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Αθήνα  21 Απριλίου 2016 
                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ   ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ  
 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και συγκεκριμένα η Περιφερειακή  

Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές, τη 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης καθώς και με τη Χημική 

Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α') που διεξήγαγε τις 

χημικές αναλύσεις, διαπίστωσε την εμπορία προϊόντων τα οποία, ενώ  επισημαίνονται ως 

Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα, είναι στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά 

κεχρωσμένα, αγνώστου προέλευσης. Ως παρασκευαστής φέρεται ανύπαρκτο/α φυσικό/ά 

πρόσωπο/α, κάνοντας χρήση ανύπαρκτου/πλαστού κωδικού τυποποιητικής μονάδας 

ελαιολάδου (κωδικός EL), ενώ η επισήμανση των προϊόντων παραπέμπει σε τοπωνύμια 

γνωστά για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου χωρίς βέβαια να έχουν ουδεμία 

σχέση με αυτά.  

 

Ειδικότερα πρόκειται για τα κάτωθι προϊόντα : 

 

 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, σε πλαστική συσκευασία των 5 λίτρων, με την 

εμπορική ονομασία "Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο" και ημερομηνία λήξης την 

31-12-2018, χωρίς να αναγράφεται ο αλφαριθμητικός αριθμός έγκρισης της 

μονάδας τυποποίησης EL-40-_ _ _ ενώ διακινήθηκε πλανόδια στην περιοχή 

Ελευθερούπολης Καβάλας. Ο διακινών το εν λόγω νοθευμένο ελαιόλαδο 

συνελήφθη από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης 

και κατασχέθηκαν 36 πλαστικές συσκευασίες των 5 λίτρων (ακολουθεί 

φωτογραφία του προϊόντος). 
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 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, σε μεταλλική συσκευασία των 5 λίτρων, με 

εμπορική ονομασία "ΑΜΒΡΟΣΙΑ" και  ημερομηνία ανάλωσης 31-12-2017. Το εν 

λόγω προϊόν διακινήθηκε από το παντοπωλείο ΚΙΟΥΡΤ ΤΖΕΜΙΛΕ  που 

βρίσκεται στη ΜΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ (ακολουθεί φωτογραφία του προϊόντος). 

 

 

 

 

 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, σε πλαστική συσκευασία του 1 λίτρου, με  

εμπορική ονομασία  "ΚΤΗΜΑ ΒΗΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ", ημερομηνία ανάλωσης    1-1-

2017. Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από το παντοπωλείο ΑΛΕΜΔΑΡ 

ΤΖΕΜΗΛ που βρίσκεται στη  ΣΜΙΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ (ακολουθεί φωτογραφία του 

προϊόντος). 
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Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση  του συνόλου των  ανωτέρω ΜΗ 

ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ προϊόντων από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται 

σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα αναφερόμενα προϊόντα να μη 

τα καταναλώσουν. 

 

Με αφορμή την αποφυγή αγοράς νοθευμένου ελαιολάδου, ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει 

ακόμη μία  φορά στους καταναλωτές :  

α) να προσέχουν την ετικέτα του ελαιολάδου που πρόκειται να αγοράσουν όπου, εκτός της 

ονομασίας πώλησης του προϊόντος και των πληροφοριών για την κατηγορία του 

ελαιολάδου, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και ο αλφαριθμητικός αριθμός έγκρισης 

της μορφής EL-40-_ _ _ o οποίος είναι χαρακτηριστικός της μονάδας τυποποίησης  

β) να αποφεύγουν την αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους πωλητές και  

γ) στην περίπτωση υποψίας λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΤ στο 

11717. 

Οι δε επαγγελματίες του χονδρικού ή λιανικού εμπορίου ελαιολάδου θα πρέπει με 

προσοχή να επιλέγουν τους προμηθευτές τους, διασφαλίζοντας τα πραγματικά τους 

στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους (διεύθυνση επιχείρησης, 

εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα τιμολογίων και άλλων παραστατικών) και τη 

νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη 

συμμορφώσεων φέρουν, σύμφωνα με το νόμο, ευθύνη για την οποία και θα τους 

επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις.        
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