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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκιμαστών 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 Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαίας (Δ.Σ.Ε.), με διεξαγωγή των οριζόμενων οργανοληπτικών
δοκιμών (τεστ)
για την διακρίβωση βασικών δεξιοτήτων των υποψήφιων
Δοκιμαστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαίας (IOC) και
το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Εθνικού Οργανισμού Δοκιμαστών Ελαιολάδου της
Ιταλίας (ONAOO) http://www.oliveoil.org/en/onaoo.aspx.

B’ κύκλος:
Πρακτική εκπαίδευση στην οργανοληπτική αξιολόγηση δειγμάτων ελαιολάδου, των
υποψήφιων Δοκιμαστών (συνολικά 23 ώρες).
Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος (6 ημέρες – 43 ώρες) θα διεξαχθεί σε δύο
συνεχόμενα τριήμερα, από Παρασκευή, 4/2/2022 έως και την Κυριακή
6/2/2022, και από Παρασκευή 11/2/2022 έως και Κυριακή 13/2/2022.

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 Δοκιμαστών 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, 7ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου Τ.Κ.19400.
Η ύλη που θα παρουσιασθεί από τους ξένους 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 Δ.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. Δοκιμές για την αξιολόγηση των Υποψηφίων Δοκιμαστών
Επίσης, πέραν από δοκιμές δειγμάτων θα εκτελεστούν και οι προβλεπόμενες από
την Ιταλική Νομοθεσία και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαίας οργανοληπτικές δοκιμές
(selective trials), με σκοπό να ελεγχθεί η ικανότητα του κάθε υποψηφίου
Δοκιμαστή 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 Δ.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 Δ.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 Διεθνές Συμβούλιο
Ελαίας για απλούς, χωρίς προηγούμενη εμπειρία καταναλωτές, ανεξαρτήτως
ηλικίας.
Οι υποψήφιοι Δοκιμαστές αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία τα οργανοληπτικά τεστ
(selective trials) του Α’ Κύκλου, έχουν πλέον την δυνατότητα να συνεχίσουν την
εκπαίδευση στον Β΄ Κύκλο (22 ώρες – 4 συναντήσεις, σε ημερομηνίες που έχουν
ήδη καθοριστεί στο Αρθρο 5 του Κανονισμού). Όλοι, ανεξαιρέτως, όσοι
έχουν συμμετάσχει στον Α΄ Κύκλο, ασχέτως επιτυχίας ή όχι στα τεστ, θα λάβουν
«Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Υποψήφιου Δοκιμαστή
Ελαιολάδου». Τα αποτελέσματα των τεστ και η βαθμολογία κάθε υποψήφιου
δοκιμαστή θα ανακοινωθούν με προσωπικό μήνυμα email, έως την Τετάρτη 16
Φεβρουαρίου 2022.
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 4 συνολικά επαναληπτικές συναντήσεις . Η κάθε συνάντηση διαρκεί 5 1/2
ώρες (συνολικά 22 ώρες). Όλες οι συναντήσεις γίνονται Σάββατα, 11.00 – 16.30
σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform
Lykos, στο Κορωπί, 7ο 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. , Διευθυντής 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 - Διευθυντής του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου
ελαιολάδων MultichromLab
Dr. Augusti Romero – Senior Ερευνητής Ινστιτούτου IRTA – Ισπανία.
Dr. Maurizio Servili, Καθηγητής Πανεπιστημίου Perugia.
Johnny Madge, Δοκιμαστής ελαιολάδου, Κριτής διεθνών διαγωνισμών
Οι εισηγητές από το εξωτερικό θα διδάξουν στην Αγγλική γλώσσα ενώ θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά .

4. Ημερομηνίες διεξαγωγής συναντήσεων προγράμματος επιλογής
Δοκιμαστών, διάρκειας 65 ωρών .

Α’ Κύκλος
διαρκεί 6 ημέρες , συνολικά 43 ώρες ( 10.00 – 18.00 ) και διασπάται σε δύο
συνεχόμενα τριήμερα (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 / 2 / 22, ΣΑΒΒΑΤΟ 5 / 2 / 22, ΚΥΡΙΑΚΗ 6 / 2 / 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 / 2 / 22, ΣΑΒΒΑΤΟ 12 / 2 / 22, ΚΥΡΙΑΚΗ 13 / 2 / 2022
Αίθουσα διεξαγωγής : στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform Lykos, στο
Κορωπί, 7ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου Τ.Κ. 19400 .
Β’ Κύκλος
Περιλαμβάνει τέσσερις (4) συναντήσεις, συνολικά 22 ώρες, (11.00 – 16.30) στις ακόλουθες
ημερομηνίες :
1η
2η
3η
4η

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

26 / 2 / 2022
12 / 3 / 2022
2 / 4 / 2022
7 / 5 / 2022

Αίθουσα διεξαγωγής : στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Inform Lykos, στο Κορωπί,
7ο 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 4 συναντήσεων, προκειμένου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η
εκπαίδευση και να χορηγηθεί βεβαίωση Εκπαίδευσης Δοκιμαστή Ελαιολάδου.
Οι ημερομηνίες είναι προκαθορισμένες και μπορούν να αλλάξουν από τα
Oliveoilseminars.com μόνο σε περίπτωση πολύ σοβαρού, απρόβλεπτου
προβλήματος.

5. Βεβαίωση Εκπαίδευσης Δοκιμαστή Ελαιολάδου
Στους υποψήφιους Δοκιμαστές που θα παρακολουθήσουν τον Β’ Κύκλο, απονέμεται
στο τέλος του προγράμματος, Βεβαίωση Εκπαίδευσης Δοκιμαστή Ελαιολάδου, υπό
την αιγίδα του ΕΒΕΑ, από τα Oliveoilseminars.com, τον Ιταλικό Οργανισμό
ΟΝΑΟΟ, και τον Ελβετικό Οργανισμό Πιστοποιήσεων Swiss Approval (πιστοποίηση
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κατάρτισης).
Τα ονόματα των Εκπαιδευμένων Δοκιμαστών Ελαιολάδου αναρτώνται σε σελίδα
των OliveOilSeminars.com, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία ( στοιχεία
επικοινωνίας, τόπος διαμονής), αποτελώντας πρόσθετο μέσον προσβολής των
προσόντων.

6. Χρονική Ισχύς των Βεβαιώσεων Δοκιμαστών Ελαιολάδου
Η Βεβαίωση Δοκιμαστή Ελαιολάδου έχει ισχύ δύο (2) ετών η οποία ανανεώνεται
περαιτέρω για άλλα δύο (2) έτη , μετά από παρακολούθηση του Προγράμματος
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου (ΠΣΕΔΕ), όπως αναλυτικά
περιγράφεται κατωτέρω στα άρθρα 8 και 9.

7. Ανανέωση Ισχύος Βεβαίωσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου.
Οι ανανεώσεις των Βεβαιώσεων Δοκιμαστών γίνονται ανά διετία, όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα εδώ.
* Μετά την παρέλευση διετίας από την αρχική έκδοση Βεβαίωσης, παρέχεται
ανανέωση κατά δύο επιπλέον έτη, εφόσον ο Δοκιμαστής έχει
παρακολουθήσει προηγουμένως τουλάχιστον ένα (1) πρόγραμμα Π.Σ.Ε.Δ.Ε.
( διάρκειας ενός έτους )
Όλοι οι δοκιμαστές για την δική τους αρτιότερη εκπαίδευση , μπορούν να μετέχουν
σε προγράμματα Π.Σ.Ε.Δ.Ε. ασχέτως ανανέωσης της Βεβαίωσης τους.

8. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου
(συντ. ΠΣΕΔΕ)
Το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου (ΠΣΕΔΕ)
είναι ένα μοναδικό διεθνώς πρόγραμμα συνεχιζόμενης Δοκιμαστών και
απευθύνεται μόνο σε ήδη εκπαιδευμένους Δοκιμαστές Ελαιολάδου.
Σκοπεύει στην διατήρηση, κατά το δυνατόν, υψηλού επιπέδου των
οσφραντογευστικών τους δεξιοτήτων, οι οποίες φυσιολογικά, μειώνονται σταδιακά
αν δεν υπάρχει συνεχής εξάσκηση.
9. Περιγραφή
Προγράμματος
Συνεχιζόμενης
Δοκιμαστών Ελαιολάδου (ΠΣΕΔΕ)

Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ΠΣΕΔΕ συνδιοργανώνεται από τα Oliveoilseminars.com και τα
πιστοποιημένα εργαστήρια οργανοληπτικης αξιολόγησης MulrichromLab. Οι
Δοκιμαστές οι οποίοι μετέχουν στο πρόγραμμα ΠΣΕΔΕ, λαμβάνουν με κούριερ,
δείγματα ελαιολάδων, ανά μήνα, ήτοι πέντε (10) φορές ετησίως, από 6 δείγματα,
περιεκτικότητος 20 ml έκαστο (εξέταση 60 δειγμάτων συνολικά στο πρόγραμμα).
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 Διεθνείς φορείς σε πιστοποιημένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο
της αξιοπιστίας των. Οι μετέχοντες στο πρόγραμμα ΠΣΕΔΕ, πρέπει να έχουν
αξιολογήσει τουλάχιστον τα 7 από τα 10 δείγματα του προγράμματος ώστε να
θεωρείται επιτυχής η ολοκλήρωση του προγράμματος και επέκταση της σχετικής
Βεβαίωσης.
Το κόστος συμμετοχής σε πρόγραμμα ΠΣΕΔΕ ( διάρκειας 10 μηνών) ,
είναι 350 ευρώ , ενώ τα έξοδα αποστολής με courier των 10 σετ
δειγμάτων, βαρύνουν τον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.
10.

Απονομή Βεβαιώσεων

Η απονομή των Βεβαιώσεων Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου θα γίνει κατά
την τελευταία συνάντηση του Β΄Κύκλου, Σάββατο 7 / 5 / 22, 16.30 – 18.00.
11. Αναφορά στους Διοργανωτές του Προγράμματος
Οι Δοκιμαστές ελαιολάδου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος , σε
περίπτωση γραπτής αναφοράς σε αυτό ( π.χ. Βιογραφικό, προσβολή ), πρέπει να

αναφέρουν οπωσδήποτε τα ονόματα και των δύο οργανωτών , ΟΝΑΟΟ
Oliveoilseminars (ONAOO - OOS) .

και

12. Γενικοί όροι
Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου όπως περιγράφονται
ανωτέρω, διεξάγονται υπό την αιγίδα του Ε.Β.Ε.Α. και αποτελούν προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης των Oliveoilseminars.com. Τα σεμινάρια Εκπαίδευσης
Δοκιμαστών 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
13.Κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δοκιμαστών
Συνολικό, τελικό κόστος προγράμματος (Α’ και Β’ Κύκλος)

1.370 €

14. 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 μέχρι την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.
Δεύτερη καταβολή: 500 €, το αργότερο έως την 20η Δεκεμβρίου 2021
Τρίτη καταβολή: 570€ το αργότερο έως την 21η Ιανουαρίου 2022.
Οι παραπάνω καταβολές πρέπει να γίνονται εντός των προκαθορισμένων
ημερομηνιών,
για
την διασφάλιση της θέσης. Διαφορετικά, τα
Oliveoilseminars.com διατηρούν το δικαίωμα της προσφοράς αυτής της θέσης σε
άλλον ενδιαφερόμενο υποψήφιο, επιστρέφοντας το ήδη καταβληθέν ποσό, κατόπιν
ειδοποιήσεως.
15. Πολιτική Επιστροφής καταβληθέντων χρημάτων
Αν γίνει ακύρωση συμμετοχής μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2021 , τότε το καταβληθέν
ποσόν επιστρέφεται εξ ολοκλήρου.
Αν γίνει ακύρωση συμμετοχής μέχρι 14 Ιανουαρίου 2022 , τότε το καταβληθέν
ποσό επιστρέφεται κατά 50%.
Αν γίνει ακύρωσης συμμετοχής μετά την, 14 Ιανουαρίου 2022 δεν επιστρέφεται το
καταβληθέν ποσόν, εκτός αν τυχόν η θέση συμπληρωθεί από άλλον συμμετέχοντα.

16.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 Δοκιμαστών, θεωρείται αυτομάτως ότι ο υποψήφιος Δοκιμαστής έχει
διαβάσει τον παρόντα Κανονισμό και συμφωνεί σε όλα τα άρθρα του.
17. Οδηγίες υγειονομικής κάλυψης λόγω Covid-19
Για την υγειονομική προστασία όλων των συμμετεχόντων απαιτείται όλοι να έχουν
αποδεδειγμένα εμβολιασθεί και με τις δύο δόσεις (με πιστοποιητικό εμβολιασμού )
ή και με την τρίτη δόση εφόσον έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την δεύτερη
δόση.
Για την υγειονομική προστασία όλων των συμμετεχόντων και σύμφωνα με την ΚΥΑ
που δημοσιεύτηκε στις 20/11/2021 ( δείτε την εδώ https://tinyurl.com/ws7y5e2n )
σε κλειστούς χώρους έχουν δυνατότητα συμμετοχής μόνο οι εμβολιασμένοι (2 ή 3
δόσεις ανάλογα με τον χρόνο εμβολιασμού) ή οι αποδεδειγμένα νοσήσαντες εντός
των τελευταίων 6 μηνών από τη νόσο COVD-19. Τα τεστ δεν έχουν ισχύ για την
συμμετοχή στο σεμινάριο.
18. Πληροφορίες
Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου
παρέχονται τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Σεμιναρίου, Δευτέρα – Πέμπτη,
09.00 – 15.00, τηλ. 210-8086565, υπεύθυνη Κα Αννα Δρακάκη ή με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@oliveoilseminars.com.
19.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 Διευθυντής του Προγράμματος
Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου
Βασίλης Φραντζολάς
Κηφισιά 25 Νοεμβρίου 2021

