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Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων 
Επισήμανση - Παρουσίαση  - Διαφήμιση

Καν.(ΕΚ) 1169/2011
Επισήμανση: Επισήμανση: 

● οποιεσδήποτε ενδείξεις
● εμπορικά σήματα / ονομασίες
● εικόνες ή σύμβολα που αναφέρονται στο τρόφιμο 

που  τοποθετούνται  σε  κάθε  συσκευασία,    έγγραφο,   πινακίδα, 
ετικέτα,   δακτύλιο ή   περιλαίμιο που συνοδεύει ή ακόμη αναφέρεται 
στο τρόφιμο αυτό.στο τρόφιμο αυτό.

Η επισήμανση δεν πρέπει:
● να είναι παραπλανητική ως προς τα χαρακτηριστικά του 

τροφίμου (την ταυτότητα, την ποσότητα, την καταγωγή του, κτλ)
● να αποδίδει στο τρόφιμο ιδιότητες που δεν έχει 
● να υπαινίσσεται ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά



ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩΝ 
(Καν.(ΕΚ) 1308/2011)(Καν.(ΕΚ) 1308/2011)

1.Παρθένα ελαιόλαδα:
Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους και φυσικές Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους και φυσικές 

επξεργασίες όπως πλύση - μετάγγιση -φυγοκέντρηση και διήθηση

α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: οξύτητα έως 0,8%

β)Παρθένο ελαιόλαδο:  οξύτητα έως 2%β)Παρθένο ελαιόλαδο:  οξύτητα έως 2%

γ)Ελαιόλαδο λαμπάντε οξύτητα > 2%

2.Εξευγενισμένα ελαιόλαδα:2.Εξευγενισμένα ελαιόλαδα:
Προέρχονται από τον εξευγενισμό (χημική επεξεργασία με διαλύτες) των παρθένων 

ελαιολάδων
Οξύτητα < 0,3%Οξύτητα < 0,3%

3.Ελαιόλαδο-αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα
Προέρχεται από ανάμειξη εξευγενισμένων και παρθένων ελαιολάδων
Οξύτητα  <  1%



4.Ακατέργαστο πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς με επεξεργασία με διαλύτες ή με φυσικά μέσα

5. Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται με εξευγενισμό (χημική επεξεργασία με διαλύτες) του ακατέργαστου 

πυρηνελαίου.  Οξύτητα  < 0,3%πυρηνελαίου.  Οξύτητα  < 0,3%

6.Πυρηνέλαιο
Λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων Λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων 
Οξύτητα < 1%

Για κάθε κατηγορία έχουν θεσμοθετηθεί επιπρόσθετα χημικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά. Ένα έλαιο για να ενταχθεί σε  μια από τις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει 

να πληροί και τις απαιτήσεις για όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.



Στο  λιανικό  εμπόριο   διατίθενται   μόνο  οι   κατηγορίες:

• Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο• Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

• Παρθένο Ελαιόλαδο

• Ελαιόλαδο-αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

• Πυρηνέλαιο



Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων και πυρηνελαίων

Καν.(ΕΚ) 2568/1991 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύειτροποποιήθηκε και ισχύει



Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων και πυρηνελαίων



Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων και πυρηνελαίων



Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων και πυρηνελαίων



ΕΠΙΣΗΜΑΣΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟY

Υποχρεωτικές ενδείξειςΥποχρεωτικές ενδείξεις

1.Ονομασία πώλησης
Ανάλογα με την κατηγορία του ελαίου (Καν. (ΕΚ) 1308/2011) θα πρέπει να αναγράφεται:Ανάλογα με την κατηγορία του ελαίου (Καν. (ΕΚ) 1308/2011) θα πρέπει να αναγράφεται:

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ή

- ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ή 

- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ   ή 

- ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 

Οι παραπάνω ονομασίες δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν με οποιοδήποτε εμπορικό ή βιομηχανικό 
σήμα ή οποιαδήποτε εμπορική ονομασία και αναγράφονται στην κύρια ετικέτα επί της συσκευασίας με σήμα ή οποιαδήποτε εμπορική ονομασία και αναγράφονται στην κύρια ετικέτα επί της συσκευασίας με 
γραφικούς χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους.



2. Πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου

α) για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να αναγράφεται:
«ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με 
μηχανικές μεθόδους»μηχανικές μεθόδους»

β) για το παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να αναγράφεται:β) για το παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να αναγράφεται:
«ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»

γ) για το ελαιόλαδο — αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 
ελαιόλαδα πρέπει να αναγράφεται :
«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία «έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία 
εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές»



2. Πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου2. Πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου ή του πυρηνελαίου

δ) για το πυρηνέλαιο πρέπει να αναγράφεται: 

«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από την επεξεργασία του 
προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν 
απευθείας από τις ελιές»    απευθείας από τις ελιές»    

ή
«έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων 
ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές».ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές».

Οι ανωτέρω πληροφορίες αναγράφονται με χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς και ιδίου Οι ανωτέρω πληροφορίες αναγράφονται με χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς και ιδίου 
μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους, αλλά όχι υποχρεωτικά πλησίον της ονομασίας πώλησης 
του προϊόντος. Το μέγεθος των γραφικών χαρακτήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 50% 
σε σχέση με το μέγεθος της γραμματοσειράς της ονομασίας πώλησης.



3. Ο προσδιορισμός της καταγωγής

Η ένδειξη αυτή αναγράφεται μόνο για το «εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο» και το «παρθένο ελαιόλαδο».

Ο προσδιορισμός της καταγωγής είναι δυνατός σε περιφερειακό 
επίπεδο, μόνο για τα ελαιόλαδα τα οποία απολαμβάνουν 
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) (Καν. (ΕΚ) 1151/2012, και με τις διατάξεις 
των προδιαγραφών των εν λόγω προϊόντων.

4. Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδες όγκου (ml, lt)

5. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του 5. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του 
παρασκευαστή ή  του συσκευαστή ή ενός πωλητή στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.

6. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος



7. Ο αριθμός παρτίδας
(η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του 
μήνα και του έτους).

8. Οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος

9. Διατροφική Δήλωση

10. Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης του τυποποιητηρίου
(EL 40 XXX).



Υποχρεωτικές ενδείξεις:
● με χαρακτήρες ευανάγνωστους● με χαρακτήρες ευανάγνωστους
● ανεξίτηλους
● ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος της ετικέτας

● να ξεχωρίζουν από το φόντο στο οποίο είναι τυπωμένες● να ξεχωρίζουν από το φόντο στο οποίο είναι τυπωμένες
● να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων & σχεδίων
● για την ελληνική αγορά αναγραφή οπωσδήποτε και στην ελληνική γλώσσα.

Κύρια Ετικέτα:
● η ονομασία πώλησης του προϊόντος,● η ονομασία πώλησης του προϊόντος,
● ο προσδιορισμός καταγωγής,
● η καθαρή ποσότητα και η
● ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας● ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Τεκμηρίωση και διασφάλιση διατήρησης των χαρακτηριστικών
έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.



Προαιρετικές ενδείξεις:Προαιρετικές ενδείξεις:

α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ»
μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθέναμπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα
ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27°C κατά την πρώτη μηχανική πίεση
του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια·

β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ»
μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα
ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27 °C με διήθηση ή μεελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27 °C με διήθηση ή με
φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού·

γ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτερης οξύτητας
μπορεί να αναγράφεται μόνον αν συνοδεύεται από:
τα υπεροξείδια
της περιεκτικότητας σε κηρούςτης περιεκτικότητας σε κηρούς
και της απορρόφησης στο υπεριώδες φως,
με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο.



Προαιρετικές ενδείξεις:

δ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικάδ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
μόνο για το εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο
τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2568/1991.

● Ενδείξεις που φέρουν την ενδεδειγμένη τεκμηρίωση

● Ειδικές διατάξεις για την επισήμανση πιστοποιημένων προϊόντων,
π.χ. ΠΟΠ, Βιολογικά, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, κ.τ.λ.

● Αναγραφή Ισχυρισμών Διατροφής - Ισχυρισμών Υγείας



Ισχυρισμοί    Διατροφής     &    Υγείας
Καν.(ΕΚ) 1924/2006 Καν.(ΕΚ) 1924/2006 







Καν.(ΕΚ) 432/2012

Θέσπιση  καταλόγου επιτρεπόμενων   ισχυρισμών υγείαςΘέσπιση  καταλόγου επιτρεπόμενων   ισχυρισμών υγείας

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ   ΥΓΕΙΑΣ:ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ   ΥΓΕΙΑΣ:

«Οι φαινόλες του ελαιολάδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του 
αίματος από το οξειδωτικό στρες»αίματος από το οξειδωτικό στρες»

Για την αναγραφή απαιτείται:

το ελαιόλαδο να περιέχει 5mgr υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της (π.χ. 
σύμπλοκο ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης) ανά 20gr ελαιολάδου 
ή 250mgr ανά κιλό ελαιολάδου

Πρέπει επίσης να αναγράφεται:

Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την κατανάλωση 20grΤα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την κατανάλωση 20gr
ελαιολάδου την ημέρα









Άλλοι  ισχυρισμοί  στην επισήμανση  ελαιολάδου?
Ισχυρισμός Διατροφής:

«Αποτελεί πηγή Βιταμίνης Ε»

Άλλοι  ισχυρισμοί  στην επισήμανση  ελαιολάδου?

«Αποτελεί πηγή Βιταμίνης Ε»

(για συγκεντρώσεις βιταμίνης Ε μεγαλύτερες από 1,8mgr
ανά 100ml ελαιολάδου)

Ισχυρισμός Υγείας:Ισχυρισμός Υγείας:
«Η Βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων 
από το οξειδωτικό στρες»

(εφόσον αναγράφεται ο ανωτέρω ισχυρισμός διατροφής)(εφόσον αναγράφεται ο ανωτέρω ισχυρισμός διατροφής)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Ενημέρωση – εκπαίδευση των ελαιοκαλλιεργητών για τη δυνατότητα 
παραγωγής ελαιολάδου με υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολώνπαραγωγής ελαιολάδου με υψηλό περιεχόμενο πολυφαινολών

● Χαρτογράφηση περιοχών 

Εφαρμογή  και διάδοση γεωργικών πρακτικών  και διαδικασιών παραγωγής 
ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο που οδηγούν στην παραγωγή ελαιολάδου που 
καλύπτει τις απαιτήσεις του ισχυρισμού υγείας καλύπτει τις απαιτήσεις του ισχυρισμού υγείας 

Σύσταση  Ομάδας ή Οργάνωσης  Παραγωγών



ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

● Αποσαφήνιση και σύγκριση των υπαρχουσών μεθόδων μέτρησης  πολυφαινολών

● Καθορισμός κοινά  αποδεκτού πρωτοκόλλου για τη μέτρηση των πολυφαινολών με 
ευρωπαϊκή αναγνώριση

● Τυποποίηση – Καθορισμός των μεθόδων  που πρέπει να ακολουθηθούν για να 
τεκμηριωθεί η επισήμανση του τυποποιημένου ελαιολάδου με τον ισχυρισμό υγείας  

● Μελέτη της διακύμανσης των τιμών των πολυφαινολών κατά την αποθήκευση σε 
δεξαμενές και στο τυποποιημένο ελαιόλαδο για τον καθορισμό του χρόνου ελάχιστης 
διατηρησιμότηταςδιατηρησιμότητας

Διάδοση στο καταναλωτικό κοινό του ευεργετικού  ρόλου των πολυφαινολών στην 
υγεία  και γενικότερα των πλεονεκτημάτων κατανάλωσης εξαιρετικού παρθένου υγεία  και γενικότερα των πλεονεκτημάτων κατανάλωσης εξαιρετικού παρθένου 
ελαιολάδου,  ως λιπαρής ουσίας, έναντι των ζωικών λιπών και των σπορελαίων.



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!προσοχή σας!


