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ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ

1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Τν Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ
απνηειείηαη από δύν ζπλερόκελνπο, αιιειέλδεηνπο, Κύθινπο Α’ θαη Β, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 65 σξώλ.

Α’ Κύθινο
Πεξηιακβάλεη Θεσξεηηθή θαη Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε γηα ην ειαηόιαδν (ζπλνιηθά 42
ώξεο) θαη ηελ νξγαλνιεπηηθή ηνπ αμηνιόγεζε κε ηελ επίζεκε κέζνδν ηνπ Γηεζλνύο
Σπκβνπιίνπ Διαίαο (Γ.Σ.Δ.), κε δηεμαγσγή ησλ νξηδόκελσλ νξγαλνιεπηηθώλ
δνθηκώλ (ηεζη)
γηα ηελ δηαθξίβσζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςήθησλ
Γνθηκαζηώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην Γηεζλέο Σπκβνύιην Διαίαο (IOC) θαη
ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ ηεο
Ιηαιίαο (ONAOO).

B’ θύθινο:
Πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηελ νξγαλνιεπηηθή αμηνιόγεζε δεηγκάησλ ειαηνιάδνπ, ησλ
ππνςήθησλ Γνθηκαζηώλ (ζπλνιηθά 23 ώξεο).
Ο Α’ Κύθινο ηνπ πξνγξάκκαηνο (6 εκέξεο – 42 ώξεο) ζα δηεμαρζεί ζε δύν
ζπλερόκελα ηξηήκεξα, από Παξαζθεπή, 23/2/2018 έσο θαη ηελ Κπξηαθή
25/2/2018, θαη από Παξαζθεπή 2/3/2018 έσο θαη Κπξηαθή 4/3/2018.
Πεξηιακβάλεη ηελ ύιε θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Ιηαιηθό
Υπνπξγείν Γεσξγίαο (λνκνζεζία Decreto 18 Giugno 2014 of Mi.P.A.A.F.),
ζηνρεύνληαο ζηελ βαζηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, πξαθηηθή άζθεζε θαζώο θαη ζηελ
πξνεπηινγή ησλ ππνςήθησλ Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ (βαζκίδα “Aspirant Olive Oil
Taster”).
2. Ύιε Α’ Κύθινπ
Α. Θεσξεηηθή θαηάξηηζε
Όιε ε ύιε πνπ ζα παξνπζηαζζεί από ηνπο εηζεγεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζεκηλαξίσλ (ζε κνξθή powerpoint) ζα δνζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ςεθηαθή
κνξθή (dvd), ζηα Διιεληθά.
Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηνλ Α’ Κύθιν, πεξηιακβάλεη πεξηιεπηηθά θαη ηειείσο
ελδεηθηηθά:






Η επίζεκε Μέζνδνο ηνπ Γ.Σ.Δ. ηεο νξγαλνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο
ειαηνιάδσλ.
Αλάιπζε ησλ ρεκηθώλ θξηηεξίσλ πνηόηεηνο ειαηνιάδνπ, ε νξγαλνιεπηηθή
αμηνιόγεζε από ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε.
Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο κέζα από ηα απνηειέζκαηα ηεο νξγαλνιεπηηθήο
αμηνιόγεζεο
Τα είδε θαη νη πνηθηιηαθνί ζπζρεηηζκνί ζηνλ ειιεληθό ειαηώλα
Παξνπζίαζε κηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο - ειαηνηξηβείνπ από ην
εμσηεξηθό, αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπ, εξσηήζεηο.

Παξάιιεια κε ηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζα γίλνληαη δνθηκέο
δεηγκάησλ
ειαηνιάδσλ, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ (ειαηηώκαηα,
θξνπηώδεο, πηθξό, πηθάληηθν).
Β. Γνθηκέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ Τπνςεθίσλ Γνθηκαζηώλ
Δπίζεο, πέξαλ από δνθηκέο δεηγκάησλ ζα εθηειεζηνύλ θαη νη πξνβιεπόκελεο από
ηελ Ιηαιηθή Ννκνζεζία θαη ην Γηεζλέο Σπκβνύιην Διαίαο νξγαλνιεπηηθέο δνθηκέο
(selective trials), κε ζθνπό λα ειεγρζεί ε ηθαλόηεηα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ
Γνθηκαζηή ζηελ αλίρλεπζε θαη εληνπηζκό κε ηελ όζθξεζε ηεο έληαζεο ηξηώλ (3)

ειαηησκάησλ θαζώο θαη ην ραξαθηεξηζκό κε ηελ γεύζε ηνπ πηθξνύ, όπσο απηά
νξίδνληαη από ην Γ.Σ.Δ.
Καηά ηηο δνθηκέο απηέο, ζπλήζσο ην 90% - 95% ησλ ππνςήθησλ δνθηκαζηώλ
θξίλνληαη σο επαξθείο (κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο βαζκνινγίαο αξηζκνύ ησλ
ιαζώλ). Όια ηα δείγκαηα δνθηκώλ (Selective Trials) είλαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα
δείγκαηα ηνπ Γ.Σ.Δ. θαη απνζηέιινληαη από ηνλ ΟΝΑΟΟ Ιηαιίαο ζηελ Διιάδα γηα
ηελ εμέηαζε ησλ δνθηκαζηώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη θακκία πξνεγνύκελε εμάζθεζε ε εκπεηξία πεξί ην
ειαηόιαδν γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ Selective Trials (δνθηκώλ) ηνπ
Α΄Κύθινπ. Τα ηεζη είλαη απιά, θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί από ην Γηεζλέο Σπκβνύιην
Διαίαο γηα απινύο, ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία θαηαλαισηέο, αλεμαξηήησο
ειηθίαο.
Οη ππνςήθηνη Γνθηκαζηέο αθνύ νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ηα νξγαλνιεπηηθά ηεζη
(selective trials) ηνπ Α’ Κύθινπ, έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπλ ηελ
εθπαίδεπζε ζηνλ Β΄ Κύθιν (23 ώξεο – 5 ζπλαληήζεηο, αλά πεξίπνπ 3 εβδνκάδεο, ζε
εκεξνκελίεο πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί ζην Αξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ). Όινη,
αλεμαηξέησο, όζνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ Α΄ Κύθιν, αζρέησο επηηπρίαο ε όρη ζηα
ηεζη, ζα ιάβνπλ
«Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο Πξνγξάκκαηνο Τπνςήθηνπ Γνθηκαζηή
Διαηνιάδνπ». Τα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη ε βαζκνινγία θάζε ππνςήθηνπ
δνθηκαζηή ζα αλαθνηλσζνύλ κε πξνζσπηθό κήλπκα email, ηελ Τξίηε 6 Μαξηίνπ
2018.
Αλ θάπνηνο/α ππεξβεί ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην πόλησλ πνηλήο (35) ζηα
νξγαλνιεπηηθά ηεζη, ζα έρεη ηελ επθαηξία, λα επαλαιάβεη ηα ηεζη (selective trials)
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Β’ Κύθινπ.
3. Τιε Β’ Κύθινπ
Ο Β’ Κύθινο πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζηελ νξγαλνιεπηηθή αμηνιόγεζε, κε
δνθηκέο πνιιώλ δεηγκάησλ, Διιεληθώλ, Ιηαιηθώλ θαη ειαηνιάδσλ από άιιεο ρώξεο,
ζε 5 ζπλνιηθά επαλαιεπηηθέο ζπλαληήζεηο, επαλαιακβαλόκελεο πεξίπνπ αλά 3
εβδνκάδεο. Η θάζε ζπλάληεζε δηαξθεί 4 1/2 ώξεο (ζπλνιηθά 23 ώξεο). Όιεο νη
ζπλαληήζεηο γίλνληαη Σάββαηα, 11.00 – 15.30 ζηελ Αζήλα,
ζε θαηάιιεια
εμνπιηζκέλε αίζνπζα ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί ζην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα.
Τα δείγκαηα ειαηνιάδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Β’
Κύθινπ, επηιέγνληαη θαη εγθξίλνληαη από ηνπο δύν επηζηεκνληθνύο ππεύζπλνπο Dr
Mauro Amelio (ΟΝΑΟΟ) θαη θ. Μαλώιε Σαιηβαξά (ΟΟS),

Tελ δηεύζπλζε όιεο ηεο δηαδηθαζίαο δνθηκώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ Κύθινπ έρεη
ν Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο ησλ Oliveoilseminars.com, θ. Μαλώιεο Σαιηβαξάο,
M.Sc. δηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ειαηνιάδσλ MultichromLab,
ελώ ζα ππάξρεη ηαπηόρξνλε ζύλδεζε κέζσ Skype κε ηα γξαθεία ηνπ ΟΝΑΟΟ ζηελ
Ιηαιία, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δεηγκάησλ ηα νπνία έρνπλ
ζηαιεί ζηελ Διιάδα από ηνλ ΟΝΑΟΟ.
Οη εηζεγήζεηο ηνπ Α΄Κύθινπ ζα γίλνπλ από ηνπο:








Dr. Mauro Amelio, επηζηεκνληθόο δηεπζπληήο ηνπ ΟΝΑΟΟ
Μαλώιεο
Σαιηβαξάο,
M.Sc.
επηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
OliveOilSeminars.com - Γηεπζπληήο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ
ειαηνιάδσλ MultichromLab
Dr. Augusti Romero – Senior Δξεπλεηήο Ιλζηηηνύηνπ IRTA – Ιζπαλία.
Γηώξγνο Κσζηειέλνο, γεσπόλνο Α.Π.Θ. , ζπγγξαθέαο – θπησξηνύρνο.
Παξαγσγόο – Ιδηνθηήηεο Ιηαιηθνύ ειαηνηξηβείνπ (ππό επηινγή).
Ιηαιόο ε Ιζπαλόο παλεπηζηεκηαθόο εηζεγεηήο, ν νπνίνο δελ έρεη αθόκε
θαζνξηζηεί.
Οη εηζεγεηέο από ην εμσηεξηθό ζα δηδάμνπλ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα ελώ ζα
γίλεηαη ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά, από ηνλ θ. Απόζηνιν
Ισαλλίδε, γεπζηγλώζηε ειαηνιάδνπ.
Πηζαλόλ νλόκαηα θάπνησλ εηζεγεηώλ λα κεηαβιεζνύλ, νπόηε θαη ζα
αλαθνηλσζνύλ ηπρόλ αιιαγέο.

4. Ηκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ζπλαληήζεσλ πξνγξάκκαηνο επηινγήο
Γνθηκαζηώλ, δηάξθεηαο 65 σξώλ
Α’ Κύθινο
δηαξθεί 6 εκέξεο (42 ώξεο) θαη δηαζπάηαη ζε δύν ζπλερόκελα ηξηήκεξα
(Παξαζθεπή, Σάββαην, Κπξηαθή), σο εμήο:
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23/2/18, ΑΒΒΑΣΟ 24/2/18, ΚΤΡΙΑΚΗ 25/2/2018 (10.00 – 18.00)
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 2/3/18, ΑΒΒΑΣΟ 3/3/18, ΚΤΡΙΑΚΗ 4/3/18 (10.00 – 18.00)

Β’ Κύθινο
Πεξηιακβάλεη πέληε (5) ζπλαληήζεηο, ζπλνιηθά 23 ώξεο, (11.00 – 15.40)
ζηηο αθόινπζεο εκεξνκελίεο

1η
2η
3η
4η

ΤΝΑΝΣΗΗ 31/3/18
ΤΝΑΝΣΗΗ 21/4/18
ΤΝΑΝΣΗΗ 12/5/18
ΤΝΑΝΣΗΗ 2/6/18

5η ΤΝΑΝΣΗΗ

16/6/18 και Απονομή

Σύλνιν σξώλ, σο αλσηέξσ, Δμήληα Πέληε (65)

Γηα ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ Β’ Κύθινπ επηηξέπεηαη ε απνπζία κόλν ζε
κία (1) εθ ησλ 5 ζπλαληήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε ε
εθπαίδεπζε θαη λα ρνξεγεζεί βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ.
Οη εκεξνκελίεο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ από ηα
Oliveoilseminars.com κόλν ζε πεξίπησζε πνιύ ζνβαξνύ, απξόβιεπηνπ
πξνβιήκαηνο.

5. Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ
Σηνπο ππνςήθηνπο Γνθηκαζηέο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ Β’ Κύθιν, απνλέκεηαη
ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ, ππό
ηελ αηγίδα ηνπ ΔΒΔΑ, πηζηνπνηεκέλε από ηα Oliveoilseminars.com, ηνλ Ιηαιηθό
Οξγαληζκό ΟΝΑΟΟ, θαη ηνλ Διβεηηθό Οξγαληζκό Πηζηνπνηήζεσλ Swiss Approval
(πηζηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο).
Τα νλόκαηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ αλαξηώληαη ζε ζειίδα
ησλ OliveOilSeminars.com, κε όια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ( ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο, ηόπνο δηακνλήο, πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηνο), απνηειώληαο κέζνλ
επαγγεικαηηθήο πξνβνιήο θαη αλαγλώξηζεο ησλ πξνζόλησλ.

6. Υξνληθή Ιζρύο ησλ Βεβαηώζεσλ Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηώλ
Η πηζηνπνίεζε Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ έρεη ηζρύ δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο Βεβαηώζεσο Πηζηνπνίεζεο , ε νπνία αλαλεώλεηαη πεξαηηέξσ γηα άιια
δύν (2) έηε , κεηά από παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπλερηδόκελεο
Δθπαίδεπζεο Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ (ΠΣΠΔΓΔ), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη
θαησηέξσ ζηα άξζξα 8 θαη 9.

7. Αλαλέσζε Ιζρύνο Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ.
Οη αλαλεώζεηο ησλ Πηζηνπνηήζεσλ Γνθηκαζηώλ γίλνληαη αλά δηεηία, όπσο
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθόηεξα εδώ.
* Μεηά ηελ παξέιεπζε δηεηίαο από ηελ αξρηθή Πηζηνπνίεζε, παξέρεηαη
αλαλέσζε θαηά δύν επηπιένλ έηε, εθόζνλ ν Γνθηκαζηήο έρεη
παξαθνινπζήζεη πξνεγνπκέλσο ην πξόγξακκα Π.Σ.Δ.Γ.Δ. ( δηάξθεηαο ελόο
έηνπο )
* Αλ Γνθηκαζηήο επί ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηνπ 1 έηνπο δελ έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα Π.Σ.Δ.Γ.Δ. , είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε ηεο
πηζηνπνίεζεο αλ παξαθνινπζήζεη δύν ζπλερόκελα πξνγξάκκαηα Π.Σ.Δ.Γ.Δ.
νπόηε ζα ιάβεη ηελ ζρεηηθή αλαλέσζε πηζηνπνίεζεο, ηζρύνο δύν εηώλ . Σηελ
ζπλέρεηα νη επόκελεο αλαλεώζεηο παξέρνληαη όπσο πξηγξάθεηαη ζηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν.
Όινη νη δνθηκαζηέο γηα ηελ δηθή ηνπο αξηηόηεξε εθπαίδεπζε , κπνξνύλ λα κεηέρνπλ
ζε πξνγξάκκαηα Π.Σ.Δ.Γ.Δ. , ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό , αζρέησο αλαλέσζεο ηεο
πηζηνπνίεζή ηνπο .

8. Πξόγξακκα πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ
(ζπλη. ΠΔΓΔ)
Τν Πξόγξακκα Σπλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ (ζπλη.
ΠΣΔΓΔ) απεπζύλεηαη ζε Πηζηνπνηεκέλνπο Γνθηκαζηέο Διαηνιάδνπ θαη ζθνπεύεη
ζηελ δηαηήξεζε, θαηά ην δπλαηόλ, πςεινύ επηπέδνπ ησλ νζθξαληνγεπζηηθώλ
νξγαλνιεπηηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ειαηηώλνληαη ζηαδηαθά ρσξίο ηελ
ζπλερή εμάζθεζε.
Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΣΔΓΔ, πέξαλ ησλ πξνθαλώλ σθειεκάησλ πνπ ζα
απνθνκίζνπλ όζνη ην παξαθνινπζνύλ,
1. δεκηνπξγείηαη έλαο νπζηαζηηθόο κεραληζκόο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ησλ
Πηζηνπνηεηηθώλ Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ, πξνζδίδνληαο επί πιένλ θύξνο ζε απηά,
θαη
2. δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο κεηέρνληεο Γνθηκαζηέο λα απνθηήζνπλ ηελ επόκελε
Πηζηνπνίεζε, ην “Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηία Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ”, ζε
αλαγλώξηζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ηεο νξγαλνιεπηηθήο ηνπο ηθαλόηεηνο, όπσο
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 10.

9. Πεξηγξαθή
Πξνγξάκκαηνο
πλερηδόκελεο
Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ (ΠΔΓΔ)

Δθπαίδεπζεο

Τν πξόγξακκα ΠΣΔΓΔ νξγαλώλεηαη απνθιεηζηηθά από ηα Oliveoilseminars.com θαη
ηα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα νξγαλνιεπηηθεο αμηνιόγεζεο MulrichromLab. Οη
κεηέρνληαο ζην πξόγξακκα ΠΣΔΓΔ, ιακβάλνπλ δείγκαηα ειαηνιάδσλ, κε απνζηνιή
θνύξηεξ, αλά δύν (2) κήλεο, ήηνη πέληε (5) θνξέο εηεζίσο, από 10 δείγκαηα,
πεξηεθηηθόηεηνο 25 ml έθαζην (50 δείγκαηα ζπλνιηθά ηνλ ρξόλν). Τα δείγκαηα
ζπγθεληξώλνληαη από ην MultichromLab θαη απνζηέιινληαη κέζα ζε εηδηθά
θηαιίδηα, εξκεηηθά θιεηζηά.
Οη δνθηκαζηέο θαινύληαη λα πξνβνύλ ζε
νξγαλνιεπηηθή αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηα
Oliveoilseminars.com εληόο ησλ επόκελσλ 10 εκεξώλ, ην αξγόηεξν. Σηελ ζπλέρεηα,
ζα ιάβνπλ κε email κε ηελ αμηνιόγεζε θάζε δείγκαηνο, ε νπνία γίλεηαη από ην
πάλει MultichromLab, κε πάλει leader ηνλ θ. Μαλώιε Σαιηβαξά. Τα δείγκαηα ζε
αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζα είλαη εηδηθνύ ζθνπνύ, δειαδή «δηεξγαζηεξηαθά» δείγκαηα,
από δηεζλείο πνηθηιίεο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιν νξγαλνιεπηηθό ελδηαθέξνλ,
ηα νπνία ζηέιλνληαη από Διιεληθνύο ε Γηεζλείο θνξείο ζε πηζηνπνηεκέλα
εξγαζηήξηα, κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ.
Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε πξόγξακκα ΠΣΔΓΔ ( δηάξθεηαο ελόο έηνπο ) , είλαη 350
επξώ , ελώ ηα έμνδα απνζηνιήο ησλ 5 ζεη δεηγκάησλ κε courier , βαξύλνπλ ηνλ
ζπκκεηέρνληα ζην πξόγξακκα.

10.

Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηία Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ

Μεηά ηελ απόθηεζε πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηή Διαηνιάδνπ, αλ ν Γνθηκαζηήο
ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επί ηξία (3) ζπλερή ρξόληα ζε πξνγξάκκαηα
Π.Σ.Δ.Γ.Δ. , ζα ιάβεη από ηα Oliveoilseminars.com Πηζηνπνίεζε “Δπαγγεικαηία
Γνθηκαζηή ”, ε νπνία είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηεζλνύο νξγαληζκνύ
Πηζηνπνηήζεσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Swissapproval. Η επί 3 επί πιένλ έηε
πξνζήισζε ησλ Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ ζε επαλαιακβαλόκελεο νξγαλνιεπηηθέο
αμηνινγήζεηο, κεηά από δνθηκέο θαη ειέγρνπο άλσ ησλ 300 δεηγκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά, επηβξαβεύεηαη κε ηελ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηία
Γνθηκαζηή. Η έλλνηα ηνπ «επαγγεικαηία» έρεη αθξηβώο απηήλ ηελ νπνία
πεξηγξάθεη ζην Λεμηθό Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ν Γ. Μπακπηληώηεο, ζει. 642…
«απηόο πνπ θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ, πνπ εξγάδεηαη ζθιεξά θαη κεζνδηθά»…
11. Δπέθηαζε ηζρύνο
Διαηνιάδνπ.

Πηζηνπνίεζεο

Δπαγγεικαηία

Γνθηκαζηή

Μεηά ηελ απόθηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο “Δπαγγεικαηία Γνθηκαζηή ”, ε ηζρύο ηεο
έρεη δηάξθεηα 2 εηώλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε δηεηίαο , γηα ηελ αλαλέσζε ηεο

απαηηείηαη ε παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο ΠΣΔΓΔ , κεηά ην πέξαο ηνπ νπνίνπ
παξαηείλεηαη ε ηζρύο ηεο επί έλα αθόκε έηνο. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνβιέπεηαη λα
γίλνληαη όιεο νη επόκελεο αλαλεώζεηο Πηζηνπνηήζεσλ.

12. Απνλνκή Βεβαηώζεσλ Πηζηνπνηήζεσλ
Η απνλνκή ησλ Βεβαηώζεσλ Πηζηνπνηεκέλσλ Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ ζα γίλεη
θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ Β΄Κύθινπ, Σάββαην 16/6/18, 15.30 – 17.00.

13. Γεληθνί όξνη
Τα πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ όπσο
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, δηεμάγνληαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δ.Β.Δ.Α. θαη απνηεινύλ
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ Oliveoilseminars.com. Τα ζεκηλάξηα
Δθπαίδεπζεο Γνθηκαζηώλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Διβεηηθό Οξγαληζκό
Πηζηνπνηήζεσλ Δθπαίδεπζεο SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG
S.A. (www.swissapproval.gr), ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ISO
9001:2015
Όζνη έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη θαη ηνπο δύν θύθινπο ζεκηλαξίσλ ησλ
OliveOilSeminars θαη έρνπλ ιάβεη ηελ Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο Σεκηλαξίσλ
Διαηνιάδνπ , ζα έρνπλ έθπησζε 10% ζην θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γνθηκαζηώλ, ην
νπνίν ζα αθαηξεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο.

14. Κόζηνο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηώλ
πλνιηθό, ηειηθό θόζηνο πξνγξάκκαηνο (Α’ θαη Β’ Κύθινο)

1.370 €

15. Καηαβνιή θόζηνπο ζπκκεηνρήο πξνγξάκκαηνο
Τν ζπλνιηθό θόζηνο ησλ 1.370 € κπνξεί λα θαηαβιεζεί ζε ηξία ηκήκαηα, σο εμήο:
Πξνθαηαβνιή: 300 € θαηά ηελ πξνεγγξαθή, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζέζεο.
Γεύηεξε θαηαβνιή: 500 €, ην αξγόηεξν έσο ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 2017
Τξίηε θαηαβνιή: 570€ ην αξγόηεξν έσο ηελ 14ε Ιαλνπαξίνπ 2018.
Οη παξαπάλσ θαηαβνιέο πξέπεη λα γίλνληαη εληόο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ
εκεξνκεληώλ,
γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζέζεσο. Γηαθνξεηηθά, ηα

Oliveoilseminars.com δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζθνξάο απηήο ηεο ζέζεο ζε
άιινλ ελδηαθεξόκελν ππνςήθην, επηζηξέθνληαο ην ήδε θαηαβιεζέλ πνζό, θαηόπηλ
εηδνπνηήζεσο.

16. Πνιηηηθή Δπηζηξνθήο θαηαβιεζέλησλ ρξεκάησλ
Αλ γίλεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2018, ηόηε ην θαηαβιεζέλ
πνζόλ επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ.
Αλ γίλεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 10 Φεβξνπαξίνπ 2018, ηόηε ην θαηαβιεζέλ
πνζό επηζηξέθεηαη θαηά 50%.
Αλ γίλεη αθύξσζεο ζπκκεηνρήο κεηά ηελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 2018, δελ επηζηξέθεηαη
ην θαηαβιεζέλ πνζόλ, εθηόο αλ ηπρόλ ε ζέζε ζπκπιεξσζεί από άιινλ
ζπκκεηέρνληα.

17. Σξόπνο θαηαβνιήο ηηκήκαηνο
Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο γίλνληαη κε θαηάζεζε κεηξεηώλ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
Δζληθήο Τξάπεδαο, ΙΒΑΝ GR2501101410000014151676716, ζε όλνκα δηθαηνύρνπ
«Βαζίιεο Φξαληδνιάο» (Σεκ. όρη
Oliveoilseminars.com), αλαγξάθνληαο
νπσζδήπνηε ην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
Eίλαη δπλαηή ε πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, κε κεράλεκα POS ( εθηόο
Diners θαη American Express ) πνπ βξίζθεηαη ζην γξαθείν ησλ
Oliveoilseminars.com πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κεθηζηά , Β. Ακαιίαο 6. Πξνβιέπεηαη ε
δπλαηόηεηα γηα 3 δόζεηο ζε όιεο ηεο πιεξσκέο κε πηζησηηθή θάξηα ζε POS.
Με ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα
εθπαίδεπζεο Γνθηκαζηώλ, ζεσξείηαη απηνκάησο όηη ν ππνςήθηνο Γνθηκαζηήο έρεη
δηαβάζεη ηνλ παξόληα Καλνληζκό θαη ζπκθσλεί ζε όια ηα άξζξα ηνπ.

18. Αθύξσζε δηεμαγσγήο ζεκηλαξίνπ Γνθηκαζηώλ
Τν Σεκηλάξην Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη ζρεδηαζηεί από
άπνςε θόζηνπο κε ηελ ππόζεζε όηη ζα κεηέρνπλ άλσ ησλ 18 αηόκσλ, ζαλ ειάρηζηνο
αξηζκόο , ώζηε λα θαιύπηνληαη ηα έμνδα δηεμαγσγήο ηνπ. Σηελ απξόβιεπηε
πεξίπησζε, όπνπ ζε 60 εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ελάξμεσο, δηαθαλεί όηη ν
αξηζκόο απηόο δελ είλαη εθηθηόο, ηόηε ην ζεκηλάξην ζα καηαησζεί θαη νη έρνληεο
θαηαβάιιεη ρξήκαηα ζα ηα ιάβνπλ ζην αθέξαην, εληόο 5 εκεξώλ από ηελ
αλαγγειία ηεο αθύξσζεο.

19.

Πιεξνθνξίεο

Πιεξνθνξίεο θαη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ
παξέρνληαη ηειεθσληθά από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σεκηλαξίνπ, Γεπηέξα – Πέκπηε,
09.00 – 15.00, ηει. 210-8086565, ππεύζπλε Κα Αλλα Γξαθάθε ή κε απνζηνιή
ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζην info@oliveoilseminars.com.

20.

Αιιαγέο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ

Ο παξόλ θαλνληζκόο αλαηξεί θάζε πξνεγνύκελν θαη είλαη ζηελ επρέξεηα ησλ
OliveOilSeminars.com λα ηξνπνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε άξζξν ηνπ, αλ απηό θξηζεί
απαξαίηεην από ηνλ Υπεύζπλν πξνγξάκκαηνο θ. Βαζίιε Φξαληδνιά, κε
απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ αξηηόηεξε δηεμαγσγή ηνπ.

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πηζηνπνίεζεο Γνθηκαζηώλ Διαηνιάδνπ
Βαζίιεο Φξαληδνιάο
Κεθηζηά 1ε Σεπηεκβξίνπ 2017

