
Ο ΦΟΡΕΑ μαρ για ηην διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών 

ηος, είναι πιζηοποιημένορ με ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εθαπμογήρ ηην 

μελέηη, διαθύλαξη, πποαγωγή ηων οικονομικών, επαγγελμαηικών, αζθαλιζηικών 

κοινωνικών, και ζςνδικαλιζηικών ζςμθεπόνηων ηων μελών. Επίζηρ, ζηην 

διασείπιζη ζςγσπημαηοδοηούμενων έπγων. (Δημοζίων έπγων ππομηθειών & 

ςπηπεζιών & και δημοζίων έπγων πος ςλοποιούνηαι με ιδία μέζα)  
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ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 
 

 

 

ΘΔΜΑ: «ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ ΟΛΟΗ ΟΗ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑΡΥΔ Τ.Δ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ» 

 

Αγαπηηοί Σσνάδελθοι καη’ επανάληυη έτοσμε επιζημάνει όηι ζε οποιοδήποηε προχόν ή 

ζσζκεσαζία θα πρέπει να θέρει σποτρεφηικά ΔΣΗΚΔΣΑ. Κανένα απολύηφς προχόν δεν έτει 

θέζη ζηο καηάζηημά μας τφρίς ΔΣΗΚΔΣΑ. 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

Οι καηηγορίες ηων ελαιολάδων ποσ μπορούμε να τρηζιμοποιούμε ζηο καηάζηημά μας και ποσ 

διαηίθενηαι ζηο λιανικό εμπόριο ΔΗΝΑΗ: 

1. Δξαιπεηικό παπθένο ελαιόλαδο. Δίναι ηο ελαιόλαδο ανωηέπαρ καηηγοπίαρ πος 

παπάγεηαι απεςθείαρ από ελιέρ και μόνο με μησανικέρ μεθόδοςρ. 

2. Παπθένο ελαιόλαδο. Δίναι ηο ελαιόλαδο πος παπάγεηαι απεςθείαρ από ελιέρ και 

μόνο με μησανικέρ μεθόδοςρ. 

3. Δλαιόλαδο. Σούηο αποηελείηαι από εξεςγενιζμένα ελαιόλαδα και παπθένα 

ελαιόλαδα πος πεπιέσει αποκλειζηικά ελαιόλαδα πος έσοςν ςποζηεί επεξεπγαζία 

εξεςγενιζμού και έλαια πος έσοςν παπασθεί απεςθείαρ από ελιέρ. 

 

 

ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΖ ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΖ ΟΗ ΔΣΗΚΔΣΔ ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

ΔΠΑΝΩ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΡΑΦΟΤΝ: 
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1. Σον πποζδιοπιζμό ηηρ καηαγωγήρ. Ζ ένδειξη αςηή αναγπάθεηαι μόνο για ηο 

«εξαιπεηικό παπθένο ελαιόλαδο» και ηο «παπθένο ελαιόλαδο». Για ηιρ καηηγοπίερ 

«ελαιόλαδο – αποηελούμενο από εξεςγενιζμένα ελαιόλαδα και παπθένα 

ελαιόλαδα» και «πςπηνέλαιο» ο πποζδιοπιζμόρ ηηρ καηαγωγήρ δεν αναγπάθεηαι 

ζηην εηικέηα. 

2. Σην καθαπή ποιόηηηα ηος πεπιεσομένος ελαιολάδος ή πςπηνελαίος εκθπαζόμενη 

ζε μονάδερ όγκος(π.σ. 1 λίηπο, 5 λίηπα). 

3. Σην καθαπή ποζόηηηα ηος πεπιεσομένος ελαιολάδος ή πςπηνελαίος εκθπαζόμενη 

ζε μονάδερ όγκος (π.σ. 1 λίηπο, 5 λίηπα). 

4. Σην ημεπομηνία ελάσιζηηρ διαηηπηζιμόηηηαρ ηος πποϊόνηορ. 

5. Σιρ ζςνθήκερ διαηήπηζηρ ηος πποϊόνηορ. 

6. Ση διαηποθική δήλωζη. 

7. Σο όνομα ή ηην εμποπική επωνςμία και ηη διεύθςνζη ηος παπαζκεςαζηή ή ηος 

ζςζκεςαζηή ή ενόρ πωληηή εγκαηεζηημένος ζηο εζωηεπικό ηηρ Δςπωπαϊκήρ 

Ένωζηρ. 

8. Σον αλθαπιθμηηικό κωδικό εγκεκπιμένηρ μονάδαρ ηςποποίηζηρ και ζςζκεςαζίαρ 

ελαιολάδος ο οποίορ είναι σαπακηηπιζηικόρ για ηη μονάδα.  

 

ΠΡΟΟΥΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΑ – ΠΤΡΖΝΔΛΑΗΑ ζηο λιανικό εμπόριο μπορεί να ζερβίρονηαι ζε ζσζκεσαζία πένηε 

λίηρφν. 

ΤΣΑΔΗ 

1. Να αποθεύγοςμε ζςζηημαηική αγοπά ηος ελαιόλαδος από πλανόδιοςρ. 

2. Δάν μαρ πληζιάζει πωληηήρ με δελεαζηική ηιμή και σωπίρ εηικέηερ είναι 

επικίνδςνο νοθείαρ και ππέπει να ηηλεθωνήζοςμε ζηιρ απμόδιερ Τπηπεζίερ 

και ππωηαπσικά ζηον ΔΦΔΣ (ενιαίορ θοπέαρ ελέγσος ηποθίμων) ζηο 

2132145800. 

 

 

 

          Με εκηίμηζη 

Ο Πρόεδρος 
Σζαπαηζάπηρ Γπηγόπιορ 


