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Δε λέει να πάρει
μπρος το μέτρο 

Την ώρα που ξεκινά η τουριστική σεζόν, παραμένει στη θεωρία ακόμα  
η διάταξη για τη φιάλη μιας χρήσης με επώνυμο ελαιόλαδο  

στα εστιατόρια, όπου το λάδι εξακολουθεί να παραμένει κυρίως χύμα. 
Έξι  μήνες μετά το νέο νόμο, αποτελούν ακόμα εξαίρεση οι εστιάτορες 

που βλέπουν το θέμα ζεστά. 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

Το ελαιόλαδο στα εστιατόρια σήμερα 
είναι δωρεάν. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να αναγκάζει τον εστιάτορα να 

προστατεύσει το κέρδος που θεωρεί δίκαιο, 
επιλέγοντας προϊόντα με χαμηλότερο κό-
στος και τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί 
το λάδι που βρίσκεται στο τραπέζι, ακόμη 
κι αν δεν τον ικανοποιεί η ποιότητά του.  Η 
γνωστή ‘λαδιέρα’ όμως, που συνηθιζόταν να 
τοποθετείται στα τραπέζια των εστιατορίων, 
– τα λαδόξιδα- αποσύρεται πλέον με βάση 
ρύθμιση του Υπουργείου Εμπορίας και 
Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανου-
άριο του 2018, που προβλέπει την αποκλει-
στική χρήση συσκευασίας μιας χρήσης με 
επώνυμο ελαιόλαδο στα εστιατόρια. 

Στο κόστος σκοντάφτει το μέτρο
Παρότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, σύμφω-
να με πληροφορίες του «Ελαίας Καρπός-el», 
υπάρχουν ενδείξεις  ότι  αρκετά εστιατόρια 
έχουν εναρμονιστεί με τη νέα διάταξη ωστό-
σο δεν αποτελούν την κρίσιμη μάζα.  
Το μέτρο έχει πετύχει στο βαθμό που έχει 
αποσυρθεί η λαδιέρα. Αλλά αυτό είναι το 
εύκολο βήμα. Τα περισσότερα εστιατόρια 
απέχουν από την εφαρμογή της νέας ρύθ-
μισης επειδή η φιάλη μιας χρήσης ανεβά-
ζει τα κοστολόγια την ίδια στιγμή που μες 
την κρίση οι επιχειρηματίες προσπαθούν 
να μειώσουν τις τιμές. 
Σύμφωνα με τα όσα κάνει γνωστά στο «Ελαί-
ας Καρπός-el» ο κ. Κουζούπης, ιδιοκτήτης 
του εστιατορίου «Τσίπουρο e Ελιά» και Αντι-
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων 

(ΠΟΕΣΕ) το λάδι αποκτά σημαντικό κόστος 
με τη νέα διάταξη, «δυστυχώς αναγκαζόμα-
στε να χρεώσουμε τη μικρή φιάλη -που ξεκι-
νά από το 1 ευρώ περίπου για τα 50 ml- στον 
πελάτη, το οποίο είναι παράλογο αν λάβει 
κανείς υπόψιν ότι το λάδι είναι ένα βασικό 
συστατικό διατροφής». 
Σημάδι ότι υπάρχουν προβλήματα στην 
εφαρμογή του μέτρου αποτελεί για τον κ. 
Κουζούπη   και το γεγονός ότι ο καταναλω-
τής βρίσκει τη συσκευασία μιας χρήσης πο-
λύ ακριβή και δεν την αγοράζει, «έχω δια-
θέσει ελάχιστες φιάλες  από την αρχή του 
χρόνου, ίσως μόνο 10». Ο κ. Κουτουζής ιδι-
οκτήτης του εστιατορίου «Κεντρικόν» συμ-
φωνεί, «δεν έχω διαθέσει περισσότερες από 
100 φιάλες μιας χρήσης με επώνυμο ελαι-
όλαδο από τον Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με 
την κίνηση του καταστήματος θα έπρεπε να 
έχω διαθέσει 100 φιάλες ανά εβδομάδα».

Ο βασικός ρόλος που παίζει η εστίαση
Το σκεπτικό της απόφασης για την υποχρε-
ωτική χρήση επώνυμου ελαιόλαδου στο τρα-
πέζι των εστιατορίων, που ήταν πάγιο αίτη-
μα του ΣΕΒΙΤΕΛ ενώ υιοθετήθηκε και με τη 
σύμφωνη γνώμη των εστιατόρων, δεν είναι 
η δημιουργία ζήτησης για επώνυμο ελαιό-
λαδο αλλά η αναβάθμιση της εικόνας του ελ-
ληνικού ελαιόλαδου στους καταναλωτές και 
ειδικά στους τουρίστες.   
Στην ανάδειξη του επώνυμου ελαιόλαδου 
ο ρόλος της εστίασης είναι κρίσιμος, καθώς 
ο τρόπος της παρουσίασης του ελαιόλαδου, 
όπως υποστηρίζει κ. Τάσος Δήμας συνιδιο-
κτήτης της αλυσίδας εστιατορίων «Τζίτζικας 

και Μέρμηγκας», καθορίζει σημαντικά την 
αποδοχή του προϊόντος από τον πελάτη. «Εί-
ναι σημαντικό τι προϊόν διαθέτεις και πως το 
επικοινωνείς. Ο εστιάτορας πρέπει πρώτα να 
έχει πολύ καλή γνώση της πρώτης ύλης και 
να μπορεί να υποστηρίξει ένα προϊόν, εμβα-
θύνοντας στην ποιότητά του, για να το ανα-
δείξει στον πελάτη», θα πει ο κ. Δήμας. 
Επιχειρήσεις όπως αυτές του κ. Δήμα εί-
χαν υιοθετήσει αυτοβούλως την φιάλη 
επώνυμου ελαιόλαδου πριν την εισαγωγή 
της διάταξης για την υποχρεωτική χρήση 
μη επαναγεμιζόμενης φιάλης. «Ένα προ-
ϊόν που είναι χρυσάφι για την Ελλάδα θα 
έπρεπε να το αναδεικνύουμε με κάθε τρό-
πο. Είναι κρίμα που κάτι που θα έπρεπε να 
έχουμε ήδη κάνει από μόνοι μας αντιμετω-
πίζεται ως υποχρέωση. Δηλαδή αντιμετω-
πίζουμε τη νέα ρύθμιση όπως το νόμο για 
το κάπνισμα, τη ζώνη ή το κράνος». Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο κ. Δήμας έχει δημιουρ-
γήσει ιδιωτική ετικέτα για τη φιάλη ελαι-
όλαδου που διαθέτει το εστιατόριό του για 
επιτραπέζια χρήση. 
Τέλος, ως  προς το κόστος της φιάλης ελαι-
όλαδου μιας χρήσης ο κ. Δήμας αποδέχεται 
ότι είναι υψηλό ενώ παράλληλα εξηγεί ότι 
έχει επιλέξει να μην χρεώνει τη φιάλη στον 
καταναλωτή. «Είναι μια δύσκολη απόφα-
ση, σε δύσκολους καιρούς. Η ανταπόκριση 
βέβαια του κοινού είναι πολύ θετική, ειδι-
κά στο κατάστημα του Συντάγματος, όπου το 
κοινό αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από του-
ρίστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πελάτες 
έχουν αρχίσει να ζητάνε μόνοι τους το μικρό 
μπουκάλι λαδιού», καταλήγει. 

Ιωάννης Κουζούπης
 

Τάσος Δήμας
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