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Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2022 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ: Νέος Κανονισμός Ελαιόλαδου 2022/2104 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το 
ελαιόλαδο, 2022/2104.  Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη. 
 
Στις διατάξεις του νέου κανονισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κανόνες και προϋποθέσεις 
ανάμειξης κατηγοριών ελαιόλαδων, συσκευασίας, τρόποι σφράγισης, επισήμανση και ετικέτες, 
υποχρεωτικές ενδείξεις, συνθήκες αποθήκευσης, σύστημα σήμανσης του τόπου προέλευσης, ειδικά 
για το «εξαιρετικά παρθένο» ελαιόλαδο και για το «παρθένο», οδηγίες για την αναγραφή του τόπου 
και της περιόδου συγκομιδής, μέθοδοι ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου, ενδείξεις 
παραγωγής, οι  όροι που περιγράφουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη γεύση 
ή την οσμή καθώς και πληροφορίες στην επισήμανση για τη οξύτητα. 
 
Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αυτούσιο τον κανονισμό  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32022R2104 

Με εκτίμηση, 

 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος. 
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Nicosia, 29 November 2022 

 

TO: All interested parties 

RE: New Olive Oil Regulation 2022/2104 

 

Sir/Madam 

We would like to inform you that the new European Regulation on olive oil, 2022/2104, has 
entered into force. This Regulation is directly applicable in all Member States. 

The provisions of the new Regulation include rules and conditions for blending categories of 
olive oils, packaging, methods of sealing, labelling requirements, storage conditions, a system 
of place-of-origin marking, especially for 'extra-virgin' olive oil and for 'virgin' olive oil, 
instructions on the indication of the place and period of harvest, methods of analysis of the 
characteristics of olive oil, indications on production, conditions describing organoleptic 
properties referring to taste or odor, and information on the acidity labelling. 

In the link below you can find the regulation as is: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 

Yours faithfully, 

 
Andreas Andreou, 
Director Department of Industrial Development, 
Innovation & Environment. 
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