
Θ.Ε. 8: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚOINVN AΞΙΩΝ/ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ/ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 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



KOINΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AUTHENTIC-OLIVE-NET 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

● Μέλος συλλογικού διασυνοριακού σχήματος απόδοσης σήματος

● Γεωγραφική ένταξη στις περιοχές: Απουλία, Ήπειρος και Δυτική
Ελλάδα)

● Παραγωγός εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

● Πώληση ελαιολάδου με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (κατά τη στιγμή
της εμφιάλωσης) σύμφωνα με μια λίστα παραμέτρων που καθορίζονται
μέσω δειγματοληψιών και ανάλυσης

● Πώληση ελαιολάδου με οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (κατά τη
στιγμή της εμφιάλωσης) σύμφωνα με μια λίστα παραμέτρων που
καθορίζονται από το σχήμα απόδοσης του σήματος.

● Εξειδικευμένος ελαιοπαραγωγός εκπαιδευμένος στην ποιοτική
παραγωγή

● Παραγωγός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στόχευση στη συνεχή
βελτίωση της παραγωγής



KOINΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AUTHENTIC-OLIVE-NET 
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

1. Προσκόλληση στο δίκτυο Authentic-Olive-Net.

2. Διαφάνεια προς τον τελικό καταναλωτή και τον πελάτη.

3. Συμβολή στην ευημερία και την υγεία των καταναλωτών.

4. Δέσμευση για συμμόρφωση με τις αγρονομικές απαιτήσεις που ορίζονται στις
προδιαγραφές.

5. Δέσμευση για συμμόρφωση με τις τεχνολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις
επεξεργασίας που καθορίζονται στις προδιαγραφές.

6. 6. Δέσμευση για εφαρμογή βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών και βέλτιστων
χρήσης τεχνολογιών σε κάθε στάδιο.

7. Δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που
παράγονται σύμφωνα με τις ενδείξεις της σήμανσης Authentic-Olive-Net Seal.

8. Δέσμευση για αμοιβαία τεχνική υποστήριξη μεταξύ των ελαιοπαραγωγών και των
φορέων εκπροσώπησης και ανταλλαγή γνώσεων, με στόχο τη βελτίωση της
τεχνογνωσίας και τη διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας.

9. Διασφάλιση ότι το προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στα θέματα που
σχετίζονται με το έργο Authentic-Olive-Net.

10. Εξασφάλιση πώλησης ελαιολάδων με χημικά-φυσικά και οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Authentic-Olive-Net Seal προκειμένου να
διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΥ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ  ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 

 Επιλογή 5 μονο-ποικιλιακών ελαιολάδων από τις ποικιλίες:
Κορωνέικη, Λιανολιά, Favolosa FS-19, Coratina, Peranzana.

 Συλλογή δειγμάτων λαδιού των ανωτέρω 5 ποικιλιών από όλη
την περιοχή υλοποίησης του έργου (Δυτ. Ελλάδα, Πρέβεζα,
Απουλία).

 Επιλογή των κρίσιμων φυσικο-χημικών δεικτών για
προσδιορισμό των οριακών τιμών τους.

 Πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων στα συλλεχθέντα
δείγματα σε σχέση με τους επιλεχθέντες δείκτες.

 Επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των χημικών
αναλύσεων.

 Έλεγχος συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων των παραπάνω
αναλύσεων με τις αντίστοιχες οριακές τιμές που
περιγράφονται στον Καν (ΕΕ) 2568/91.

 Πραγματοποίηση Οργανοληπτικών ελέγχων



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Επιλογή 3 περιόδων συλλογής δειγμάτων ανάλογα με την
ωριμότητα των ελιών

Πρώιμη συγκομιδή (ανώριμη καλλιέργεια πράσινου
χρώματος ελιάς)

 Συγκομιδή μεσαίας περιόδου (ώριμη καλλιέργεια από
κίτρινο έως κίτρινο μωβ χρώμα ελιάς).

Όψιμη συγκομιδή (ώριμη καλλιέργεια κυρίως μαύρο
χρώμα του δέρματος της ελιάς).



ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

Εξήντα (60) δείγματα ελιάς από κάθε
ποικιλία μεταφέρθηκαν σε τοπικά
ελαιοτριβεία για εξαγωγή ελαιολάδου υπό τις
ίδιες συνθήκες μετά τη συγκομιδή.

Τα ληφθέντα δείγματα ελαιολάδου (εις
τριπλούν) αποθηκεύτηκαν στους 4 ° C μέχρι
περαιτέρω ανάλυση.

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιήθηκε 2
έτη (2019& 2020)



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ  ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 2568/91. 

Ελεύθερων λιπαρών οξέων

Τιμή Υπεροξειδίων

Φασματοσκοπικοί δείκτες (K232 και K268)

Φαινολών

Στερολών

Τριτερπενικών διαλκοολών

Σύνθεσης σε λιπαρά οξέα

Περιεκτικότητας σε τριγλυκερίδια με ECN42



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 


