
Θ.Ε. 2: ΟΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

”Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network 
olive products in the across border GREECE – ITALY area”

https://interreg-authentic-olive-net.eu/

Το παρόν κείμενο παράχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  αντανακλά τις 
απόψεις των συγγραφέα και  η Διαχειριστική Αρχή  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τάση της αγοράς: Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για “αυθεντικά” προϊόντα.

Κρατούσα καταναλωτική αντίληψη: Tα “αυθεντικά” αγροδιατροφικά προϊόντα είναι:

- Ποιοτικά

- Αγνά 

- Ασφαλή

λόγω:

- των χρησιμοποιούμενων φιλο-περιβαλλοντικών καλλιεργητικών τεχνικών μεθόδων παραγωγής

- του τόπου προέλευσης και των χαρακτηριστικών των κύριων συστατικών τους υλικών

Αναγκαιότητα: Η ύπαρξη μιας πιστοποίησηs η οποία θα διασφαλίζει την αυθεντικότητα των 

αγροδιατροφικών προϊόντων και θα περιορίζει πιθανά φαινόμενα νοθείας, μέσω της επιβεβαίωσης:

- της προέλευσης του προϊόντος

- των ποιοτικών –θρεπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Οφέλη:

- Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αυθεντικών προϊόντων με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη

τους εμπορία.

- Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των μη αυθεντικών ή και των νοθευμένων τα

οποία εμπορεύονται ψευδώς ως αυθεντικά, και περιορισμό της νοθείας.



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Παρότι η κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας

- αποτελεί μια από τους μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές παγκοσμίως, &

- χαρακτηρίζεται από παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδων

…….η τοπικά αγορά ελαιολάδου παρουσιάζει έντονες στρεβλώσεις ως προς την χρήση και εμπορική εκμετάλλευση των

όρων "τοπικό" και “αυθεντικό”, μέσα από την ύπαρξη φαινομένων :

- Πώλησης σε μεγάλο ακόμα ποσοστό χύμα και μη συσκευασμένου/τυποποιημένου ελαιολάδου

- Ανάμιξης ποικιλιών και ποιοτήτων ελαιολάδου χωρίς καμία πληροφόρηση του καταναλωτή

- Νόθευσης ελαιολάδων με άλλους τύπους ελαίων

- Παραπληροφόρησης του καταναλωτή

……προκαλώντας με αυτό τον τρόπο πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην:

- εικόνα του προϊόντος

- αξία του ονόματος (brand),

- στην τιμή του προϊόντος

- στην ανταγωνιστικότητα των τοπικών παραγωγών ελαιολάδου.

Οι καταναλωτές βρίσκονται σε δυσχερή θέση επειδή τα μόνο τεκμήριο ελέγχου της γνησιότητας που διαθέτουν είναι η

δήλωση των παραγωγών, οι οποίοι συχνά δεν είναι καν τοπικοί παραγωγοί.

Συνεπώς, οι υφιστάμενες διαδικασίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας είναι αποσπασματικές, ανεπαρκείς και δεν

προωθούν την αυθεντικότητα των τοπικών υψηλής ποιότητας ελαιολάδων.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011  σχετικά με την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

- Αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και

πληροφόρησης των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα.

- Θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες

για τα τρόφιμα και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων.

- Καθορίζει τα μέσα για την κατοχύρωση του δικαιώματος πληροφόρησης των

καταναλωτών και των διαδικασιών παροχής πληροφοριών για τα τρόφιμα.

- Ισχύει για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής

αλυσίδας, εφόσον οι δραστηριότητές τους αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα

τρόφιμα στους καταναλωτές.

- Ισχύει για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή,

περιλαμβανομένων των τροφίμων που διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής εστίασης

και των τροφίμων που προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, χώρα
β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει
τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες· και
γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της
οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ως «γεωγραφικής ένδειξης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα·
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο
χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση·
και
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός
της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014  για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα 
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

- Στις προδιαγραφές προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ προσδιορίζονται οι διαδικασίες που οφείλουν
να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την απόδειξη της προέλευσης του προϊόντος
και των πρώτων υλών οι οποίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος, απαιτείται να
προέρχονται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

- Δημιουργία Ευρωπαϊκού Μητρώου Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ)
και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) το οποίο περιλαμβάνει:

α) την καταχωρισμένη ονομασία (ή ονομασίες) του προϊόντος

β) την κλάση του προϊόντος,

γ) τα στοιχεία αναφοράς του νομικού μέσου καταχώρισης της ονομασίας

δ) την πληροφορία ότι η ονομασία προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη ή ως ονομασία
προέλευσης

ε) την ένδειξη της χώρας ή των χωρών καταγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&from=GA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&from=GA


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1830 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις 
μεθόδους προσδιορισμού

Επικαιροποίηση των οριακών τιμών των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών

χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων και των μεθόδων προσδιορισμού

τους, με βάση τη γνωμοδότηση των χημικών εμπειρογνωμόνων και σε συμφωνία με το έργο

που επιτελείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC), αλλά χωρίς καμία

συσχέτιση με:

• την ποικιλία

• την γεωγραφική προέλευση

• τις τοπικές τεχνικές καλλιέργειας και διαδικασίες παραγωγής

όπως ακριβώς περιγράφονται στον Καν. 1152 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες στα ακόλουθα links:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2568:20110401:EL:PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1830&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2568:20110401:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1830&from=EN


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

- Η σήμανση των ελαίων πρέπει να περιλαμβάνει, με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο,
εκτός από την ονομασία, αλλά όχι υποχρεωτικά πλησίον αυτής, την ακόλουθη
πληροφορία για την κατηγορία του ελαίου:
α) για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: «ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που
παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»·
β) για το παρθένο ελαιόλαδο: «ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και
μόνο με μηχανικές μεθόδους»·
γ) για το ελαιόλαδο — αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και
παρθένα ελαιόλαδα: «έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν
υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από
ελιές»

- Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των πωλουμένων ελαιολάδων, πρέπει να
προβλεφθούν για το λιανικό εμπόριο συσκευασίες μικρού μεγέθους που να
διαθέτουν κατάλληλο σύστημα σφράγισης.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0029&from=en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0029&from=en


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η αυθεντικότητα αφορά αυτό που είναι αυθεντικό, γνήσιο, δηλαδή, που δεν

είναι ψευδές ή παραποιημένο και που μπορεί να αποδειχθεί ως αληθινό.

Η έννοια της «αυθεντικότητας» έχει υποκειμενική και αντικειμενική χροιά.

Προκειμένου να αντικειμενοποιηθεί η έννοια της «αυθεντικότητας», η ΕΕ

έχει θεσμοθετήσει τα σχήματα διασφάλισης ΠΟΠ και ΠΓΕ σκοπεύοντας στην:

o Ανάδειξη των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

o Προστασία των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και την

αξιοπιστία του προϊόντος.

o Προστασία των παραγωγών, παρέχοντάς τους ένα έγκυρο εργαλείο για να

πιστοποιήσουν ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες παραγωγής τους

συμμορφώνονται με υψηλά πρότυπα ποιότητας και διαδικασίας.

o Εντοπισμό και προώθηση των καλύτερων προϊόντων, δίνοντας τα την

δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά και

προστατεύοντάς τα από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AUTHENTIC –OLIVE-NET

 Σύνθεση συλλογικού διασυνοριακού σήματος

 Γεωγραφική ένταξη στις περιοχές που εμπλέκονται στο έργο
AON (Απουλία, Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα)

 Παραγωγός εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

 Πώληση ελαιολάδου με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (κατά τη
στιγμή της εμφιάλωσης) σύμφωνα με μια λίστα παραμέτρων
που καθορίστηκαν μέσω των 2 πραγματοποιηθεισών κύκλων
δειγματοληψίας και ανάλυσης

 Πώληση ελαιολάδου με οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (κατά
τη στιγμή της εμφιάλωσης) σύμφωνα με μια λίστα παραμέτρων
που καθορίστηκαν μέσω των 2 πραγματοποιηθεισών κύκλων
δειγματοληψίας και ανάλυσης

 Ύπαρξη ειδικευμένου και εκπαιδευμένου παραγωγού



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Η πιστοποίηση, γνωστή και ως αξιολόγηση της συμμόρφωσης, είναι μια

διαδικασία η οποία διαβεβαιώνει μέσω συγκεκριμένων ελέγχων, ότι ένα
προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

 Η πιστοποίηση των ελαιοκομικών προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί σε μια
διαδικασία που ακολουθείται από μια μονάδα παραγωγής, σε ένα
συγκεκριμένο προϊόν ή εμπόρευμα ή στις εισροές που εφαρμόζονται στο
σύστημα πριν ή κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

 Η διαδικασία δοκιμής ή λογιστικού ελέγχου διεξάγεται γενικά για την
αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του παραγωγού ο οποίος πρέπει να
πιστοποιηθεί με συγκεκριμένα πρότυπα.

 Η διαδικασία ελέγχου ή ελέγχου των ελαιοκομικών προϊόντων διεξάγεται
από ελεγκτή ή φορέα επιθεώρησης. Σε πολλές περιπτώσεις, ο οργανισμός
ελέγχου εκδίδει επίσης πιστοποιητικό, δηλώνοντας έτσι τη συμμόρφωση του
προϊόντος με τα απαιτούμενα πρότυπα, ενεργώντας ως οργανισμός
πιστοποίησης.

 Στο πλαίσιο της πιστοποίησης χρησιμοποιείται επίσης η λέξη σήμανση, συχνά
για να υποδείξει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με ορισμένα
πρότυπα ή ότι παρήχθη από έναν παραγωγό σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο
πακέτο προτύπων ή κανονισμών.



ΤΥΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Πιστοποίηση πρώτου προσώπου

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης διενεργείται από το πρόσωπο ή την οργάνωση
που παρέχει το προϊόν (π.χ. οι παραγωγοί ή οι οργανώσεις παραγωγών
αναφέρουν τη συμμόρφωσή τους με ένα σύνολο προτύπων).

 Πιστοποίηση δεύτερου προσώπου

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πραγματοποιείται από πρόσωπο ή οργανισμό
που ενδιαφέρεται για τα προϊόντα (π.χ. έμποροι, έμποροι λιανικής πώλησης ή
καταναλωτές και οι οργανισμοί τους).

 Πιστοποίηση τρίτου προσώπου

Μια ανεξάρτητη οντότητα τόσο από τις οργανώσεις προμηθευτών όσο και από
τις οργανώσεις καταναλωτών διενεργεί τον έλεγχο και εκδίδει πιστοποιητικά που
δηλώνουν ότι ένα προϊόν ή μια διαδικασία συμμορφώνεται με ένα φάσμα
κριτηρίων ή προτύπων.

 Πιστοποίηση τέταρτου προσώπου

Αυτή η μορφή πιστοποίησης περιλαμβάνει κυβερνητικούς ή πολυεθνικούς
οργανισμούς που διενεργούν ελέγχους για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος,
όπως η καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή των
εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (1)
- Πιστοποίηση της προέλευσης των ελιών μέσα από την παροχή από τον παραγωγό

ελαιολάδου ακριβών πληροφοριών για:

α) τον προμηθευτή, την ποσότητα και την προέλευση, των ποιοτικών χαρακτηριστικών

(π.χ. ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λ.π), και των τεχνικών καλλιέργειας και φυτοπροστασίας (π.χ.

Βιολογική καλλιέργεια, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, κ.λ.π) όλων των παρτίδων ελιάς.

β) τον αποδέκτη, την ποσότητα και τον προορισμό των ελαιολάδων που προμηθεύει.

γ) τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο α) και κάθε

παρτίδας εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.

- Επιβεβαίωση της ακριβούς τοποθεσίας και μεθόδου έκθλιψης του ελιών, όπως:

α) «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή τα παρθένα

ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27 °C κατά την πρώτη μηχανική πίεση

του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια.

β) «εξαγωγή εν ψυχρώ» για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ή για τα παρθένα

ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27 °C με διήθηση ή με φυγοκέντρηση

του ελαιοπολτού.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (2)
- Επιβεβαίωση της ακριβούς τοποθεσίας και των μεθόδων τυποποίησης, και

συσκευασίας του παραγόμενου ελαιολάδου προκειμένου να διασφαλισθεί η

ποιότητα, η καταγωγή, ή ο έλεγχος.

- Έλεγχος των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση

και/ή στην οσμή μόνον για το εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο ελαιόλαδο,

σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

- Έλεγχος της οξύτητας του ελαιολάδου μόνον αν συνοδεύεται από την ένδειξη,

με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του δείκτη

υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο

υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

2568/91 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

- Επιβεβαίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής τροφίμων ή

ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η επιχείρηση (π.χ. ISO 9001, 22000, 22005)


