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KOIN  
1. Επιμελητήριο Σάμου 
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  Θέμα: « Έλεγχοι στη μαζική εστίαση ενόψει θερινής περιόδου 2018»   

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη ΥΑ 91354/30-08-2017 

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και συγκεκριμένα με το άρθρο 42 «Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων» ισχύουν 

τα εξής: 

1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή 

συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή 

λιανοπωλητή. 

2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους 

ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του 

περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων 

εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 49. 

3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρασκευή γευμάτων σε εστιατόρια, νοσοκομεία, 

καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί να διακινείται για το σκοπό αυτό εκτός από τη 

συσκευασία χωρητικότητας έως 5 λίτρων και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 έως και 50 λίτρων. 

4. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για 

επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των 

καταστημάτων του άρθρου 69 της ΥΑ 91354/30-08-2017, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο 

μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα 

διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία. 

 5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι: 

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση 

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση. 

Γ. Για παραβάσεις των παραγράφων3 και 4, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.  



  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Η υπηρεσία μας, στα πλαίσια των τακτικών ποιοτικών ελέγχων, της ενημέρωσης και της 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης στην ισχύουσα νομοθεσία, θα προβεί προσεχώς σε επιτόπιους 

ελέγχους σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης των Δήμων Σάμου και Ικαρίας. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας και είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες 

πληροφορίες.  

  

                                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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