμα: «Σε όλα τα σούπερ μάρκετ "Ατλάντικ" (...) σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ληγμένα προϊόντα, η υπάλληλος που είναι 
υπεύθυνη για το διάδρομο όπου βρίσκονται τα προϊόντα αυτά, υποχρεώνεται 
να τα πληρώσει από την τσέπη της». 
Οι κυβερνώντες που βεβαίως γνώριζαν το αίτημα των μεγαλεμπόρων για 
ακύρωση των περιορισμών και ελαστική εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
αφορούν τα ληγμένα προϊόντα, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τους 
ικανοποιήσουν και όπως αποκαλύπτει - καταγγέλλει τρίτο δημοσίευμα του 
«Ρ», στις 17 του Νοέμβρη του 1998, οι υπουργοί της τότε κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ «Ξαναζεσταίνουν τις πωλήσεις ληγμένων τροφίμων». 
Το πρόβλημα με τα «ληγμένα» δεν είναι σημερινό. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου 
το είχαν πάντα στην ατζέντα τους και τώρα που κρίνουν ότι οι συσχετισμοί 
τους ευνοούν, αξίωσαν και ψηφίστηκε η σχετική ρύθμιση που γι' αυτούς είναι 
ακόμα ένα μέσο για να στηριχτεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. 
Οι κάθε είδους προβληματισμοί του τύπου «μα πώς είναι δυνατόν να 
νομιμοποιήσουν τη διακίνηση ληγμένων προϊόντων» αποτελούν καθαρή 
υποκρισία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να έχει και πολύ περισσότερο να 
καλλιεργεί αυταπάτες. Μπροστά στο επιδιωκόμενο κέρδος, οι εκπρόσωποι 
του κεφαλαίου δεν έχουν τον παραμικρό δισταγμό. Ακόμα και να σου 
πουλήσουν το σκοινί που θα τους κρεμάσεις. Πολύ περισσότερο που, αν οι 
λαϊκές οικογένειες καταναλώσουν τα δικά τους ακατάλληλα είδη, αυτοί δε θα 
πάθουν το παραμικρό. 
Η πορεία προς τη νομιμοποίηση της διακίνησης των ληγμένων ήταν 
προδιαγεγραμμένη. Πρώτα και κύρια επειδή εδώ και καιρό αποτελεί στόχο 
του κεφαλαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, όπου σε πολλές χώρες ισχύει ήδη η 
σχετική ρύθμιση. Μετά, επειδή -κι αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της 
προσοχής ούτε δευτερόλεπτο- εδώ μιλάμε για μια κοινωνία που όλα τα 
τελευταία χρόνια, χάριν του επιχειρηματικού κέρδους, γεννά και αναπαράγει 
το ένα διατροφικό σκάνδαλο μετά το άλλο, χώρια τα εκατοντάδες ακατάλληλα 
και επικίνδυνα εμπορικά είδη που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό που σε 
όλους εμάς φαίνεται (και είναι) αδιανόητο, για εκείνους που μας έχουν ταΐσει 
τρελές αγελάδες, κρέας αλόγου για μοσχαράκι, ακατάλληλα κοτόπουλα, 
τρόφιμα με διοξίνες κ.ο.κ. οι πωλήσεις ληγμένων προϊόντων, ήταν μια 

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7586113
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...αναμενόμενη ρύθμιση. Κι ας μιλάμε για είδη που μέχρι σήμερα ο μοναδικός 
τους προορισμός είναι οι σκουπιδοτενεκέδες. 
Τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε από κυβερνήσεις που υπηρετούν το 
μεγάλο κεφάλαιο. Κάθε ρύθμιση που θα έρχεται σήμερα, αύριο, στο μέλλον, 
θα είναι χειρότερη από κάθε προηγούμενη. Αυτό υπαγορευει η 
φιλομονοπωλιακή διαχείριση της κρίσης. Αυτό απαιτούν οι σύγχρονες 
ανάγκες εξέλιξης του συστήματος. Θέματα όπως η δημόσια υγεία, η ποιότητα 
ζωής, η καταλληλότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε θα μπουν στην 
ημερήσια διάταξη, όταν θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε από την εξουσία 
τους. 
Γιώργος ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 
 

     

Καμία διάταξη για ληγμένα προϊόντα, 
διευκρινίζει ο Αθ. Σκορδάς - Ισχύει ό,τι εδώ και 

δεκαετίες 
http://www.naftemporiki.gr/story/690253 

 
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013 20:12 
 
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
Σύμφωνα με τον κ. Σκορδά, τίποτε δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και 
δεκαετίες σχετικά με τα προϊόντα περιορισμένης διατηρησιμότητας, απλώς, το 
καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της Ε.Ε. 
(φωτογραφία αρχείου). 
 

 
 

 Από Σεπτέμβριο η πώληση ληγμένων προϊόντων σε χαμηλότερες 
τιμές 
26/08 19:00 

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να 
αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει», διευκρινίζει ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς, με αφορμή το ενημερωτικό έγγραφό 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για τη διάθεση τροφίμων 
περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τίποτε δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και 
δεκαετίες σχετικά με τα προϊόντα περιορισμένης διατηρησιμότητας, απλώς, το 
καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της Ε.Ε.. 

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7586113
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7586113
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/relay.do?page=mailStory&id=7586113&publDate=28/8/2013
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/relay.do?page=mailStory&id=7586113&publDate=28/8/2013
http://www.naftemporiki.gr/story/690253
http://www.naftemporiki.gr/story/690219
http://www.naftemporiki.gr/story/690219
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«Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η κινδυνολογία επί ανύπαρκτων 
θεμάτων. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για κάθε έλληνα πολίτη, ο δημόσιος 
λόγος οποιουδήποτε κρίνεται από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που 
επιδεικνύει», καταλήγει ο κ. Σκορδάς στη δήλωσή του για το θέμα.  
Η πώληση προϊόντων «περασμένης διατηρησιμότητας» σε χαμηλότερη τιμή 
και κάτω από συγκεκριμένους όρους, επιτρέπεται από την 1η Σεπτεμβρίου 
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία 
ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από 
τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, 
με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 
 
Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση: 
 
α.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. 
β.Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. 
γ.Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
 
Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή 
κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής. 
 
Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε 
χώρους ομαδικής εστίασης. 
 
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. 
 
Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή. 
 
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι: 
 
α.Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
β.Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
γ.Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
δ.Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
ε.Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά 
κωδικό προϊόντος 
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Μήπως κάποιοι παίρνουν ήδη ληγμένα; 
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=234546&catid=9 

 
Κατερίνα Σερέτη  
Για ακόμα μια φορά, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος σε θέση ευθύνης, 
μας βγάζει τρελούς. Είναι η δεύτερη φορά για τον υφυπουργό 
Ανάπτυξης, Θανάση Σκορδά.  
Θα θυμάστε εκεί γύρω στην Άνοιξη που ο κ. Σκορδάς, ως λαγός, άνοιξε το 
θέμα της άρσης του παγώματος των πλειστηριασμών.  
 
Τότε και ο ίδιος και άλλοι έσπευσαν να μας βγάλουν τρελούς. δεν είχαμε 
καταλάβει καλά, παρερμηνεύθηκαν τα λεγόμενά τους και όλα τα γνωστά κλισέ 
που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί ανα την υφήλιο. 
 
Τελικά θέμα άνοιξε και άρση του παγώματος των πλειστηριασμών θα γίνει, 
όσο και αν το πήρε πάνω του ο κ. Σαμαράς για να το "παγώσει". Αρση θα 
γίνει.... Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο... 
 
Τώρα, πάλι με πρωταγωνιστή τον κ. Σκορδά, συζητάμε από χθες για τα 
ληγμένα....  
 
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα αναλυτικό δελτίο Τύπου από το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνας, μας ενημέρωνε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου κάτι 
αλλάζει στην διάθεση των τροφίμων. Και μάλιστα εξηγούσε ότι προϊόντα που 
είναι κοντά στην λήξη τους, ή που έχουν λήξει θα πωλούνται φθηνότερα με 
συγκεκριμένους όρους. 
 
Ολα καλά μέχρι εδώ. Και ο τίτλος "Θα τρώμε ληγμένα" δεν απείχε από την 
πραγματικότητα.  
 
Όμως, όπως φαίνεται, η πραγματικότητα του καθενός είναι διαφορετική. 
Κυρίως, του κ. Σκορδά. 
 
Ο οποίος, μας ενημέρωσε ότι: 
 
«τίποτε δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες σχετικά με τα προϊόντα 
περιορισμένης διατηρησιμότητας. Απλώς, το καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, 
σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ. Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η 
κινδυνολογία επί ανύπαρκτων θεμάτων. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για 
κάθε Έλληνα πολίτη, ο δημόσιος λόγος οποιουδήποτε κρίνεται από τη 
σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που επιδεικνύει».  
 
Οι κινδυνολόγοι λοιπόν είμαστε εμείς. Είμαστε επίσης ανεύθυνοι. Μπορεί να 
μην γνωρίζουμε και γραφή και ανάγνωση. Ή δεν έχουμε τον κοινό νου.  
 
Τουλάχιστον αυτό μας καταλογίζει ο κ. Θανασης Σκορδάς, υφυπουργός 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=234546&catid=9
http://www.newsit.gr/default.php?pname=OpinionInside&edit_id=98&catid=
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Ανάπτυξης. 
 
Δεν εξηγεί ωστόσο γιατί εκδόθηκε η χθεσινή ανακοίνωση αφού τίποτε δεν 
αλλάζει. Και μήπως παίρνουν ληγμένα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας; 
 
Και γιατί ο γ.γ. Καταναλωτή σήμερα το πρωί είπε: «Η συγκεκριμένη διάταξη 
δεν εχει να κάνει σε τίποτε με προϊόντα που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία 
λήξης, αλλά για προϊόντα με ενδεικτική ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας. Δεν έχει να κάνει με τίποτα με την ασφάλεια ή την ποιότητα 
του προϊόντος, η ενδεικτική ημερομηνία μπαίνει καθαρά για λόγους 
μάρκετινγκ από την εταιρεία».  
 
Δηλαδή η ημερομηνία λήξης είναι θέμα μάρκετινγκ και όχι θέμα υγείας;   
 
Και καλά όλα αυτά. Και αν εμείς δεν καταλάβαμε καλά, μήπως εσείς δεν τα 
λέτε σωστά; 
 

"Τρέχουν" να τα... μαζέψουν! "Δε θα πωλούνται 
ληγμένα προϊόντα" 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=234470&catid=3 

 
Όλοι, μα όλοι κατάλαβαν πως από 1η Σεπτεμβρίου στα ράφια των 
καταστημάτων θα πωλούνται ληγμένα τρόφιμα. Όλοι πλην του 
υφυπουργού Ανάπτυξης, Αθανάσιου Σκορδά, που μετά την 
αναστάτωση, έσπευσε να μας... καθησυχάσει! 
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να 
αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει», αναφέρει σε 
δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς.  
Click4more: Θα τρώμε ληγμένα και με το νόμο! Θα πωλούνται από την 1η 
Σεπτεμβρίου 
Προκειμένου να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στο 
καταναλωτικό κοινό «τίποτε δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες 
σχετικά με τα προϊόντα περιορισμένης διατηρησιμότητας. Απλώς, το 
καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ. 
Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η κινδυνολογία επί ανύπαρκτων θεμάτων. 
Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για κάθε Έλληνα πολίτη, ο δημόσιος λόγος 
οποιουδήποτε κρίνεται από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που 
επιδεικνύει», καταλήγει η δήλωση του υφυπουργού. 
 
Μόνο που οι «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αποτελούν μετεξέλιξη του Αγορανομικού 
Κώδικα αναφέρουν πως προϊόντα "περασμένης διατηρησιμότητας" θα 
πωλούνται 1η Σεπτεμβρίου κάτω από συγκεκριμένους όρους.  
 
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=234470&catid=3
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%9B%CE%97%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%91
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%A3
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=234438&catid=3
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=234438&catid=3
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Αθήνας, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία 
ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από 
τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, 
με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 
 
Επί της ουσίας, πρόκειται για προϊόντα που έχουν την ένδειξη «ανάλωση κατά 
προτίμηση μέχρι...». Θα βρίσκονται σε ξεχωριστό ράφι, με πινακίδα που θα 
αναφέρει, με κεφαλαία γράμματα, πως είναι προϊόντα περασμένης 
διατηρησιμότητας και πρέπει να έχουν χαμηλότερη τιμή! 
 

Ανησυχούν οι Ηρακλειώτες για το μέτρο με τα 
ληγμένα τρόφιμα 

 
http://www.prismanews.gr/index.php/crete/item/56824-enwsi-
katanalwtwn-ligmena-trofima 
 
Οδηγίες της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου για τη διάθεση ληγμένων 
τροφίμων  
Σωρεία αποριών και ερωτήσεων δέχεται καθημερινά η Ένωση Καταναλωτών 
Ηρακλείου – Κρήτης από καταναλωτές που βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με 
την εφαρμογή του μέτρου διάθεσης ληγμένων προϊόντων από την 1η 
Σεπτεμβρίου. Οι καταναλωτές αναρωτιούνται για την ασφάλεια μιας τέτοιας 
πρακτικής ενώ με ανακοίνωσή της η Ένωση ενημερώνει: 
1. Η διάθεση τροφίμων περιορισμένης διατηρησιμότητας δεν αφορά αυτά που 
είναι ευαλλοίωτα και η κατανάλωση τους ως εκ της φύσης τους πρέπει να γίνει 
εντός λίγων ημερών πχ. γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας κλπ. Ο όρος 
ευαλλοίωτα τρόφιμα ορίζεται πολύ αυστηρά από την νομοθεσία. Στα 
ευαλλοίωτα αυτά τρόφιμα επιβάλλεται να αναγράφεται το ακριβές 
ημερολογιακό εύρος κατανάλωσης και έχει πάντα την μορφή: Ανάλωση έως 
την πχ. 05 Σεπτεμβρίου. 
2. Τα τρόφιμα περιορισμένης διατηρησιμότητας θα είναι προϊόντα σχετικώς 
ανθεκτικά στον χρόνο ως εκ της φύσης τους πχ. όσπρια ή λόγω της 
μεταποίησης τους πχ. κονσέρβες. Θα φέρουν ειδική σήμανση, θα 
αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα η φράση Τρόφιμα Περασμένης 
Διατηρησιμότητας θα είναι φθηνότερα από τα άλλα και θα πωλούνται σαφώς 
διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα. Σε περίπτωση που δεν θα τηρούνται οι 
παραπάνω κανόνες παραβάσεων θα επιβάλλονται πρόστιμα. 
3. Ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση: 
Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. 
Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. 
Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
4. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή 
κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής. 

http://www.prismanews.gr/index.php/crete/item/56824-enwsi-katanalwtwn-ligmena-trofima
http://www.prismanews.gr/index.php/crete/item/56824-enwsi-katanalwtwn-ligmena-trofima
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5. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε 
χώρους ομαδικής εστίασης. 
6. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. 
7. Τα παραπάνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή. 
Στους παραβάτες επιβάλλονται τα παρακάτω διοικητικά πρόστιμα: 
Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας 
1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη Τρόφιμα 
Περασμένης Διατηρησιμότητας σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά κωδικό 
προϊόντος. 
Η ΕΝΚΗ πιστεύει ότι εφόσον όλοι αυτοί οι κανόνες τηρηθούν ευλαβικά τότε το 
μέτρο αυτό μπορεί να αποβεί επωφελές για τα οικονομικά των καταναλωτών. 
Άλλωστε ο θεσμός της διάθεσης προϊόντων περιορισμένης διατηρησιμότητας 
στην Ευρώπη ισχύει από ετών χωρίς προβλήματα. Επειδή όμως στη χώρα 
μας είναι πασίγνωστη η παραβατικότητα που εδράζεται στον 
αναποτελεσματικό έλεγχο και την ατιμωρησία των παρανομούντων 
συμβουλεύουμε τους καταναλωτές να αγοράζουν και να καταναλώνουν με 
μέγιστη προσοχή τα προϊόντα περιορισμένης διατηρησιμότητας, ιδίως τα 
τρόφιμα, ελέγχοντας διεξοδικά τις ημερομηνίες και την μακροσκοπική υφή 
(εμφάνιση) τους. Καλούμε τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της κεντρικής αλλά 
και της περιφερειακής διοίκησης να επιδείξουν την μέγιστη εγρήγορση για την 
σωστή εφαρμογή τους μέτρου. 
Καλούνται οι καταναλωτές που θα διαπιστώνουν οποιαδήποτε παράβαση των 
παραπάνω να προβαίνουν σε καταγγελία στην Ένωση Καταναλωτών, 
Ανωπόλεως 29 (πλατεία Ελευθερίας, πάροδος οδού Πεδιάδος, Ηράκλειο 
Κρήτης), Τηλέφωνα: 2810.240450 & 6949 627139, 6982 502713). 
Γραφεία ΕΝΚΗ Κρήτης: Ανωπόλεως 29 (πλατεία Ελευθερίας, πάροδος οδού 
Πεδιάδος), Τηλέφωνα: 2810.240450 & 6949 627139, 6982 502713 
NeΔΣ Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης) 
 

Δεν θα διατεθούν «ληγμένα» προϊόντα στην 
αγορά, διαμηνύει το υπ. Ανάπτυξης 

http://www.protothema.gr/greece/article/305280/den-tha-diatethoun-
ligmena-proioda-stin-agora-diaminuei-to-up-anaptuxis-/ 
 

 
27/08/201309:2219 

http://www.protothema.gr/greece/article/305280/den-tha-diatethoun-ligmena-proioda-stin-agora-diaminuei-to-up-anaptuxis-/
http://www.protothema.gr/greece/article/305280/den-tha-diatethoun-ligmena-proioda-stin-agora-diaminuei-to-up-anaptuxis-/
http://www.protothema.gr/greece/article/305280/den-tha-diatethoun-ligmena-proioda-stin-agora-diaminuei-to-up-anaptuxis-/#comments
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Τι επισημαίνει ο γ.γ. Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου - «Τα προϊόντα θα 
πωλούνται κάτω από συγκεκριμένους όρους» 
Δεν θα επιτραπούν «ληγμένα» προϊόντα στην αγορά τόνισε σήμερα ο γγ. 
Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου, αναφερόμενο στο θόρυβο που σημειώθηκε με 
τις πωλήσεις προϊόντων «περασμένης διατηρησιμότητας». 

 
Τα προϊόντα αυτά θα πωλούνται κάτω από συγκεκριμένους όρους από 1ης 
Σεπτεμβρίου. 
 
Όπως επισήμανε ο κ. Στεργίου, στο νέο Αγορανομικό Κώδικα δεν 
προβλέπεται ούτε επιτρέπεται η πώληση «ληγμένων» προϊόντων. 
 
«Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εχει να κάνει σε τίποτε με προϊόντα που έχουν 
συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά για προϊόντα με ενδεικτική ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας. Δεν έχει να κάνει με τίποτα με την ασφάλεια ή 
την ποιότητα του προϊόντος, η ενδεικτική ημερομηνία μπαίνει καθαρά για 
λόγους μάρκετινγκ από την εταιρεία» διευκρίνισε. 
 
Ο γγ. Καταναλωτή υπενθύμισε μάλιστα ότι σε ορισμένα προϊόντα υπάρχει 
μόνο έτος, όχι ημέρα ή μήνας λήξης. 
 
Το ενημερωτικό έγγραφό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για το 
θέμα 
 
Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθήνας, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία 
ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από 
τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, 
με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 
 
Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση: 
 
α.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα. 
 
β.Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους. 
 
γ.Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
 
Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή 
κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής. 
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Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε 
χώρους ομαδικής εστίασης. 
 
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. 
 
Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή. 
 
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι: 
 
α.Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
β.Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
γ.Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
δ.Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής 
εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. 
 
ε.Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά 
κωδικό προϊόντος. 
 
Ο γ.γ Καταναλωτή μίλησε στον ΣΚΑΙ. 
 


