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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Χρήση σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών
μιας χρήσης ελαιολάδου στα τραπέζια των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με το θέμα του ελαιολάδου στα
καταστήματα του Κλάδου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τόσο στους επαγγελματίες
του Κλάδου, όσο και στους καταναλωτές, ότι τα σερβιριζόμενα είδη (σαλάτες,
χόρτα κλπ) θα πρέπει να

σερβίρονται

κανονικά όπως μέχρι πρότινος,

περιλαμβάνοντας το ελαιόλαδο ανά μερίδα.
Από 1 η Ιανουαρίου 2018 και σύμφωνα με την νέα ΔΙΕΠΠΥ (Κανόνες Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων Παροχής Υπηρεσιών, ΦΕΚ Β΄2983/ 30-8-2017), ενότητα
48, άρθρο 42 § 4, στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει επιπλέον ελαιόλαδο
ως συμπλήρωμα, θα πρέπει να του παρέχουν

το ελαιόλαδο αυτό

σε

σφραγισμένη μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ή σε συσκευασία μιας χρήσης ,
η οποία θα αναγράφει τις απαιτούμενες επισημάνσεις από τον παραγωγό , και
δεν θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από επόμενο πελάτη

και το

κατάστημα θα μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το χρεώνει.
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Η αλλαγή αυτή αποτελεί προσπάθεια ενίσχυσης της χρήσης τυποποιημένου
ελαιόλαδου που αποτελεί Εθνικό στόχο για την διασφάλιση της ποιότητας του
προϊόντος.
Άλλωστε η ΠΟΕΣΕ στήριξε την καθιέρωση της συγκεκριμένης συσκευασίας (με
Ευρωπαϊκό κανονισμό, παρότι δεν εκδόθηκε μετά από βέτο χωρών του
Ευρωπαϊκού Βορρά) πριν 4 χρόνια σε συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες του
Ευρωπαϊκού Νότου.
Τα κακόπιστα δημοσιεύματα βλάπτουν το ίδιο το προϊόν, την προσπάθεια
καθιέρωσης

χρήσης

τυποποιημένου

ελαιολάδου

και

τη

διασφάλιση

της

ποιότητας αυτού, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε καμία
περίπτωση δεν εκφράζουν τον Κλάδο και την λειτουργία του.

Από το Γραφείο Τύπου
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