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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο* όπου αναφέρονται τα εξής: 
 
΄΄ Τη δυνατότητα πώλησης ληγμένων τροφίμων σε τιμή προσφοράς θεσμοθετούν τα 
υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας. 
  
Σύμφωνα με το 5ο Άρθρο της νέας αγορανομικής νομοθεσίας, επιτρέπεται η διάθεση 
τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων 
προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως «ευαλλοίωτα», με τον όρο ότι αυτά θα 
πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και με ταμπέλα που θα αναρτάται σε 
αυτά, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση «Τρόφιμα Περασμένης 
Διατηρησιμότητας». 
  
Τα προϊόντα αυτά πρέπει να πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, ενώ προβλέπεται ότι την 
αποκλειστική ευθύνη για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων στις περιπτώσεις αυτές 
φέρει ο πωλητής. Πρόκειται όχι για προϊόντα που έχουν αυστηρή ημερομηνία λήξης, όπως τα 
ευαλλοίωτα (γάλα, γιαούρτι), αλλά για εκείνα πάνω στα οποία αναγράφεται «ανάλωση κατά 
προτίμηση» (για παράδειγμα όσπρια, ρύζια, ζυμαρικά, κονσέρβες, αναψυκτικά, μέλια, 
μαρμελάδες, χυμοί ραφιού, λάδια κ.λπ.). 
  
Έτσι, αντί να επιστρέφονται στις εταιρείες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, ή κατά περίπτωση να 
πετιούνται στα σκουπίδια, θα αποκτήσουν τη δική τους θέση στα ράφια των λιανεμπορικών 
αλυσίδων, αποδίδοντας κέρδος, τόσο στη βιομηχανία όσο και στους λιανέμπορους.  
 
Όπως αναφέρεται στο ακριβές κείμενο της διάταξης, ο χρόνος διάθεσης 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 των προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα 
δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.  
- Τους τρεις μήνες, στην περίπτωση των προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα 
δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους. 
  
Σύμφωνα με τον ανανεωμένο αγορανομικό κώδικα της χώρας μας, προϊόντα περασμένης 
διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης. Επίσης, 
απαγορεύεται η αντικατάσταση ή η τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε. ΄΄ 
* ΣΗΜ: Αγροτυπος 
 
 
Και επειδή όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά 
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καλεί το ΔΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα να καταδικάσει μετά 
βδελυγμίας  
 

 Όλους όσους κάνουν την επιστήμη υπηρέτη ολίγων αφεντάδων 
 

 Όλους όσους σκέπτονται με αγορανομικές διατάξεις να βάλουν στη 
διατίμηση τη ζωή του κοσμάκη. 

 Όλους όσους εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία με τον πιο 
απάνθρωπο τρόπο αφού έχουν διασφαλίσει για τον εαυτό τους τη 
‘’σωτηρία της ψυχής’’ 

 Όλους όσους αποδεικνύουν καθημερινά με τον πιο αδίστακτο τρόπο ότι 
τα κέρδη τους είναι πιο πάνω από τις ζωές μας 

 Όλους όσους ψηφίζουν μνημόνια. 
 

 
Για την ΕΠΟΣ-Γ 
 
Δημάκης Θανασης 
Μέλος ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ 


