
 

Κηφισιά, 6η  Νοεµβρίου  2019_ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    4ης    ΣΕΙΡΑΣ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΩΝ   ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2020  – ΜΑΙΟΣ  2020 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης για την Πιστοποίηση ∆οκιµαστών Ελαιολάδου 

αποτελείται από δύο συνεχόµενους, αλληλένδετους,  Κύκλους Α’ και Β, συνολικής 

διάρκειας 65 ωρών.  

Α’ Κύκλος   

Περιλαµβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση για το ελαιόλαδο (συνολικά 42 

ώρες) και την οργανοληπτική του αξιολόγηση µε την επίσηµη µέθοδο του ∆ιεθνούς 

Συµβουλίου Ελαίας (∆.Σ.Ε.),  µε  διεξαγωγή των οριζόµενων  οργανοληπτικών 

δοκιµών (τεστ)  για την διακρίβωση βασικών δεξιοτήτων των υποψήφιων 

∆οκιµαστών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαίας (IOC) και 

το πρόγραµµα εκπαίδευσης του Εθνικού Οργανισµού ∆οκιµαστών Ελαιολάδου της 

Ιταλίας (ONAOO) http://www.oliveoil.org/en/onaoo.aspx. 

 

B’ κύκλος:  

Πρακτική εκπαίδευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση δειγµάτων ελαιολάδου, των 

υποψήφιων ∆οκιµαστών (συνολικά 23 ώρες). 

Ο Α’ Κύκλος του προγράµµατος (6 ηµέρες – 42 ώρες) θα διεξαχθεί σε δύο 

συνεχόµενα τριήµερα, από Παρασκευή, 7/2/2020 έως και την Κυριακή  

9/2/2020, και από Παρασκευή 14/2/2020 έως και Κυριακή 16/2/2020.  



Περιλαµβάνει την ύλη και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ιταλικό 

Υπουργείο Γεωργίας (νοµοθεσία Decreto 18 Giugno 2014 of Mi.P.A.A.F.),  

στοχεύοντας στην βασική θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση καθώς και στην 

προεπιλογή των υποψήφιων ∆οκιµαστών Ελαιολάδου (βαθµίδα “Aspirant Olive Oil 

Taster”). 

2. Ύλη Α’ Κύκλου 

Α. Θεωρητική κατάρτιση 

Οι συναντήσεις των 2 τριηµέρων γίνονται , 10.00 – 18.00,  σε κατάλληλα 

εξοπλισµένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform Lykos, στο 

Κορωπί, 5ο χλµ. Λ. Βάρης – Κορωπίου Τ.Κ.19400.  

Η ύλη που θα παρουσιασθεί από τους εισηγητές  κατά την διάρκεια των σεµιναρίων 

(σε µορφή powerpoint) θα δοθεί στους συµµετέχοντες µέσω we transfer , στα 

Ελληνικά.  

Η θεωρητική εκπαίδευση κατά τον Α’ Κύκλο, περιλαµβάνει περιληπτικά και τελείως 

ενδεικτικά:  

• Η επίσηµη Μέθοδος του ∆.Σ.Ε. της οργανοληπτικής αξιολόγησης 

ελαιολάδων. 

• Ανάλυση των χηµικών κριτηρίων ποιότητος ελαιολάδου, η οργανοληπτική 

αξιολόγηση από την θεωρία στην πράξη.  

• Βελτίωση της παραγωγής µέσα από τα αποτελέσµατα της οργανοληπτικής 

αξιολόγησης 

• Η συσχέτιση της παραγωγικής διαδικασίας στο ελαιοτριβείο µε τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 

Παράλληλα µε την θεωρητική κατάρτιση θα γίνονται και πολλές δοκιµές  δειγµάτων 

ελαιολάδων, µε σκοπό την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του (ελαττώµατα, 

φρουτώδες, πικρό, πικάντικο).  

           Β. ∆οκιµές για την αξιολόγηση των Υποψηφίων ∆οκιµαστών  

Επίσης, πέραν από δοκιµές δειγµάτων θα εκτελεστούν και οι προβλεπόµενες από 

την Ιταλική Νοµοθεσία και το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαίας οργανοληπτικές δοκιµές 

(selective trials),  µε σκοπό να ελεγχθεί η ικανότητα του κάθε υποψηφίου 

∆οκιµαστή στην  ανίχνευση  και εντοπισµό µε την όσφρηση της έντασης τριών (3) 

ελαττωµάτων καθώς και το χαρακτηρισµό µε την γεύση του πικρού, όπως αυτά 

ορίζονται από το ∆.Σ.Ε.     

Κατά τις δοκιµές αυτές, συνήθως το 90% - 95% των υποψήφιων δοκιµαστών 

κρίνονται ως επαρκείς  (µε εφαρµογή συστήµατος βαθµολογίας αριθµού των 

λαθών).  Όλα τα δείγµατα δοκιµών (Selective Trials) είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα 

δείγµατα του ∆.Σ.Ε. και αποστέλλονται από τον ΟΝΑΟΟ Ιταλίας στην Ελλάδα για 

την εξέταση των δοκιµαστών.   



Σηµειώνεται  ότι δεν απαιτείται καµµία προηγούµενη εξάσκηση η εµπειρία περί το 

ελαιόλαδο για την επιτυχή ολοκλήρωση των Selective Trials (δοκιµών) του 

Α΄Κύκλου.  Τα  τεστ είναι απλά, και έχουν σχεδιαστεί από το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Ελαίας για απλούς, χωρίς προηγούµενη εµπειρία καταναλωτές, ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 

Οι υποψήφιοι ∆οκιµαστές αφού ολοκληρώσουν µε επιτυχία τα οργανοληπτικά τεστ 

(selective trials) του Α’ Κύκλου, έχουν πλέον την δυνατότητα να  συνεχίσουν την 

εκπαίδευση στον Β΄ Κύκλο (23 ώρες – 5 συναντήσεις,  ανά 2-3 εβδοµάδες, σε 

ηµεροµηνίες που έχουν ήδη καθοριστεί στο Αρθρο 5 του Κανονισµού). Όλοι, 

ανεξαιρέτως, όσοι  έχουν συµµετάσχει στον Α΄ Κύκλο, ασχέτως επιτυχίας η όχι στα 

τεστ,  θα λάβουν  

«Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράµµατος Υποψήφιου ∆οκιµαστή 

Ελαιολάδου». Τα αποτελέσµατα των τεστ και η βαθµολογία κάθε υποψήφιου 

δοκιµαστή  θα ανακοινωθούν µε προσωπικό µήνυµα email, την Τετάρτη 19 

Φεβρουαρίου 2020.  

Αν κάποιος/α  υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο πόντων ποινής (35) στα 

οργανοληπτικά τεστ, θα έχει την ευκαιρία, να επαναλάβει για µία φορά τα τεστ 

(selective trials) σε ηµεροµηνία πριν την ολοκλήρωση των συναντήσεων του Β’ 

Κύκλου.  

3. Υλη  Β’ Κύκλου  

Ο Β’ Κύκλος περιλαµβάνει πρακτικές ασκήσεις στην οργανοληπτική αξιολόγηση, µε 

δοκιµές πολλών δειγµάτων, Ελληνικών, Ιταλικών και ελαιολάδων από άλλες χώρες, 

σε 5 συνολικά επαναληπτικές συναντήσεις, επαναλαµβανόµενες ανά 2-3 

εβδοµάδες.  Η κάθε συνάντηση  διαρκεί  4 1/2  ώρες  (συνολικά 23 ώρες).  Όλες οι 

συναντήσεις γίνονται Σάββατα, 11.00 – 15.30 σε κατάλληλα εξοπλισµένη 

αίθουσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform Lykos, στο Κορωπί, 5ο χλµ. 

Λ. Βάρης – Κορωπίου Τ.Κ.19400.  

Τα δείγµατα ελαιολάδου που θα χρησιµοποιηθούν κατά τις συναντήσεις του Β’ 

Κύκλου, επιλέγονται και εγκρίνονται από τους δύο επιστηµονικούς υπεύθυνους 

Μarcello  Scoccia (panel leader ΟΝΑΟΟ) και κ. Μανώλη Σαλιβαρά (ΟΟS),  

Tην διεύθυνση όλης της διαδικασίας οργανοληπτικών δοκιµών κατά την διάρκεια 

του Β’ Κύκλου έχει ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος των Oliveoilseminars.com, κ. 

Μανώλης Σαλιβαράς, M.Sc. , ∆ιευθυντής του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου 

ελαιολάδων MultichromLab, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη σύνδεση µέσω Skype µε 

τα γραφεία του ΟΝΑΟΟ στην Ιταλία,  για την παρακολούθηση της αξιολόγησης των 

δειγµάτων τα οποία έχουν σταλεί στην Ελλάδα  από τον ΟΝΑΟΟ.  

 

 

 



Οι εισηγήσεις του Α΄Κύκλου θα γίνουν από τους: 

• Dr. Marcello Scoccia ,  επιστηµονικός διευθυντής του Ο.Ν.Α.Ο.Ο. 

• Μανώλης Σαλιβαράς, M.Sc.  επιστηµονικός υπεύθυνος  

OliveOilSeminars.com - ∆ιευθυντής του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου 

ελαιολάδων MultichromLab 

• Dr. Augusti Romero – Senior Ερευνητής Ινστιτούτου IRTA – Ισπανία.  

• Dr. Maurizio Servili, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Perugia. 

Οι εισηγητές από το εξωτερικό θα διδάξουν στην Αγγλική γλώσσα ενώ θα 

υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση στα Ελληνικά . 

4. Ηµεροµηνίες διεξαγωγής συναντήσεων προγράµµατος επιλογής 

∆οκιµαστών, διάρκειας 65 ωρών . 

 

Α’ Κύκλος   

διαρκεί 6 ηµέρες , συνολικά 42 ώρες ( 10.00 – 18.00 ) και διασπάται σε δύο 

συνεχόµενα τριήµερα (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), ως εξής:  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7 / 2 / 20,  ΣΑΒΒΑΤΟ 8 / 2 / 20,  ΚΥΡΙΑΚΗ 9 / 2 / 2020   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14 / 2 / 20,  ΣΑΒΒΑΤΟ 15 / 2 / 20,  ΚΥΡΙΑΚΗ  16 / 2 / 2020   

Αίθουσα διεξαγωγής  : στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform Lykos, στο 
Κορωπί, 5ο χλµ. Λ. Βάρης – Κορωπίου Τ.Κ. 19400 . 

Β’ Κύκλος   

Περιλαµβάνει πέντε (5) συναντήσεις,  συνολικά 23 ώρες, (11.00 – 15.40) στις ακόλουθες 

ηµεροµηνίες : 

1η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  7 / 3 / 2020 

2η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  28 / 3 / 2020 

3η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  11 / 4 / 2020 

4η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  16 / 5 / 2020 

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ    30 / 5 / 2020   

Αίθουσα διεξαγωγής : στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform Lykos, στο Κορωπί, 
5ο χλµ. Λ. Βάρης – Κορωπίου Τ.Κ. 19400 . 

 

 

Σύνολο  ωρών, ως ανωτέρω, Εξήντα Πέντε (65)  

 

 



 

Για τις συναντήσεις του Β’ Κύκλου επιτρέπεται αυστηρά, η απουσία µόνο σε µία 

(1)  εκ των 5 συναντήσεων, προκειµένου να θεωρηθεί ολοκληρωµένη η 

εκπαίδευση και να χορηγηθεί βεβαίωση Πιστοποίησης ∆οκιµαστή Ελαιολάδου. 

Οι ηµεροµηνίες είναι προκαθορισµένες και µπορούν να αλλάξουν από τα 

Oliveoilseminars.com  µόνο σε περίπτωση πολύ σοβαρού, απρόβλεπτου 

προβλήµατος.  

5. Βεβαίωση Πιστοποίησης ∆οκιµαστή Ελαιολάδου 

Στους υποψήφιους ∆οκιµαστές που θα παρακολουθήσουν τον Β’ Κύκλο, απονέµεται 

στο τέλος του προγράµµατος, Βεβαίωση Πιστοποίησης ∆οκιµαστή Ελαιολάδου, υπό 

την αιγίδα του ΕΒΕΑ, πιστοποιηµένη από τα Oliveoilseminars.com, τον Ιταλικό 

Οργανισµό ΟΝΑΟΟ, και τον Ελβετικό Οργανισµό Πιστοποιήσεων Swiss Approval 

(πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Κατάρτισης). 

Τα ονόµατα των πιστοποιηµένων ∆οκιµαστών Ελαιολάδου αναρτώνται σε σελίδα 

των OliveOilSeminars.com, µε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία ( στοιχεία 

επικοινωνίας, τόπος διαµονής, περιγραφή δραστηριότητος), αποτελώντας µέσον 

επαγγελµατικής προβολής και αναγνώρισης των προσόντων.  

6. Χρονική Ισχύς των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης ∆οκιµαστών  

Η πιστοποίηση ∆οκιµαστή Ελαιολάδου έχει ισχύ δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της Βεβαιώσεως Πιστοποίησης , η οποία ανανεώνεται περαιτέρω για άλλα 

δύο (2) έτη , µετά από  παρακολούθηση του Προγράµµατος Συνεχιζόµενης 

Εκπαίδευσης ∆οκιµαστών Ελαιολάδου (ΠΣΠΕ∆Ε), όπως αναλυτικά περιγράφεται 

κατωτέρω στα άρθρα 8 και 9. 

 

7. Ανανέωση Ισχύος Πιστοποίησης ∆οκιµαστών Ελαιολάδου.  

 

Οι ανανεώσεις των Πιστοποιήσεων ∆οκιµαστών γίνονται ανά διετία, όπως 

περιγράφεται αναλυτικότερα εδώ.  

 

* Μετά την  παρέλευση διετίας από την αρχική Πιστοποίηση, παρέχεται 

ανανέωση κατά δύο επιπλέον έτη, εφόσον ο ∆οκιµαστής έχει 

παρακολουθήσει προηγουµένως τουλάχιστον ένα (1)  πρόγραµµα Π.Σ.Ε.∆.Ε. 

( διάρκειας ενός έτους )  

 

Όλοι οι δοκιµαστές για την δική τους αρτιότερη εκπαίδευση , µπορούν να µετέχουν 

σε προγράµµατα Π.Σ.Ε.∆.Ε. , χωρίς κανένα περιορισµό , ασχέτως ανανέωσης της 

πιστοποίησή τους . 

 

 

 



8. Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ∆οκιµαστών Ελαιολάδου 

(συντ. ΠΣΕ∆Ε) 

Το Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ∆οκιµαστών Ελαιολάδου (ΠΣΕ∆Ε) 

είναι ένα µοναδικό διεθνώς πρόγραµµα συνεχιζόµενης ∆οκιµαστών και 

απευθύνεται µόνο σε ήδη Πιστοποιηµένους ∆οκιµαστές Ελαιολάδου. 

Σκοπεύει στην διατήρηση, κατά το δυνατόν, υψηλού επιπέδου των 

οσφραντογευστικών τους δεξιοτήτων, οι οποίες φυσιολογικά, µειώνονται σταδιακά 

αν δεν υπάρχει συνεχής εξάσκηση. 

Μέσω του προγράµµατος ΠΣΕ∆Ε, τα οφέλη που θα αποκοµίσουν  όσοι το 
παρακολουθούν, είναι : 

• δηµιουργείται ένας ουσιαστικός, όχι τυπικός,  µηχανισµός για την µελλοντική 
ανανέωση της ισχύος των Πιστοποιητικών ∆οκιµαστών Ελαιολάδου, 
προσδίδοντας επί πλέον κύρος σε αυτά, και 

• δίδεται η δυνατότητα στους µετέχοντες ∆οκιµαστές να αποκτήσουν 
µελλοντικά την επόµενη βαθµίδα Πιστοποίησης, το “Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατία ∆οκιµαστή Ελαιολάδου”, σε  αναγνώριση του υψηλού 
επιπέδου της οργανοληπτικής τους ικανότητος, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στο άρθρο 10 του Κανονισµού Λειτουργίας. 

 

9. Περιγραφή Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

∆οκιµαστών Ελαιολάδου (ΠΣΕ∆Ε) 

 

 

Το πρόγραµµα ΠΣΕ∆Ε συνδιοργανώνεται από τα Oliveoilseminars.com και τα 

πιστοποιηµένα εργαστήρια οργανοληπτικης αξιολόγησης MulrichromLab. Οι 

πιστοποιηµένοι ∆οκιµαστές οι οποίοι µετέχουν στο πρόγραµµα ΠΣΕ∆Ε, λαµβάνουν 

µε κούριερ, δείγµατα ελαιολάδων, ανά µήνα, ήτοι πέντε (10) φορές ετησίως, από 6 

δείγµατα, περιεκτικότητος 25 ml έκαστο (60 δείγµατα συνολικά τον χρόνο). Τα 

δείγµατα επιλέγονται από το MultichromLab και αποστέλλονται µέσα σε γυάλινα 

σφραγισµένα φιαλίδια, σε ειδικό χάρτινο κουτί. Οι δοκιµαστές προβαίνουν σε 

οργανοληπτική αξιολόγηση των δειγµάτων, αυστηρά µέσα στο χρονικό διάστηµα 

που τίθεται ( 3 εβδοµάδες ) µε χρήση µυστικού κωδικού. Μέσω ενός ειδικά 

σχεδιασµένου προγράµµατος, οι δοκιµαστές βαθµολογούν κάθε δείγµα και 

αυτοµάτως ενηµερώνεται µέσω ίντερνετ η βάση δεδοµένων, οπότε ο δοκιµαστής 

έχει πλέον την δυνατότητα να δει αµέσως την βαθµολόγηση των δειγµάτων από το 

πάνελ MultichromLab καθώς και την βαθµολογία κάθε δείγµατος από τους άλλους 

δοκιµαστές (ανωνύµως). Τα δείγµατα ελαιολάδων σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί 

να είναι «διεργαστηριακά» δείγµατα, από διεθνείς ποικιλίες, τα οποία 

παρουσιάζουν µεγάλο οργανοληπτικό ενδιαφέρον, και τα οποία στέλνονται από 

Ελληνικούς η ∆ιεθνείς φορείς σε πιστοποιηµένα εργαστήρια,  µε σκοπό τον έλεγχο 

της αξιοπιστίας των. Οι µετέχοντες στο πρόγραµµα ΠΣΕ∆Ε, πρέπει να έχουν 

αξιολογήσει τουλάχιστον τα 7 από τα 10 δείγµατα του προγράµµατος ώστε να 

θεωρείται επιτυχής η ολοκλήρωση του προγράµµατος και επέκταση της 

πιστοποίησης.  

 



Το κόστος συµµετοχής σε πρόγραµµα ΠΣΕ∆Ε ( διάρκειας ενός έτους ) , 

είναι 350 ευρώ , ενώ τα έξοδα αποστολής µε courier των 10 σετ 

δειγµάτων, βαρύνουν τον συµµετέχοντα στο πρόγραµµα. 

 

10. Πιστοποίηση Επαγγελµατία ∆οκιµαστή Ελαιολάδου 

 

Μετά την απόκτηση πιστοποίησης ∆οκιµαστή Ελαιολάδου, αν ο ∆οκιµαστής  

συνεχίσει την εκπαίδευση του  επί τρία (3) συνεχή χρόνια σε προγράµµατα 

Π.Σ.Ε.∆.Ε. , θα λάβει από τα Oliveoilseminars.com Πιστοποίηση “Επαγγελµατία 

∆οκιµαστή ”, η οποία είναι σύµφωνη µε τις διαδικασίες του διεθνούς οργανισµού 

Πιστοποιήσεων προγραµµάτων εκπαίδευσης Swissapproval. Η επί 3 επί πλέον έτη 

προσήλωση των ∆οκιµαστών Ελαιολάδου σε  επαναλαµβανόµενες οργανοληπτικές 

αξιολογήσεις, µετά από δοκιµές και ελέγχους άνω των 300 δειγµάτων του 

προγράµµατος συνολικά, επιβραβεύεται µε την Πιστοποίηση Επαγγελµατία 

∆οκιµαστή. Η έννοια του «επαγγελµατία» έχει ακριβώς αυτήν την οποία 

περιγράφει στο Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας ο Γ. Μπαµπινιώτης, σελ. 642… 

«αυτός που κάνει σωστά τη δουλειά του, που εργάζεται σκληρά και µεθοδικά»… 

 

11. Επέκταση ισχύος Πιστοποίησης Επαγγελµατία ∆οκιµαστή 

Ελαιολάδου.  

 

 Μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης “Επαγγελµατία ∆οκιµαστή ”, η ισχύς της 

έχει διάρκεια 2 ετών. Μετά την παρέλευση διετίας , για την ανανέωση της 

απαιτείται η παρακολούθηση προγράµµατος ΠΣΕ∆Ε , µετά το πέρας του οποίου 

παρατείνεται  η ισχύς της επί ένα ακόµη έτος. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται να 

γίνονται όλες οι επόµενες ανανεώσεις Πιστοποιήσεων.  

 
 

12. Απονοµή  Βεβαιώσεων  Πιστοποιήσεων   

 

Η απονοµή των Βεβαιώσεων  Πιστοποιηµένων ∆οκιµαστών Ελαιολάδου θα γίνει 

κατά την  τελευταία συνάντηση  του Β΄Κύκλου,  Σάββατο 30 / 5 / 20, 15.30 – 17.00.  

13. Γενικοί όροι 

Τα προγράµµατα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ∆οκιµαστών Ελαιολάδου όπως 

περιγράφονται ανωτέρω, διεξάγονται υπό την αιγίδα του Ε.Β.Ε.Α. και αποτελούν 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των Oliveoilseminars.com. Τα σεµινάρια 

Εκπαίδευσης ∆οκιµαστών έχουν πιστοποιηθεί από τον Ελβετικό Οργανισµό 

Πιστοποιήσεων Εκπαίδευσης  SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG 

S.A. (www.swissapproval.gr), στα πλαίσια του συστήµατος Πιστοποίησης ISO 

9001:2015 

Όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει και τους δύο κύκλους σεµιναρίων  ( Α και Β ) των 

OliveOilSeminars και έχουν λάβει την Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεµιναρίων 

Ελαιολάδου , θα έχουν έκπτωση 10% στο κόστος του προγράµµατος ∆οκιµαστών, το 

οποίο θα αφαιρεθεί κατά την καταβολή της τελευταίας τµηµατικής πληρωµής. 

 



14. Κόστος συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πιστοποίησης ∆οκιµαστών  

Συνολικό,  τελικό κόστος προγράµµατος   (Α’ και Β’ Κύκλος)      1.370 €   

15.  Καταβολή κόστους συµµετοχής προγράµµατος  

Το συνολικό κόστος των 1.370 € µπορεί να καταβληθεί σε τρία τµήµατα, ως εξής:  

Προκαταβολή: 300 €  απαραίτητη για την εγγραφή, και την διασφάλιση    

θέσης.  

∆εύτερη καταβολή: 500 €,  το αργότερο έως  την 20η ∆εκεµβρίου  2019 

Τρίτη καταβολή:  570€  το αργότερο έως  την 24η Ιανουαρίου  2020.  

Οι παραπάνω καταβολές πρέπει να γίνονται εντός των προκαθορισµένων 

ηµεροµηνιών,  για  την διασφάλιση της θέσης. ∆ιαφορετικά, τα 

Oliveoilseminars.com διατηρούν το δικαίωµα της προσφοράς αυτής  της θέσης σε 

άλλον ενδιαφερόµενο υποψήφιο, επιστρέφοντας το ήδη καταβληθέν ποσό, κατόπιν 

ειδοποιήσεως.   

16.  Πολιτική Επιστροφής καταβληθέντων χρηµάτων 

Αν γίνει ακύρωση συµµετοχής µέχρι την 20η ∆εκεµβρίου 2019 , τότε το καταβληθέν 
ποσόν επιστρέφεται εξ ολοκλήρου.  

Αν γίνει ακύρωση συµµετοχής µέχρι 24 Ιανουαρίου 2020 ,  τότε το καταβληθέν 
ποσό επιστρέφεται κατά 50%.   

Αν γίνει ακύρωσης συµµετοχής  µετά την,  24 Ιανουαρίου 2020  δεν επιστρέφεται 
το καταβληθέν ποσόν, εκτός αν τυχόν η θέση συµπληρωθεί από άλλον 
συµµετέχοντα. 

17. Τρόπος καταβολής τιµήµατος 

Οι τµηµατικές πληρωµές γίνονται µε κατάθεση µετρητών σε τραπεζικό λογαριασµό 

Εθνικής Τράπεζας,    

ΙΒΑΝ GR5701101410000014100189704, σε όνοµα δικαιούχου «Βασίλης 

Φραντζολάς» (Σηµ. ΟΧΙ σε Oliveoilseminars.com), αναγράφοντας οπωσδήποτε 

το όνοµα του συµµετέχοντος.   

Eίναι δυνατή η πληρωµή µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, µε µηχάνηµα POS  

( εκτός Diners και American Express ) που βρίσκεται στο γραφείο των 

Oliveoilseminars.com που βρίσκεται στην Κηφισιά , Β. Αµαλίας 6. Προβλέπεται η 

δυνατότητα για 3 δόσεις σε όλες τις πληρωµές µε πιστωτική κάρτα σε POS.  

Με την καταβολή της προκαταβολής για την συµµετοχή στο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης ∆οκιµαστών, θεωρείται αυτοµάτως ότι ο υποψήφιος ∆οκιµαστής  έχει 

διαβάσει τον παρόντα Κανονισµό και συµφωνεί σε όλα τα άρθρα του.  



18.   Ακύρωση διεξαγωγής σεµιναρίου ∆οκιµαστών 

Το Σεµινάριο ∆οκιµαστών Ελαιολάδου έχει προγραµµατιστεί και σχεδιαστεί από 

άποψη κόστους µε την υπόθεση ότι θα µετέχουν άνω των 20 ατόµων, σαν ελάχιστος 

αριθµός , ώστε να καλύπτονται τα έξοδα διεξαγωγής του. 

19.  Πληροφορίες 

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεµιναρίου 

παρέχονται τηλεφωνικά από την Γραµµατεία του Σεµιναρίου, ∆ευτέρα – Πέµπτη,  

09.00 – 15.00,  τηλ. 210-8086565, υπεύθυνη Κα Αννα ∆ρακάκη ή µε αποστολή 

ηλεκτρονικού µηνύµατος στο info@oliveoilseminars.com. 

20. Αλλαγές του παρόντος Κανονισµού 

Ο παρόν κανονισµός αναιρεί κάθε προηγούµενο και είναι στην ευχέρεια των 

OliveOilSeminars.com να τροποποιείται σε οποιοδήποτε άρθρο του, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο από τον Υπεύθυνο προγράµµατος κ. Βασίλη Φραντζολά, µε 

αποκλειστικό σκοπό την αρτιότερη διεξαγωγή του.  

 

Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος 

Πιστοποίησης ∆οκιµαστών Ελαιολάδου 

Βασίλης Φραντζολάς 

Κηφισιά 6 Νοεµβρίου 2019 

 


