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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με αλλαγές όσον αφόρα τις απαιτήσεις σχετικά με 

ορισμένες ενδείξεις την επισήμανση του ελαιολάδου »  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σας 

κοινοποιούμε τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1096 της Επιτροπής 

της 22ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον 

αφόρα τις απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες ενδείξεις στην επισήμανση του 

ελαιολάδου.  

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 προβλέπει ότι στην περίπτωση που 

αναγράφεται στην επισήμανση η οξύτητα  (προαιρετική ένδειξη), τότε πρέπει να 

αναγράφεται μόνο εάν συνοδεύεται από την ένδειξη με χαρακτήρες του ίδιου 

μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του αριθμού υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε 

κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες. Η νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη με το 

άρθρο 1, τροποποιεί το άρθρο 5 εδάφιο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 και 

διευκρινίζει επί των ανωτέρω ότι οι εν λόγω τιμές πρέπει να αντιστοιχούν στις 

αναμενόμενες τιμές κατά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Δεδομένου ότι 

οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων ( υπεροξείδια, κηροί, απορρόφηση στο υπεριώδες )  

μπορούν να μεταβληθούν μετά την εμφιάλωση, με την αποσαφήνιση αυτή θα 

αποφεύγεται η παραπληροφόρηση των καταναλωτών και θα παρέχονται περισσότερες 

εγγυήσεις στις επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για την επισήμανση. 



Επιπρόσθετα, με τη νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, προστίθεται η δυνατότητα 

αναγραφής της περιόδου συγκομιδής στην επισήμανση του ελαιολάδου. Η περίοδος 

συγκομιδής μπορεί να αναγράφεται είτε με τη μορφή της σχετικής περιόδου εμπορίας 

(π.χ. 2017/2018, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2017 έως τις 30 Ιουνίου 2018), είτε με τη 

μορφή του μήνα και του έτους συγκομιδής,  με αυτή τη σειρά. Ο μήνας αντιστοιχεί στο 

μήνα εκχύλισης του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο.  

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει εάν η περίοδος συγκομιδής πρέπει 

να αναγράφεται στην επισήμανση των ελαιολάδων εγχώριας παραγωγής, δηλαδή να 

γίνει υποχρεωτική ένδειξη, τα οποία παράγονται από ελαιόκαρπο που συγκομίζεται 

στο έδαφος του και προορίζεται αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά. 

Με τη νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα ελαιόλαδα στα οποία η επισήμανση 

έχει τοποθετηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού, 

δηλαδή έξι μήνες μετά την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τουτέστιν πριν τις 06-02-2019, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι 

εξαντλήσεων των αποθεμάτων τους.  

Σας επισυνάπτουμε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1096 για 

δικής σας ενημέρωση και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

 

 

ΣΥΝ : 

-ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/1096 ( 2 φύλλα )  

 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

 

 

         ΡΑΦΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ) 
Γενική Δ/νση εσωτερικής Λειτουργίας 
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   
 

 site@patt.gov.gr 

2. ΓΑΟ Πόρου (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ) 
 

 ggaporou@gmail.com 

3.  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού Κυθήρων  agrosynpotamou@yahoo.gr 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδιού Κυθήρων  agrosynlivadiou@yahoo.gr 

 Ευάγγελος Χατζόπουλος   echatzopoulo45@gmail.com 

 Ελαιουργική Πόρου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ   - 

 Κουτουζής Γεώργιος   koutouzisg@gmail.com 

 Λίλλος Γεώργιος   glillos99@gmail.com 

 Λουράντος  Ιωάννης    johnlourantos@yahoo.gr 

 Μαλαματένια Λαλ /ούση   - 

 Σακκελίου Νικόλαος  n.sakeliou@gmail.com 

 Οικονόμου Βασιλική   - 

 Χάρος Γαβριήλ   gavril_@otenet.gr 

 Βασιλείου Σταμάτιος   - 

4 . ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 

 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδιού Κυθήρων  agrosynlivadiou@otenet.gr 

 Δρίτσας ΕΠΕ   info@dritsasoliveoil.gr 

 Χάρος Γαβριήλ  gavril_@otenet.gr 

 Τζωρτζόπουλος Χαράλαμπος   harry@tzortzopoulos-estate.gr 

 Μαγείρου  Έλενα  info@porfyrousa.gr 

 Φίλιππος Πολι ΑΕ   lab@philipposhg.gr 

 Μπάκας Συριόπουλος Κ Σια ΟΕ   info@evoolution.gr 

 Koυτουζής Γεώργιος   koutouzisg@gmail.com 

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ  

 

 gdaok@patt.gov.gr 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΝΗΣΩΝ  

 

 id.nison@patt.gov.gr 


