Τι να προσέχουν οι καταναλωτές κατά το καλοκαίρι και στις διακοπές

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τι ισχύει για τρόφιμα, καύσιμα, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια. Ποιες οι ενδεικτικές τιμές
για νερό, καφέ κλπ.

Πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για το καλοκαίρι και τις διακοπές δίνει η Νομαρχία
Λάρισας (Διεύθυνση Εμπορίου) στο καταναλωτικό κοινό του νομού με σκοπό την προστασία
του κατά τις καθημερινές συναλλαγές.

Ειδικότερα, η Διέυθυνση Εμπορίου συνιστά τα ακόλουθα:

Οι καταναλωτές πρέπει να απαιτούν, σε κάθε είδος, την ύπαρξη πινακίδας στην οποία θα
αναγράφεται η τιμή πώλησης, η χώρα προέλευσης και η ποιότητα και να ελέγχουν αν η
αναγραφόμενη τιμή συμπίπτει με την τιμή που καταβάλλουν στην ταμειακή μηχανή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

1. να ελέγχουν την ημερομηνία ανάλωσης ή ελάχιστης διατηρησιμότητας
2. να απαιτούν τα τρόφιμα να φέρουν ενδείξεις με α) ονομασία πώλησης , β) καθαρή
ποσότητα για τα προσυσκευασμένα, γ) κατάλογο των συστατικών, δ) τη χρονολογία
ανάλωσης και ε) την τιμή πώλησης.
3. Ειδικά για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, επιδόρπια γάλακτος, κρέμες,
ρυζόγαλα) να αναγράφεται η χώρα προέλευσης του γάλακτος.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Να γνωρίζουν ότι έχει καταργηθεί το κουβέρ και να απαιτούν:

1. την ύπαρξη τιμοκαταλόγων στην Ελληνική γλώσσα.
2. την αποσφράγιση των εμφιαλωμένων ποτών ενώπιον τους
3. την αναγραφή του είδους των χρησιμοποιημένων ελαίων,
4. να αναγράφεται ρητά, αν το προσφερόμενο τυρί είναι ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) ή άλλο παρόμοιο.
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ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

να απαιτούν:

1. Διπλότυπο Μπλοκ παραγγελίας σε κάθε τραπέζι και απόδειξη ταμειακής μηχανής.
2. την ύπαρξη Δελτίου Παραπόνων τα οποία είναι τοποθετημένα σε ειδική θήκη στην έξοδο
των καταστημάτων
3. να τους σερβίρουν νερό βρύσης, όταν δεν επιθυμούν το εμφιαλωμένο

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
που βρίσκονται σε αεροδρόμια, αθλητικούς χώρους (Στάδια – Γήπεδα), αρχαιολογικούς
χώρους, σιδηρόδρομους, σταθμούς ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, Θέατρα και επιβατικά πλοία, διαθέτουν
προϊόντα όπως καφές, νερό, χυμοί σε καθορισμένες τιμές και συγκεκριμένα:

α)Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή μη - μέχρι 0,50 ευρώ
β)Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ML, εγχώριο ή μη - μέχρι 0,70 ευρώ
γ)Τοστ με ζαμπόν και τυρί - μέχρι 1,80 ευρώ
δ)Τοστ με τυρί - μέχρι 1,60 ευρώ
ε)Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί - μέχρι 1,70 ευρώ
στ)Σάντουιτς με τυρί - μέχρι 1,50 ευρώ
ζ) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός - μέχρι 1,60 ευρώ
η)Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός - μέχρι 1,60 ευρώ
θ)Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός - μέχρι 1,70 ευρώ
ι)Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ, φραπέ κ.λ.π.) μονός - μέχρι 1,60 ευρώ
ια)Τσάι ρόφημα - μέχρι 1,60 ευρώ

ΚΑΥΣΙΜΑ
1)να ελέγχουν εάν η τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα είναι ίδια με την τιμή της αντλίας

2)να απευθύνονται στο τηλέφωνο 1500 για να πληροφορούνται ποια πρατήρια σε κάθε νομό
διαθέτουν καύσιμα στις χαμηλότερες τιμές.
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Σε περίπτωση κατά την οποία οι καταναλωτές διαπιστώσουν παρατυπίες ή απόπειρα
παραπλάνησής τους να καταγγέλλουν τα περιστατικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γ.
Γραμματεία Καταναλωτή (τηλέφωνο 1520) ή στη Διεύθυνση Εμπορίου – Προστασίας
Καταναλωτή και Απασχόλησης της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας στα τηλέφωνα
2413-506212
2413-506212 , 2413-506217
2413-506217 και 2413-506218
2413-506218 .
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