
Θ.Ε. 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

AUTHENTIC-OLIVE-NET  

”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



Authentic Olive Net Seal

Το Authentic Olive Net Seal είναι ένα εμπορικό σήμα / ιδιωτική ετικέτα, που

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET και θα απονεμηθεί

πιλοτικά μόνο σε Έλληνες και Ιταλούς παραγωγούς extra Παρθένων Ελαίων από

τις 5 επιλεχθείσες τοπικές ποικιλίες (Κορωνέϊκη, Λιανολιά Κερκύρας, Favolosa FS-

19, Coratina, Peranzana) της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ,

μετά από έλεγχο συμμόρφωσης με τα καθορισμένες προδιαγραφές, και θετική

αξιολόγηση.

Ο Αρμόδιος φορέας για την απονομή του Σήματος στην Ελλάδα είναι

Επιμελητήριο Πρέβεζας, και στην Ιταλία το Εμπορικό Επιμελητήριο της Foggia.

Αρμόδιος δε φορέας για τον Ποιοτικό Έλεγχο των κατατιθέμενων από τους

ενδιαφερόμενους παραγωγούς δειγμάτων ελαιολάδου είναι το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.



Σκοπός του Authentic Olive Net Seal

Ο σκοπός του Authentic Olive Net Seal είναι να:

• εδραιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ελαιόλαδα προϊόντα που

δηλώνονται ότι προέρχονται από τη διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ.

• προστατεύσει τα συμφέροντα των παραγωγών από την παραπληροφόρηση και

τον αθέμιτο ανταγωνισμό,.

• ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών παραγωγών

• προσδώσει προστιθέμενη αξία στα τοπικά extra παρθένα ελαιόλαδα



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Authentic Olive Net Seal

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι παραγωγοί
ελαιολάδου, υποβάλλουν στο αρμόδιο εμπορικό
επιμελητήριο αίτηση για να απονείμουν του σήματος
στα προϊόντα τους.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διαδίκτυο,
συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών
πληροφοριών, δηλαδή του αριθμού ΦΠΑ του
παραγωγού, των προδιαγραφών του προϊόντος, της
προέλευσης, της μεθόδου παραγωγής και της
ποιότητας.

3. Επιπλέον, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει διαδικτυακά
οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση προς υποστήριξη
της αίτησης,

4. Το αντίστοιχο αρμόδιο Επιμελητήριο διεξάγει την
Αξιολόγηση της Αίτησης σε συνεργασία με το ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ποιοτικών
προδιαγραφών των προϊόντων.

5. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ο αιτών
εγγράφεται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που έχουν το
δικαίωμα να επισημάνουν τα προϊόντα τους με το
"Authentic Olive Net Seal".

6. Το αντίστοιχο αρμόδιο Επιμελητήριο εκδίδει
πιστοποιητικό για τα εγκεκριμένα προϊόντα.

7. Ο παραγωγός και το αντίστοιχο αρμόδιο Επιμελητήριο
υπογράφουν συμφωνία η οποία, αφενός ρυθμίσει
τους όρους χρήσης του σήματος και, αφετέρου,
περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και των
δύο μερών.

8. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το αντίστοιχο αρμόδιο
Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης.

Αίτηση απονομής  Authentic Olive  Net Seal

έλεγχος προϋποθέσεων

Επιτυχής 

εκπλήρωση

προϋποθέσεων

Υπογραφή του κανονισμού χρήσης του εμπορικού 

σήματος

Εγγραφή του χρήστη στην

e-promotion platform / δημιουργία προφίλ / εισαγωγή 

πληροφοριών  για τα προς πρώθηση ελαιόλαδα



Οριακές Τιμές Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ελαιολάδων 
Extra Virgin Olive Oil (acidity ≤0.8%)
Virgin Olive Oil (acidity ≤2.0%)
Labante olive oil (acidity> 2.0%) (unsuitable for consumption as it is - intended for refining or industrial use).

Table:Qualiy criteria limits in Reg. (EEC) 2568/91

Category

Parameter

Extra 

virgin 

olive oil

Virgin 

olive oil

Disadvantaged 

olive oil

Refined 

olive oil

Composite 

olive oil

Crude 

kernel 

oil

Refined 

kernel oil

Kernel 

oil

Acidity% ≤0,8 ≤2,0 >2 ≤0,3 ≤1,0 - ≤0,3 ≤1,0

Number of 

peroxides mEq 

O2/kg ≤20 ≤20 - ≤5 ≤15 - ≤5 ≤15

K270/268 ≤0,22 ≤0,25 - ≤1,25 ≤1,15 - ≤2,0 ≤1,70

K232 ≤2,50 ≤2,60 - - - - - -

DK ≤0,01 ≤0,01 - ≤0,16 ≤0,15 - ≤0,20 ≤0,18

Organoleptic 

Examination

Average price 

Defects (Md)

Average price 

fruity (Mf)

=0

>0

≤3,5

>0

>3,5

- - - - - -

Ethyl mg / kg ≤35 - - - - - - -



Οι 3 πυλώνες του Authentic Olive Net Seal

1. Προέλευση

2. Μέθοδοι Παραγωγής

3. Ποιότητα









 









 



ΚΑΛΑΘΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 

Το Καλάθι Αυθεντικών Ελαιολάδων της κοινής Διασυνοριακής Περιοχής ΕΛΛΑΔΑ –
ΙΤΑΛΙΑ αποτελεί ένα κοινό κατάλογο όλων των τοπικών extra παρθένων ελαιολάδων
που:
- προέρχονται από τις 5 επιλεχθείσες τοπικές ποικιλίες (Κορωνέϊκη, Λιανολιά,

Favolosa FS-19, Coratina, Peranzana)
- έχουν λάβει το σήμα “Authentic Olive Net Seal”.

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για την προέλευση, τον τρόπο παραγωγής,
και την ποιότητα των ελαιολάδων που περιλαμβάνει.

Σκοπός της δημιουργίας αυτού του καλαθιού αυθεντικών ελαιολάδων είναι η
προώθηση του στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού μέσα από:

- την e-promotion platform του έργου

- τη διάρκεια των προωθητικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν στα πλαίσια
του έργου.



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 

  



ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

OLIVE OIL PRODUCER

CRITERIA

Preveza EVOO
Compan

y Size
Variety

Cultivation 

Type
PDO/PGI

Productio

n System
Quality

1

2

3

4

5

6


