
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014,  

ο οποίος αφορά την προσφορά ελαιολάδου από τις επιχειρήσεις  

παροχής υπηρεσιών εστίασης προς τους καταναλωτές. 

 

Κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατόριο, ξενοδοχείο, καφετερία, καφενείο) θα 

πρέπει να προσφέρει/διαθέτει στον τελικό καταναλωτή ελαιόλαδο (δηλαδή εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο, ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα 

ελαιόλαδα, πυρηνέλαιο) μόνο αν είναι σε συσκευασία εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που 

απαγορεύει την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας μετά την εξάντληση του περιεχομένου της. 

Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα επαναγέμισης των συσκευασιών αυτών είτε λόγω του ότι αυτή 

περιέχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας στην περίπτωση γυάλινης/πλαστικής φιάλης, είτε γιατί στην 

περίπτωση συσκευασίας μιας χρήσης, το κάλυμμα πρέπει να σκισθεί για να ληφθεί το περιεχόμενο. 

Τέτοιες συσκευασίες μπορούν να λαμβάνονται σφραγισμένες μαζί με το περιεχόμενο τους, είτε από 

εμφιαλωτήρια ελαιολάδου που διαθέτουν τις συσκευασίες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

εμφιάλωση αυτών, είτε από επιχειρήσεις τροφίμων που πραγματοποιούν ενδιάμεσο εμπόριο μεταξύ 

των εμφιαλωτηρίων και των μονάδων μαζικής εστίασης και είναι καταχωρημένες στο μητρώο 

επιχειρήσεων τροφίμων που τηρεί ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Η εν λόγω συσκευασία πρέπει να φέρει ετικέτα σήμανσης όπου να αναγράφεται το είδος του 

ελαιολάδου  (δηλαδή ένα από τα ακόλουθα: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο/ παρθένο ελαιόλαδο/ 

ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα/ πυρηνέλαιο).  

Η εν λόγω απαίτηση αφορά μόνο το ελαιόλαδο που προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή στα 

τραπέζια και μπουφέ των αιθουσών εστίασης για τους πελάτες-καταναλωτές της επιχείρησης και δεν 

επηρεάζει τις συσκευασίες ελαιολάδου που χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία/παρασκευή 

τροφίμων στους χώρους παρασκευής τροφίμων (κουζίνες κτλ.) εντός της επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση, στην αίθουσα εστίασης προσφέρει στον τελικό καταναλωτή ως 

μέρος του γεύματος, αντί ελαιόλαδου, συσκευασίες στο τραπέζι ή στο μπουφέ  με «λάδι σαλάτας» ή 

«σάλτσα σαλάτας» ή οποιοδήποτε μείγμα σπορέλαιου με ελαιόλαδο/πυρηνέλαιο (με ή χωρίς την 

προσθήκη άλλων συστατικών) ή συσκευασίες μόνο με σπορέλαιο, η συσκευασία δεν χρειάζεται να 

είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που απαγορεύει την επαναχρησιμοποίηση της 

συσκευασίας μετά την εξάντληση του περιεχομένου της. Όμως, απαραιτήτως η συσκευασία θα 

πρέπει να φέρει ετικέτα ή να συνοδεύεται από πινακίδα όπου να αναγράφεται η απαραίτητη 

πληροφορία για τη φύση του προϊόντος και την προέλευση των ελαίων που το αποτελούν , 

παραδείγματος χάρη: «Λάδι Σαλάτας, από ελαιόλαδο και φιστικέλαιο» (αναφέρεται πάντα πρώτο το 

έλαιο που είναι το περισσότερο), ή: «Μείγμα ελαιόλαδου με φιστικέλαιο», ή «Σάλτσα Σαλάτας που 

περιέχει φιστικέλαιο και ελαιόλαδο», κ.ο.κ. αναλόγως της περίπτωσης.  Η εν λόγω πληροφορία 

μπορεί να δίδεται στον καταναλωτή με άλλο τρόπο που εισηγείται ο υπεύθυνος της επιχείρησης 

τροφίμων, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τυγχάνει εκ των προτέρων  ελέγχου και έγκρισης από τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες.  

 

Υγειονομικές Υπηρεσίες    Αύγουστος , 2017  
Υπουργείο Υγείας 


