
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, Τηλ.: 210-6971500, Fax: 210 6971501 
E-mail: info@efet.gr, Internet Site: www.efet.gr 

 

 

1 

  

 

                             

                

 

 

                 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανάκληση νοθευµένων ελαιολάδων  

                                                                                             

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) συνεχίζοντας τους ελέγχους για την 

προστασία των  καταναλωτών και της  αυθεντικότητας του Ελληνικού Ελαιολάδου,  

εντόπισε διάφορα δίκτυα µη σύννοµης διακίνησης νοθευµένων ελαιολάδων. 

Ειδικότερα, οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΕΦΕΤ,  Κεντρικής Μακεδονίας και 

Θεσσαλίας  και σε συνεργασία µε τη Χηµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση 

Θεσσαλονίκης – Τµήµα Α’) που διεξήγαγε τις χηµικές αναλύσεις, διαπίστωσαν την 

εµπορία προϊόντων  τα οποία, ενώ επισηµαίνονται ως εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα, είναι στην πραγµατικότητα σπορέλαια τεχνητά κεχρωσµένα, αγνώστου 

προέλευσης. Ως παρασκευαστές φαίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ανύπαρκτα ή 

που δεν έχουν επί του παρόντος εντοπιστεί , κάνοντας χρήση  ανύπαρκτων    

κωδικών  τυποποιητικών µονάδων ελαιολάδου (κωδικός EL) ή κωδικούς άλλων 

εταιρειών,  ενώ η επισήµανση των προϊόντων παραπέµπει σε ελληνικά τοπωνύµια, 

κατά βάση της Πελοποννήσου και της Κρήτης, γνωστά για την ποιότητα του 

παραγόµενου ελαιολάδου, χωρίς βέβαια να έχουν ουδεµία σχέση µε αυτά.  

 

Συγκεκριµένα πρόκειται για :   

Α) Το  προϊόν το οποίο πωλείται ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», µε την 

εµπορική ονοµασία «Ζωής», συσκευασίας των 5 λίτρων και ηµεροµηνία λήξης 31-12-

2016. ∆ιακινείται από την εταιρία µε την επωνυµία «GOLD», µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 

και το οποίο βρέθηκε να περιέχει µίγµα σπορέλαιων, κατεξοχήν ηλιέλαιο, τεχνητά 

κεχρωσµένο. Πρόκειται για µη σύννοµη διακίνηση και ουδεµία σχέση έχει η  όποια 

αναφορά  γίνεται στην  επισήµανση του εν λόγω προϊόντος και  παραπέµπει σε 
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ελληνικό τοπωνύµιο γνωστό για την ποιότητα του παραγοµένου ελαιολάδου 

(φωτογραφία προϊόντος κάτωθι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Το προϊόν το οποίο πωλείται ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», µε την 

εµπορική ονοµασία «ΠΙΘΑΡΙ», συσκευασίας των 5 λίτρων και ηµεροµηνία λήξης 20-

3-2017, το οποίο διακινείται από την εταιρία µε την επωνυµία «ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», µε έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, είναι νοθευµένο µε ξένη προς το 

ελαιόλαδο λιπαρή ύλη. Πρόκειται για µη σύννοµη διακίνηση και ουδεµία σχέση έχει η  

όποια αναφορά  γίνεται στην  επισήµανση του εν λόγω προϊόντος και  παραπέµπει 
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σε ελληνικό τοπωνύµιο γνωστό για την ποιότητα του παραγοµένου ελαιολάδου 

(φωτογραφία προϊόντος κάτωθι).  

 

 

      

 

 

 

 

 

          Γ) Το προϊόν το οποίο πωλείται ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», µε την 

εµπορική ονοµασία  «Kriti», σε συσκευασίες του 1.0 λίτρου, µε ηµεροµηνία 

παραγωγής 11/2014 και ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας 5/16, είναι  

νοθευµένο µε ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη και τεχνητά χρωµατισµένο. Το 

προϊόν δεν αναφέρει στοιχεία παρασκευαστή ούτε τον κωδικό EL του 

τυποποιητηρίου.  ∆ιακινήθηκε από την εταιρία «PRIMOS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» η 

οποία έδρευε στη Λάρισα, οδός Σαλαµίνος 5. Ως υπεύθυνος της εταιρίας φέρεται ο κ. 

Τάσικας Κων/νος. Η συγκεκριµένη εταιρία είναι υπό εκκαθάριση. Πρόκειται για µη 

σύννοµη διακίνηση και ουδεµία σχέση έχει η  όποια αναφορά  γίνεται στην  
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επισήµανση του εν λόγω προϊόντος και  παραπέµπει σε ελληνικό τοπωνύµιο γνωστό 

για την ποιότητα του παραγοµένου ελαιολάδου (φωτογραφία προϊόντος κάτωθι).   

 

 

 

 

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη προβεί στην  ανάκληση/ απόσυρση  των ανωτέρω προϊόντων  από 

την εσωτερική αγορά ενώ  καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στη κατοχή τους  

αντίστοιχα δοχεία , των οποίων η επισήµανση  ταυτίζεται µε τις επισηµάνσεις των 

παρατιθέµενων φωτογραφιών, να µη τα καταναλώσουν.   

 

Τέλος, ο ΕΦΕΤ βεβαιώνει τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και τους Έλληνες 

παραγωγούς και τυποποιητές, ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τους ελέγχους για την 

καταπολέµηση της νοθείας του Ελληνικού Ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται 

όλοι οι ενδιαφερόµενοι να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία που θα διευκολύνει τις 

υπηρεσίες του ΕΦΕΤ να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το φαινόµενο αυτό. 


