
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Μη  κανονικό  και  νοθευμένο  ελαιόλαδο»
Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου / κλιμάκιο ελέγχου τροφίμων ενημερώνει τους 

καταναλωτές  του  νησιού  ότι  μετά  τη  διενέργεια  ελέγχων  στην  αγορά  που 
πραγματοποίησε και  των χημικών αναλύσεων που διεξήγαγε το Γενικό Χημείο του 
Κράτους / Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη 
διακίνηση προϊόντων,  τα  οποία διατίθενται  ως  εξαιρετικά παρθένα  ελαιόλαδα,  ενώ 
πρόκειται για νοθευμένα ή μη ασφαλή τεχνητά χρωματισμένα σπορέλαια με άγνωστη 
προέλευση  και  επιβλήθηκαν,  σε  κάθε  περίπτωση,  τα  νόμιμα  πρόστιμα.  

Τα  προϊόντα  αυτά  έχουν  εμπορικές  ονομασίες  «ΑΧΑΪΑΣ  ΕΞΤΡΑ  ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» και διακινούντα σε συσκευασίες των 
5lt.

Επισημαίνουμε ότι οι καταναλωτές, όταν αγοράζουν ελαιόλαδο, θα πρέπει:

- να διαβάζουν προσεκτικά την ετικέτα, η οποία εκτός από την ονομασία πώλησης 
του  προϊόντος  και  τις  πληροφορίες για  την κατηγορία του ελαιολάδου,  θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφει και τον αλφαριθμητικό αριθμό έγκρισης της μορφής EL-
40-_ _ _ o οποίος χαρακτηρίζει τη μονάδα τυποποίησης.

-  να μην προμηθεύονται ελαιόλαδο από πλανόδιους και ανώνυμους πωλητές και
- να επικοινωνούν με το Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας στο 2254351244  ή  με 

τον  ΕΦΕΤ  στο  11717,  όταν  συναντήσουν  περιπτώσεις  ανεπαρκούς  επισήμανσης, 
δελεαστικής  τιμής  ή  παραπλάνησης  των  οργανοληπτικών  χαρακτηριστικών  του 
ελαιολάδου.

Η επιλογή των προμηθευτών από τους επαγγελματίες του χονδρικού ή λιανικού 
εμπορίου ελαιολάδου θα πρέπει επίσης να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα, 
ώστε τα στοιχεία τους να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, να είναι αξιόπιστοι 
και η επιχείρησή τους να τηρεί όλους τους νόμιμους κανόνες της αγοραπωλησίας. 
Σύμφωνα με το νόμο, θα φέρουν ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση ή παραβάσεις, οι 
οποίες θα επιφέρουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
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