
 

Κηφισιά,  20 Απριλίου 2017 
 

ΥΟΡΗΓΙΑ  ΓΤΟ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ   

ΓΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ   ΣΟ  ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ   

JAEN  THN  IΠΑNIA  ΣΗΝ    

“ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   ΔΛΑΙΟΛΑΓΧΝ” 

 

Τα Oliveoilseminars.com  θαη ν Βαζίιεο Φξαληδνιάο, πξνθεξύζζνπλ γηα 
ην έηνο 2017,  ρνξεγία  δύν (2) ππνηξνθηώλ γηα ηελ απόθηεζε 
νινθιεξσκέλσλ γλώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νξγαλνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο, 
απνζθνπώληαο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηνο ησλ Διιεληθώλ ειαηνιάδσλ.  

 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ 

 
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 4κελεο θνίηεζεο δύν αηόκσλ, ζε εηδηθεπκέλν  
ηκήκα  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Jaen, ζην θέληξν ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο λόηηαο 
Ιζπαλίαο, κε ζθνπό ηελ απόθηεζε δηπιώκαηνο «Δηδηθόο ζηελ Γεπζηγλσζία 
Παξζέλσλ Διαηνιάδσλ» 

 
Οη ζπνπδέο δηαξθνύλ από ηνλ Σεπηέκβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην 2017, εθ ησλ 
νπνίσλ ν πξώηνο κήλαο αθνξά εθκάζεζε Ιζπαληθώλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
ζπνπδώλ νη ππόηξνθνη ζα απνθηήζνπλ ηηο  απαξαίηεηεο γλώζεηο πνπ πξέπεη 
λα θαηέρεη ν Γνθηκαζηήο – Γεπζηγλώζηεο Διαηνιάδνπ, κε ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε, θαζώο θαη κε επηζθέςεηο  ζε ειαηώλεο θαη 
ρώξνπο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. Σην πξόγξακκα ην νπνίν γίλεηαη ζηα 
Ιζπαληθά, δηδάζθνπλ θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Jaen ελώ νη θνηηεηέο 
πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, έρνπλ ηελ επθαηξία δνθηκώλ θαη 
αμηνινγήζεσλ πνιιώλ ειαηνιάδσλ, πξνεξρόκελσλ από δηάθνξα κέξε ηνπ 
θόζκνπ.  
 

ΚΑΛΤΦΗ  ΔΞΟΓΧΝ ΦΟΙΣΗΗ  
 

Η ππνηξνθία θαιύπηεη γηα θάζε άηνκν ηα δίδαθηξα ζην Παλεπηζηήκην, αμίαο 
2.000 € , ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κεηάβαζεο – επηζηξνθήο αμίαο 500 επξώ 
θαζώο θαη 500 € εθάπαμ.  Γελ θαιύπηεηαη ην θόζηνο δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ε νπνία δελ αλαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ 
παξνύζα πξνθήξπμε. 
 Σύλνιν αμίαο θάζε  ππνηξνθίαο 3.000 €.  



Α. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Οη ππνςεθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ απαξαίηεηα ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

1. Να είλαη απόθνηηνη ΑΔΙ ε Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ,  αζρέησο εηδηθόηεηνο.  

2. Να νκηινύλ επαξθώο ηελ Ιζπαληθή γιώζζα, ή ηελ Αγγιηθή ή ηελ Γαιιηθή 

γιώζζα. Γελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε γλώζε ηεο Ιζπαληθήο γιώζζαο, εθόζνλ 

ππάξρεη θαιή γλώζε Αγγιηθήο ε Γαιιηθήο γιώζζαο. Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα 

επηιεγνύλ, ζα παξαθνινπζήζνπλ ζην Παλεπηζηήκην Jaen θαηά ηνλ κήλα 

Σεπηέκβξην, επί έλαλ κήλα, εληαηηθά καζήκαηα εθκάζεζεο Ιζπαληθήο γιώζζαο 

θαη νξνινγίαο γηα ην ειαηόιαδν.  

 

Β.  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  

Τα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ επηινγή ησλ δύν ελδηαθεξνκέλσλ, 
θαηά ζεηξά ζπνπδαηόηεηνο, είλαη ηα εμήο. 

1. Πξνεγνύκελε εκπεηξία από ηνλ ρώξν ηεο νξγαλνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο 

ειαηνιάδσλ αιιά θαη γεληθόηεξα από ηελ παξαγσγή /εκπνξία /πξνώζεζε ή 

αμηνιόγεζε ειαηνιάδσλ. 

2. Πξνεγνύκελε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ νξγαλνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο, ζηελ 

Διιάδα ή ην εμσηεξηθό. 

3. Τνκέαο ζπνπδώλ, εθπόλεζε εξγαζηώλ πεξί ην ειαηόιαδν, θιπ.  

 
 

Γ.   ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΧΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

 

1. Γίλεηαη κόλνλ κε απνζηνιή βηνγξαθηθνύ ζε θάθειν, κε θνύξηεξ ή µε 

ζπζηεµέλε επηζηνιή ζηελ δηεύζπλζε:  Βαζ. Ακαιίαο 6 – Κεθηζηά 14561, ππόςε  

θαο  Αλλαο Γξαθάθε. Γελ ζα ιεθζνύλ ππόςε θάθεινη ή κεκνλσκέλα ζηνηρεία 

πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ειεθηξνληθό κέζνλ (email).  

 
Σελεςηαία ημεπομηνία λήτηρ θακέλος ςποβολήρ βιογπαθικού και 

δικαιολογηηικών :   Γεςηέπα,   22 Μαίος 2017, ώπα  15.00.   

 

2. Σηνλ θάθειν, πέξαλ ηνπ βηνγξαθηθνύ, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη  

απαξαηηήησο: 

  Α. θσηνγξαθία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε κέγεζνο ηαπηόηεηαο ε νπνία ζην πίζσ 

κέξνο ζα έρεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.   

 

 Β. αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ/ βεβαηώζεσλ μέλσλ γισζζώλ, δηπισκάησλ 

ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη  ζην 

βηνγξαθηθό, ηα νπνία κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ Δπηηξνπή ζηελ επηινγή ησλ 

πιένλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ.  

 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 



 

1. ςνένηεςξη µε ηην Δπιηποπή Τποηποθιών. Η Δπηηξνπή Υπνηξνθηώλ ζα 

νξηζηεί από ηα Oliveoilseminars.com, κε ζθνπό λα επηιέμεη αξρηθά  ηνπο 

επηθξαηέζηεξνπο, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη ζα θιεζνύλ άκεζα 

ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  Η πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απνζθνπεί ζηελ 

θαιύηεξε γλώζε ηεο πξνζσπηθόηεηνο ησλ ππνςεθίσλ, ηα κειινληηθά ηνπο 

ζρέδηα, ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην Διιεληθό ειαηόιαδν, ηα θίλεηξα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζηόρνπο πνπ έρνπλ γηα ην κέιινλ.  

2. Αξιολόγηζη. Η Δπηηξνπή Υπνηξνθηώλ µεηά ην πέξαο θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ 

αμηνινγεί εθ λένπ ηα ππνβιεζέληα βηνγξαθηθά, πηζηνπνηεηηθά, θιπ.  θαη αθνύ 

ιάβεη ππόςε ηεο ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, πξνβαίλεη 

ζηελ επηινγή ησλ δύν επηθξαηέζηεξσλ ππνςήθησλ ζηνπο νπνίνπο ζα 

απνλεκεζεί ε ρνξεγία, θαζώο θαη ελόο ηξίηνπ ππνςεθίνπ σο 

αλαπιεξσκαηηθνύ, γηα ηελ πεξίπησζε θσιύκαηνο θάπνηνπ ππνςήθηνπ.  

3. Σελική επιλογή. Τν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο κε ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ζα 

αλαθνηλσζεί ζην site www.oliveoilseminars.com  μέσπι ηην Γεςηέπα, 12η 

Ιοςνίος 2017.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

              Δπί πιένλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη από ηα 

Oliveoilseminars.com ,  ζην ηειέθσλν                   210-8086565 (Υπεύζπλε Γξακκαηείαο 

Κα Αλλα Γξαθάθε) ή κε απνζηνιή email ζηελ δηεύζπλζε   

ypotrofies@oliveoilseminars.com 

 

Ο  Υπεύζπλνο  Πξνγξάκκαηνο Υπνηξνθηώλ Oliveoilseminars.com 

 

Βαζίιεο Φξαληδνιάο 

M.Sc, Food Policy 

Γνθηκαζηήο & Σύκβνπινο Πνηόηεηνο Διαηνιάδνπ 
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