
          
                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ 
                             ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

            Το Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών, της Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
της Π.Ε.  Πιερίας θέλοντας να διαφυλάξει  την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού ιδιαίτερα την
εορταστική αυτή περίοδο όπου οι καταναλωτές είναι περισσότερο ευάλωτοι καλεί τους εμπόρους
στην τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς. 

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις ως προς: 
 Την Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με κάρτα,  σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν.
4446/2016 (Α΄240)
 Την  διάθεση  προϊόντων  σύμφωνα  με  την  αρ.91354/30-08-2017(ΦΕΚ  2983/Β/17)  υπουργική
απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)

            Επιβάλλεται όμως και οι ίδιοι οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές
τους στην προμήθεια και κατανάλωση τροφίμων που δεν πληρούν τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας  ή  που  δεν  είναι  αποδεκτά  ποιοτικά.  Οι  παραδοσιακές  διατροφικές  συνήθειες  τις
ημέρες  του  Πάσχα  μας  οδηγούν  σε  αγορά  και  κατανάλωση  συγκεκριμένων  κατηγοριών
τροφίμων. Η σωστή επιλογή τους και η προσεκτική διαχείριση στο σπίτι (μαγείρεμα, συντήρηση)
βοηθούν στη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής μας διατροφής, καθώς και στην
αποφυγή  των  αρνητικών  επιπτώσεων  στην  υγεία  και  στα  οικονομικά  συμφέροντα  του
καταναλωτή. 
            Για το λόγο αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του
καταναλωτικού  κοινού,  ο  Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει  τους  πολίτες  –  καταναλωτές  με  χρήσιμες
συμβουλές και βασικές οδηγίες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών.

 Τι πρέπει να προσεχθεί γενικά : 
 Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. 

  Αγοράστε κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός
ψυγείου ή εκτεθειμένο σε σκόνη, έντομα και μικρόβια. 

  Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις  συνθήκες υγιεινής  του προσωπικού και στην  καθαριότητα του
εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθεύεστε τρόφιμα. 

  Εξετάζετε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης. 

Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την προμήθεια αμνοεριφίων, σπλάχνων και κρέατος : 
 Για  όλα  τα  αμνοερίφια  εγχώριας  παραγωγής,  η  σφραγίδα  καταλληλότητας  έχει  χρώμα
«τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν») και ωοειδές σχήμα. 
  Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες φέρουν την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας σε
χρώμα καστανό. 
  Κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του. 
  Τα σπλάχνα δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστεις,  ούτε να παρουσιάζουν μεταβολές του
χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον. 
  Επιπλέον, στα κατεψυγμένα, πρέπει να εξετάζεται η  ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του
προϊόντος. 

Τι προσέχουμε κατά την προμήθεια νωπών αυγών : 
 Τις  προβλεπόμενες  ενδείξεις  στη  συσκευασία,  όπως  η  ημερομηνία  ωοτοκίας,  η  ημερομηνία
συσκευασίας ή ωοσκόπησης, η ημερομηνία λήξης. 
  Για την καλή συντήρηση διατηρήστε τα αυγά σε δροσερό χώρο. 



Τι πρέπει να προσέξετε κατά την προμήθεια σοκολατένιων αυγών : 
 Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι  γενικοί
κανόνες υγιεινής  κατά τη  συντήρηση,  την  έκθεση  και τη  διάθεση  από σταθερά και επώνυμα
σημεία πώλησης τροφίμων.

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών,
όπως  παιχνίδια  μικρών  διαστάσεων,  (μπορεί  να  προκληθεί  πνιγμός)  και  στην  υποχρεωτική
αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας) και της ημερομηνίας ανάλωσης. 

Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών : 
 Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες. 

  Να βάφονται μόνο τα αυγά που έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμό. 

  Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες. 

Τέλος, παρακαλούνται, οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και
στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων
τροφίμων ή αντιμετωπίσουν φαινόμενα εξαπάτησης ή παραπλάνησής τους να απευθύνονται
στον Ε.Φ.Ε.Τ. και στον πενταψήφιο  τηλεφωνικό αριθμό 11717.


