
                                                                                                                                                                

 
 
 

Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2016 
 
 

ΠΡΟΣ:        Όλα τα Μέλη 
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη συσκευασία του ελαιολάδου στις 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης 

 
 

Κύρια/ε, 
 

Η νομοθεσία που αφορά τη συσκευασία του ελαιολάδου προβλέπει ότι από 1 Ιουνίου 
2015 οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α.) πρέ-
πει όταν προσφέρουν ελαιόλαδο στους καταναλωτές αυτό να προσφέρεται σε ειδική 
συσκευασία η οποία να απαγορεύει την επαναχρησιμοποίηση της. 
 
Συνημμένα θα βρείτε σχετική επιστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέ-
ρεται με λεπτομέρεια στο θέμα. 
 
Σημειώνεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2016 η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί σε ελέγχους 
στην αγορά για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΕΠΕΙΓΟΤΑ 

(ΜΕΩ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟΤ)  
 

Γεληθό Γξακκαηέα  
Κππξηαθνύ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
 

Γεληθό Γηεπζπληή 
Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηώλ θαη Βηνκεράλσλ 
 

Πξόεδξν  
Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Ξελνδόρσλ  
 

Γεληθό Γξακκαηέα 
Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Κέληξσλ Αλαςπρήο 
 

Πξόεδξν 
πλδέζκνπ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Κύπξνπ 
 

Πξόεδξν 
πλδέζκνπ Ιδηόθηεησλ Κέληξσλ Αλαςπρήο Πάθνπ 
 

Θέκα: Εθαρκογή ηοσ περί Σροθίκωλ (Έιεγτος θαη Πώιεζε) (Σροποποηεηηθού) 
Νόκοσ ηοσ 2014, ο οποίος αθορά ηελ προζθορά ειαηοιάδοσ από ηης επητεηρήζεης 

παροτής σπερεζηώλ εζηίαζες προς ηοσς θαηαλαιωηές.   
 

Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ηαπηάξηζκεο επηζηνιήο ηνπ Γξαθείνπ 
κνπ κε εκεξνκελία 9 Φεβξνπαξίνπ, 2015 ζαο πιεξνθνξώ ηα αθόινπζα: 
 
Ωο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελ ιόγσ πξνεγνύκελε επηζηνιή ηνπ Γξαθείνπ κνπ, από ηελ 1ε 
Ινπλίνπ 2015 έρεη ηεζεί ζε ηζρύ θαη εθαξκνγή ν πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πώιεζε) 
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014. Ο ελ ιόγσ Νόκνο απαηηεί όπσο νη επηρεηξήζεηο 
παξνρήο ππεξεζηώλ εζηίαζεο, όπσο εζηηαηόξην ή θαθελείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, 
πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ειαηόιαδν ή ππξελέιαην κόλν αλ απηό είλαη ζε 
ζπζθεπαζία εθνδηαζκέλε κε ζύζηεκα αλνίγκαηνο πνπ απαγνξεύεη ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε  ηεο ζπζθεπαζίαο κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 
 
εκεηώλεηαη όηη ν ελ ιόγσ ηξνπνπνηεηηθόο λόκνο αθνξά όια ηα ειαηόιαδα θαη ππξελέιαηα 
εθείλα ηα νπνία ε λνκνζεζία επηηξέπεη λα δηαηίζεληαη ζην ιηαληθό εκπόξην, δειαδή απηά 
πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1 ζηνηρεία α) θαη β) θαη ζηα ζεκεία 3 θαη 6 ηνπ Μέξνπο VIII  
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013, ηα νπνία είλαη ηα αθόινπζα:  
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 Δμαηξεηηθό Παξζέλν Διαηόιαδν 

 Παξζέλν Διαηόιαδν 

 Διαηόιαδν – απνηεινύκελν από εμεπγεληζκέλα θαη παξζέλα ειαηόιαδα 

 Ππξελέιαην  
 

Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη ζηελ εηηθέηα ζήκαλζεο ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ειαηνιάδνπ, όπσο πξνβιέπεη ν Δθηειεζηηθόο Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 29/2012 γηα ηα 
πξόηππα εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ, δειαδή κηα από ηηο ηέζζεξεηο πην πάλσ νλνκαζίεο. 
εκεηώλεηαη όηη, θαζόηη ην ειαηόιαδν θαη ζηελ ελ ιόγσ ζπζθεπαζία ζεσξείηαη κέξνο ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ γεύκαηνο θαη δελ ζεσξείηαη κνλάδα πώιεζεο, δελ είλαη ππνρξεσηηθέο ζε 
απηή νη ελδείμεηο ζήκαλζεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο ζηηο θαλνληθέο ζπζθεπαζίεο πνπ 
ηνπνζεηνύληαη γηα παξάδεηγκα ζηα ξάθηα ησλ ππεξαγνξώλ. Ωζηόζν, δελ απαγνξεύεηαη 
ζηηο επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο ειαηνιάδνπ λα αλαγξάθνπλ ηηο ελ ιόγσ ελδείμεηο εζεινληηθά 
ζηηο ζπζθεπαζίεο.  
 
Παξά ην γεγνλόο όηη έρεη πεξάζεη δηάζηεκα πέξαλ ησλ δώδεθα κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ θαη εθαξκνγή ν ελ ιόγσ λόκνο, νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 
δηθαηνινγεκέλα δελ είραλ ζπκκνξθσζεί κε απηόλ θαη ε αξκόδηα αξρή ειέγρνπ δελ πξνέβε 
ζε νπνηαδήπνηε κέηξα επηβνιήο. Αηηία ήηαλ ε αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαηαζθεπήο/εηζαγσγήο/δηαθίλεζεο πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ λα πξνκεζεύζνπλ ηηο 
επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο ειαηνιάδνπ κε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο.    
 
Ωζηόζν, έρεη δηαπηζησζεί όηη πιέολ ασηές κπορούλ λα προκεζεύοληαη κε θαηάιιειες 
ζσζθεσαζίες ή/θαη ζσζηήκαηα αλοίγκαηος ζσζθεσαζηώλ από θαηαζθεσαζηές/ 
εηζαγωγείς/ δηαθηλεηές ζηελ Κύπρο θαη ήδε ορηζκέλες επητεηρήζεης έτοσλ αρτίζεη 
λα εκθηαιώλοσλ ηέηοηες ζσζθεσαζίες.      
 
Ωο εθ ηνύηνπ, ζαο ελεκεξώλσ όηη νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο από ηελ 1ε επηεκβρίοσ, 
2016 ζα προβαίλοσλ ζε ζηοτεσκέλοσς ειέγτοσς ζηης επητεηρήζεης οη οποίες 
επερεάδοληαη από ηολ ελ ιόγω λόκο θαη ζα ιακβάλοληαη κέηρα επηβοιής γηα ηης ηστόλ 

παραβάζεης ποσ ζα εληοπίδοληαη. Παξαθαιώ όπσο ελεκεξώζεηε ηα επεξεαδόκελα κέιε 
ζαο, ώζηε λα πξνβνύλ εγθαίξσο ζε θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο. Τπελζπκίδεηαη παξάιιεια 
όηη, ηα ζπζθεπαζηήξηα ειαηνιάδνπ πνπ επηζπκνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηίαζεο ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζε 
θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία.  
 
 
 
 
 

    (Αιβέξηνο Καξήο) 
        Πξντζηάκελνο Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
 
 

Κνηλ.: -Τπεύζπλν Τγεηνλνκηθό Δπηζεσξεηή Δπαξρίαο Λεπθσζίαο 
-    >>              >>              >>               >>    Λεκεζνύ 
-    >>              >>              >>               >>    Λάξλαθαο 
-    >>              >>              >>               >>    Πάθνπ 
-    >>              >>              >>               >>    Ακκνρώζηνπ 
- Γεκνηηθνύο Τγεηνλνκηθνύο Δπηζεσξεηέο ζπλεξγαδόκελσλ Γήκσλ 
- Αξ.Φαθ. 18.03.006  

 
     ../ΦΓ 
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