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4ος ∆ιαγωνισµός Ελληνικών Εξαιρετικά Παρθένων Ελαιολάδων 
 

 
 
 
 

Στo πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, 8, 9 & 10 Μαΐου 2015, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 

Πειραιά, θα πραγµατοποιηθεί ο 4ος ∆ιαγωνισµός Ελληνικών Εξαιρετικά Παρθένων Ελαιολάδων.  
 

 

Πρόκειται για πρωτοπόρα διοργάνωση, υψηλών προδιαγραφών, που στόχο έχει: 

• Την παρουσίαση του πλούτου και της ποιότητας των ελληνικών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων στο 

καταναλωτικό και εµπορικό κοινό. 

• Γνωριµία, προβολή και προώθηση των διαφορετικών κατηγοριών ελληνικών εξαιρετικά παρθένων 

ελαιολάδων.  

• Ανάδειξη των καλύτερων ελαιολάδων σε δύο κατηγορίες αξιολόγησης Ισχυρής και Μεσαίας έντασης 

φρουτώδους. 

 

 

Ο διεθνών προδιαγραφών διαγωνισµός  οργανώνεται  κάθε δύο χρόνια από το αρµόδιο τµήµα του ΕΟΣΣ 

(Ευρωπαϊκού Οργανισµού Στρατηγικού Σχεδιασµού). Η οργανοληπτική αξιολόγηση των δειγµάτων, που θα 

συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα γίνει από κριτική επιτροπή, που θα απαρτίζεται από εξειδικευµένους αξιολογητές 

παρθένου ελαιολάδου µε διεθνή εµπειρία. Κατά τη διάρκεια των γευστικών δοκιµών κάθε ελαιόλαδο θα φέρει ειδικό 

κωδικό, µε κρυµµένη τη συσκευασία του (τυφλή δοκιµή). Κατά την αξιολόγηση τηρούνται όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες για την εξασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισµού. 

 

Τα ελαιόλαδα που θα βραβευθούν θα µπορούν να φέρουν στη συσκευασία τους το σήµα του µεταλλίου που 

κατέκτησαν.  

 

 

Ο 4ος ∆ιαγωνισµός Ελληνικών Εξαιρετικά  Παρθένων Ελαιολάδων 2015, µε τη δηµοσιότητα και τις 

διακρίσεις που συνεπάγονται, αφορά όλους τους τυποποιητές ελαιολάδου και τις βιοµηχανίες της χώρας µας, που 

παράγουν προϊόντα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον ποιότητας και γεύσης.  
 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας. 

 

 

Γρηγόρης Πανονίδης 

Γεωπόνος 

  

 

 



 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα Τηλ. 2103622205, 2103610265  Fax: 2103610276  email: info@edpa.gr 

 
 
 
 
 
 

4ος ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ 

 
 

    ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (όπως θα κοπεί το τιµολόγιο)  

1. Επωνυµία:   

2. ∆ιεύθυνση:  

3. Τ.Κ. – Πόλη: 

4. Επάγγελµα/ Ιδιότητα:  

5. Α.Φ.Μ:                                                                                       ∆.Ο.Υ: 

6. Τηλέφωνο:                                                        ΦΑΞ:                                

7.  E-mail:                                                                                      Web site: 

8. Υπεύθυνος Επικοινωνίας:                                                        Κινητό:        

9. Υπεύθυνος Οικονοµικών (λογιστήριο):                                                       

 
 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  

 
 
Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, µε την κατάθεση του δείγµατος, η επισύναψη Έκθεσης 
∆οκιµών για τα χηµικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (οξύτητα, αριθµός υπεροξειδίων, 
φασµατοφωτοµετρική εξέταση) από εγκεκριµένο χηµικό εργαστήριο. 
 

Η τιµή συµµετοχής στο διαγωνισµό ανά προϊόν είναι 100€ + ΦΠΑ 23% 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Κατάθεση σε Λογαριασµό  
 

EUROBANK  0026-01-01-54-0100926168–  I B A N :  GR9202601010000540100926168 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ 
Με την παρούσα δηλώνουµε υπεύθυνα ότι θα συµµετάσχουµε στον 4ο  ∆ιαγωνισµό Ελληνικών Εξαιρετικά 
Παρθένων Ελαιολάδων µε το προαναφερόµενο προϊόν. 
 
Ονοµατεπώνυµο (κεφαλαία):    

Ηµεροµηνία                                          Υπογραφή και Σφραγίδα 
 


