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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Τ
ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΦΑΝΤΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ!

ο σκάνδαλο αποκάλυψε ο ΕΦΕΤ, σε
συνεργασία με την Δίωξη Οικονομικού
Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε
παρουσία Εισαγγελέα και αστυνομίας.
Οι εταιρείες που έκλεισαν άμεσα μετά
τον έλεγχο ήταν οι Ελαιουργική Ιωνίας
ΑΕΕΒΕ και Οικολογική ΠΑΠΕ ΜΕΠΕ
με έδρα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 9οχλμ. της περιφερειακής
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ,
το Γενικό Χημείο του Κράτους που εξέτασε
δείγματα από τέσσερα δοχεία με την επισήμανση « Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο»,
εντόπισαν νοθεία και πιο ειδικά «τεχνητά
κεχρωσμένα και σπορέλαιο σε πολύ μεγάλο
ποσοστό», με αποτέλεσμα να είναι ικανά
να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα
στην υγεία.
Τα προϊόντα κατασχέθηκαν άμεσα.
Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει στους καταναλωτές
να προσέχουν την ετικέτα του ελαιόλαδου που
πρόκειται να αγοράσουν! Πρέπει υποχρεωτικά
να αναγράφεται ο αλφαριθμητικός αριθμός
έγκρισης της μορφής EL-40 ο οποίος είναι
χαρακτηριστικός της μονάδας τυποποίησης!
Και φυσικά την ονομασία πώλησης του προϊόντος και τις πληροφορίες για την κατηγορία
του ελαιόλαδου.
Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ και τα παράνομα δοχεία, έτσι ώστε όπου τα δείτε να τα
αποφύγετε και να καταγγείλετε τα σημεία
πώλησης τους!
Αθήνα 9 Ιουλίου 2015
Εντοπισμός επιχειρήσεων παρασκευής
και διακίνησης νοθευμένων ελαιολάδων
Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των ελέγχων που
διεξάγει για την καταπολέμηση της νοθείας και την προστασία της αυθεντικότητας
του ελληνικού ελαιολάδου, ενημερώνει
τους Έλληνες καταναλωτές ότι, ύστερα από
συντονισμένες ενέργειες της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του
ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με τη Β’ Υποδιεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής
και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εντοπίσθηκαν οι παρακάτω δύο επιχειρήσεις,
που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και
τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, στην
περιοχή της Ιωνίας Θεσσαλονίκης.
1. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.,
με έδρα στο 9ο χλμ της Περιφερειακής
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και
2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Π.Α.Π.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.
με έδρα στο 9ο χλμ της Περιφερειακής
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
Στις εγκαταστάσεις των εταιρειών αυτών
διαπιστώθηκε η ύπαρξη:
▶ δεξαμενών για αποθήκευση ελαίων

▶ Ποιοτικοί Δείκτες και Χαρακτηριστικά του Ελαιολάδου

Η Γνησιότητα και η ποιότητα των ελαιολάδων προσδιορίζονται με βάση το
φυσικοχημικά και Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους όπως αυτά προβλέπονται
στον Καν(ΕΟΚ) 2568/91.

▶ Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου
-Φασματοσκοπική εξέταση
Με τη μέτρηση ορισμένων παραμέτρων, όπως οξύτητα, αριθμός υπεροξειδίων,
συντελεστών απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας Κ232, Κ270, ΔΚ κλπ
προσδιορίζουμε την ποιότητα, την παλαιότητα και την νοθεία με άλλα σπορέλαια.
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο - Δείκτες:
Οξύτητα < 0,8% σε ελαϊκό οξύ
Υπεροξείδια <=20 meqO2 /Kg ελαίου
Κ270 <= 0,22
Κ232<=2,5
Παρθένο Ελαιόλαδο-Δείκτες:
Οξύτητα < 2% σε ελαϊκό οξύ
Υπεροξείδια <=20 meqO2 /Kg ελαίου
Κ270 <= 0,25
Κ232<=2,5
Το Ελαιόλαδο Ραφινέ και Εξευγενισμένο
Οξύτητα < 1% σε ελαϊκό οξύ
Υπεροξείδια <=15 meqO2 /Kg ελαίου
Κ270 <= 0,9
Κ232<=2,5

▶ Θετικά Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά του Εξαιρετικά Παρθένου
Ελαιολάδου - Οργανοληπτική Εξέταση
Φρουτώδες - Γίνεται αντιληπτό απευθείας με τη μύτη, αλλά και κατά την γευστική του δοκιμή και εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και προέρχεται από
υγιή και φρέσκο καρπό ο οποίος έχει συλλεχτεί στο βέλτιστο στάδιο ωρίμανσης.
Πικρό - Χαρακτηριστική γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από πράσινες ελιές.
Με τη παλαιότητα του ελαιολάδου μειώνεται η ένταση. Σε καμιά περίπτωση δεν
πρέπει να θεωρείται ελάττωμα.
Πικάντικο - κάψιμο - Έντονη κιναισθητική αίσθηση, χαρακτηριστική των ελαιολάδων που παράγονται στην αρχή της ελαιοκομικής περιόδου. Παρουσιάζεται
με κάψιμο στη αρχή του οισοφάγου και όχι στη στοματική κοιλότητα και διαρκεί
μερικά δευτερόλεπτα όταν το ελαιόλαδο το δοκιμάζουμε σκέτο. Το πικάντικο
θεωρείται προτέρημα και σε καμιά περίπτωση ελάττωμα.

▶ εξοπλισμός για χειροκίνητη συσκευασία
ελαίων
▶ δελτία αποστολής και τιμολόγια αγοράς
σογιέλαιου, χρωστικών και κενών λιθογραφημένων δοχείων
▶ συσκευασίες με χρωστικές
▶ κενά και γεμάτα λιθογραφημένα δοχεία
ελαιολάδου 5 λίτρων. Τα δοχεία αυτά έφεραν
ενδείξεις «ελαιόλαδο» ή «εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο» με σήματα τα οποία, αρκετά από
αυτά, στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί πως
αφορούν σε προϊόντα νοθευμένα είτε και
επιβλαβή για την υγεία. Ειδικότερα, πρόκειται
για τις εμπορικές επωνυμίες «ΑΓΝΑΝΤΙ»,
«ΠΑΡΝΩΝΑΣ», «ΛΗΤΩ», «ΔΑΦΝΗ»,

«ΘΑΣΟΣ», «ΓΕΥΣΗ», «OIL», «ΑΜΒΡΟΣΙΑ»,
«ΑΣΤΡΟΝ», «ΔΗΜΗΤΡΑ», «ΔΙΩΝΗ»,
«ΕΛΑΙΟΜΥΛΟΣ», «ΛΑΔΟΧΩΡΙ», «ΛΙΟΚΛΑΔΟ», «CRETA» και «MAZOCHTO».
Όλα τα λιθογραφημένα δοχεία ανέγραφαν
ως παρασκευαστές ανύπαρκτες εταιρείες ή
έφεραν ανύπαρκτους κωδικούς τυποποιητικών μονάδων ελαιολάδου (κωδικό EL) ή
κωδικούς άλλων εταιρειών.
Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία,
τεσσάρων συσκευασμένων προϊόντων με
επισήμανση «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», του ελαίου που υπήρχε σε δεξαμενή
καθώς και των χρωστικών. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το

Γενικό Χημείο του Κράτους, πρόκειται για
δείγματα ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ
με σπορέλαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό
και τεχνητά κεχρωσμένα. Η επισήμανσή
τους ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
οδηγεί σε πλάνη τον καταναλωτή. Σε
συνέχεια της εργαστηριακής ανάλυσης τα
προϊόντα κατασχέθηκαν.
Σημειώνεται ότι στον εν λόγω έλεγχο
συνέδραμαν η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης
και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Ιωνίας.
Στο σημείο αυτό, ο ΕΦΕΤ, στην καθημερινή αυτή προσπάθειά του για την εξάλειψη
και καταπολέμηση των φαινομένων απάτης,
τα οποία δυσφημούν το ελληνικό ελαιόλαδο,
θα ήθελε να επισημάνει για άλλη μια φορά
στους καταναλωτές :
να προσέχουν την ετικέτα του ελαιολάδου
που πρόκειται να αγοράσουν όπου, εκτός
της ονομασίας πώλησης του προϊόντος
και των πληροφοριών για την κατηγορία
του ελαιολάδου, πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφεται και ο αλφαριθμητικός αριθμός έγκρισης της μορφής EL-40-_ _ _ o
οποίος είναι χαρακτηριστικός της μονάδας
τυποποίησης να αποφεύγουν την αγορά
ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους
πωλητές και στην περίπτωση υποψίας λόγω
ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής
τιμής ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του ελαιολάδου να επικοινωνούν με τον
ΕΦΕΤ στο 11717.
Οι δε επαγγελματίες του χονδρικού ή
λιανικού εμπορίου ελαιολάδου θα πρέπει
με προσοχή να επιλέγουν τους προμηθευτές τους διασφαλίζοντας τα πραγματικά
τους στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την
αξιοπιστία τους (διεύθυνση επιχείρησης,
εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα
τιμολογίων και άλλων παραστατικών) και
τη νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη
συμμορφώσεων φέρουν, σύμφωνα με το
νόμο, ευθύνη για την οποία μπορεί να τους
επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις.
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
και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να
παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία που
θα διευκολύνει τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το
φαινόμενο αυτό.
Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφίες
με τις επισημάνσεις που φέρουν τα 5λιτρα
δοχεία που ανευρεθήκαν στις ως άνω
επιχειρήσεις. Κατόπιν τούτων, καλούνται οι
καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους
αντίστοιχα 5λιτρα δοχεία, των οποίων η
επισήμανση ταυτίζεται με τις επισημάνσεις
των παρατιθέμενων φωτογραφιών, να μην
τα καταναλώσουν.

