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1. Νομοθεσία ελαιολάδου

 ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Αρ.91354/30-8-2017(ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017): 
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης & Εμπορίας Προϊόντων 
& Παροχής Υπηρεσιών

 Άρθρο 42 Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

στην παράγραφο 4.γίνεται αναφορά για τη διάθεση των 
ελαίων για επιτραπέζια χρήση στη μαζική εστίασηελαίων για επιτραπέζια χρήση στη μαζική εστίαση

 Άρθρο 71 Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

στην παράγραφο 1.Γ επίσης γίνεται αναφορά για τη 
διάθεση των ελαίων για επιτραπέζια χρήση στη μαζική 
εστίαση



Πριν από την έναρξη ισχύος της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Αρ.91354/30-8-
2017 η προσθήκη λαδιού ή ξιδιού καλυπτόταν από το κουβέρ



 ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Αρ.91354/30-8-2017(ΦΕΚ 2983/Β/30-8-
2017): Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης & Εμπορίας 
Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (άρθρα  42 & 71)

Ελαιόλαδο στη μαζική εστίαση

Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται 
στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν 
του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα 
στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν 
του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα 
των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να 
διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη 
επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης 
που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις 
απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία. 





ΑΞΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

 Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση του ελληνικού 
ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές μέσω των εκατομμυρίων τουριστών 
που επισκέπτονται τη χώρα μας αποτελεί η  νομοθετική ρύθμιση για 
τη χρήση τυποποιημένου ελαιολάδου αποκλειστικά και μόνο μέσω 
σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών 
μιας χρήσης με τις απαιτούμενες επισημάνσεις στα τραπέζια στους 
χώρους Μαζικής Εστίασης (εστιατόρια , ταβέρνες , ψητοπωλεία κλπ 
καταστήματα εστίασης).

 Η διάθεση στη μαζική εστίαση τυποποιημένου ελαιολάδου που φέρει 
στην ετικέτα όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις ενός επώνυμου 
ελαιόλαδου, αναβαθμίζει το εθνικό μας προϊόν προσδίδοντάς του ελαιόλαδου, αναβαθμίζει το εθνικό μας προϊόν προσδίδοντάς του 
υπεραξία.

 Βελτιώνεται, προστατεύεται και αναδεικνύεται η ποιότητα του 
ελαιολάδου

 Διασφαλίζεται μεγαλύτερα διαφάνεια και νομιμότητα στον τρόπο 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

 Προστατεύεται η υγεία και τα συμφέροντα του καταναλωτικού 
κοινού.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ ως κεντρική αρμόδια αρχή για την οργάνωση των    

επίσημων ελέγχων των τροφίμων μετά την πρωτογενή 
παραγωγή  και με γνώμονα την προστασία και το συμφέρον του 
καταναλωτή:
 Οργάνωσε  δράσεις/ελέγχους στις επιχειρήσεις μαζικής 

εστίασης με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης 
σχετικά με τη διάθεση του ελαιολάδου στον τελικό 
καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση σύμφωνα με τη νέα 
σχετικά με τη διάθεση του ελαιολάδου στον τελικό 
καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση σύμφωνα με τη νέα 
διάταξη

 Ενημέρωσε αντίστοιχα  φορείς όπως η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων 
(Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) ώστε να υπάρξουν 
συνέργειες ως προς τις συγκεκριμένες δράσεις



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤ

 Δρομολογήθηκαν έλεγχοι κατά το τετράμηνο Ιουνίου-
Σεπτεμβρίου 2018, με αναλογική κατανομή  σε όλη την 
επικράτεια, με ιδιαίτερο εντοπισμό σε προβεβλημένες 
τουριστικές περιοχές και αφορούσαν επιχειρήσεις του 
τομέα της μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, 
ψητοπωλεία,  ξενοδοχεία κ. α.) και με ιδιαίτερο κριτήριο 
επιλογής αυτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 
πελατών.
επιλογής αυτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 
πελατών.

 Οι δράσεις  υποστηρίχθηκαν  από τις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ σε ποσοστό 49,5 % ,από τις 
Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων σε 
ποσοστό 35,2 % και  από  τις Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής σε ποσοστό 15,2 %.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Στο σύνολο της επικράτειας πραγματοποιήθηκαν 3.450
συνδυαστικοί έλεγχοι 
Όσον αφορά τη διάθεση του ελαιόλαδου για επιτραπέζια 
χρήση σύμφωνα με την ΥΑ 91354/30-08-2017 και την παρ. 4 
του άρθρου 42, διαπιστώθηκαν τα εξής:

 Το μέτρο εφαρμόστηκε  καθολικά σε χαμηλό βαθμό, ενώ 
καταγράφηκαν 449 μη συμμορφώσεις ( ποσοστό 13% ) με 
χρήση παλαιού τρόπου προσφοράς του ελαιολάδου 
(ανοικτές επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες).

 Στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η εφαρμογή του μέτρου  
συνδυάστηκε με επιβάρυνση του καταναλωτή.  



ΣΚΕΨΕΙΣ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα των ελέγχων και από τη συγκέντρωση 
πληροφοριών τόσο από τις εμπλεκόμενες ελεγκτικές αρχές 
όσο και από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ,εκφράστηκαν  
σοβαρές αιτιάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα σοβαρές αιτιάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
εφαρμογής του μέτρου και την ανάγκη λήψης διορθωτικών 
ενεργειών.
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