
 

 

 

Ο ΦΡΤΟ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ 2016  
5ορ Διεθνήρ Διαγωνιζμόρ για ηα εξαιπεηικά παπθένα ελαιόλαδα ηηρ Μεζογείος 

www.olea.info – www.orodelmediterraneo.info 
 

 

Ο Διαγωνισμός 

Με σκοπό την ανταλαγή πολιτιστικών εμπειριών και την προώθηση των δραστηριoτήτων προβολής μεταξύ των κρατών της Μεσογείου, 

ανακοινώθηκε το 5ο Διεθνές Βραβείο Ο ΦΡΤΟ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ (L’Oro del Mediterraneo) 2016,  που αφορά στα εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα  που έχουν παραχθεί στα κράτη γύρω απο τη Μεσόγειο (βλέπε Άρθρο 3). 

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από την O.L.E.A. σε συνεργασία με την Ένωση  Viandanti dei Sapori και με τη συμμετοχή άλλων εθνικών και 

διεθνών οργανισμών και ενώσεων. 
 

τόχοι και κοποί 

Ο χρυσος της Μεσογείου 2016 έχει ως στόχο: 

–   την ανάπτυξη, την προώθηση της κουλτούρας και την ενίσχυση της εικόνας του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου της Μεσογείου. 

 την γνωστοποίηση και αναγνώριση των οργανοληπτικών χαρακτηριστκών του ελαιο΄λαδου, της διατροφικών ιδιοτήτων, των οφελών     για την 

υγεία με σκοπό  την τόνωση της κατανάλωσης.  

 –  να τονώσει τη δραστηριοποίηση των παραγωγων και των φορέων του κλάδου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και να ενθαρρύνει την 

εμπορεία του ελαιόλαδου. 

–  να ενισχύσει τη δραστηριότητα των ελαιοπαραγωγών και των ελαιοτριβέων, καθώς και τον ρόλο των δοκιμαστών ελαιολάδου. 
 

Φορηγίες και υνεργασίες που χρειάστηκαν  

Για το βραβείο Ο χρυσος της Μεσογείου 2016 ζητήθηκε η συνδρομή του Ιταλικού Τπουργείου Γεωργίας, Σροφίμων και Δασών, των Ιταλικών 

περιφεριών  Marche και Pugliα,  των ενώσεις και συνδέσμων παραγωγών CNO, UNASCO, UNAPROL και λοιπών Διεθνών και Εθνικών φορέων και 

συνδέσμων. 
 

Αποτελέσματα και Βράβευση 
Η τελετή απονομής των βραβείων του 5ου διεθνούς διαγωνισμού Ο χρυσός της Μεσογείου 2016 θα πραγματοποιηθεί το άββατο 14 μαϊ, 2016, 

στην Ιταλία, σε μερος που αναμενεται θα ανακοινώθει, ταυτόχρονα με την βράβευση  για τον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό  Ο χρυσός της Ιταλίας. 

Κατά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, δράσης προώθησης, και γευσιγνωσία, με τη συμμετοχή 

παραγωγών και ειδικών του κλάδου. την εκδήλωση θα κληθούν αξιώματούχοι, προσωπικότητες απο τον χώρο του πολιτισμού, έμποροι και 

καταναλωτές. 
 

υνημμένα: 

— Ο Κανονισμόςτου Διαγωνισμού. 

— Η Αίτηση Συμμετοχής και η Δήλωση Δειγματολειψίας 
— Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό και Προθεσμίες 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Άρθρο 1 - Οργανωτές 

Η O.L.E.A. - (Οργάνωση Εργαστηρίο Εμπειρογνωμόνων και Δοκιμαστών) η Ένωση Viandanti dei Sapori, συνεργάζονται για την οργάνωση και 

προώθηση του 5ου Διεθνούς Βραβείου Ο χρυσός της Μεσογείου 2016. 

 

Άρθρο 2. Οργανωτική Επιτροπή και Γραμματεία 

Η Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) αποτελείται από: 

► Σον Πρόεδρο της O.L.E.A. Ο οποιος τελεί καθήκοντα Προέδρου του διαγωνισμού. 

► Σο Γενικο Γραμματέα της O.L.E.A., που ενεργεί ως διευθυντής του διαγωνισμού. 

► Σα μέλη των τμημάτων της O.L.E.A. και της ένωσης Viandanti dei Sapori; 

Η Γραμματεία του διαγωνισμού, συντονίζεται από την O.L.E.A. και  συνεργάζεται με το 'I.I.S.“A. Cecchi”  του Pesaro,  και την Ένωση Viandanti 

dei Sapori. 

 

Άρθρο 3. υμμετέχοντες, Σμήματα, Σύποι και Κατηγορίες 

Ο διαγωνισμός Ο χρυσός της Μεσογείου 2016  προορίζεται για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράχθηκαν  κατα την ελαιοκομική 

περίοδο 2015/2016, σε ελαιώνες και ελαιοτριβεία που βρίσκονται στις εξής χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, 

Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο,  υρία, λοβενία, Ισπανία, Συνησία και Σουρκία. 

Σο ελαιόλαδα που θα συμμετέχουν θα πρέπει να ειναι τυποποιημένα σύμφωνα με τη νόμοθεσία των κρατών προέλευσης. 

Έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

1 Παραγωγοί/ εταιρείες 1 

2 Ελαιοτριβεία ιδιωτικά, κοινωνικά ή συνεταιριστικά2 

Δεν μπορουν να συμμετάσχουν εταιρείες που έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα την εμφιάλωση ή/και τη συσκευασία ελαιόλαδου. 
 

Σύποι Ελαιόλαδου: 

Ελαιόλαδα συμβατικά, βιολογικά και ονομασίας προέλευσης  (ΠΟΠ ή ΠΓΕ κ.λπ.), που να ανήκουν στους δύο κάτωθι τύπους 

α) Blend3 (Μείγμα διάφορετικών ποικιλιών) 

β) Μονοποικιλιακά4. 

Κατηγορίες: 

Σα  δειγματα που συμμετέχουν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με την ένταση του «φρουτώδους», και βάσει των κριτηρίων του 

Λογισμικού που επεξεργάζεται η O.L.E.A: 

 Ελαφρύ Υρουτώδες   

 ΜεσαΙο Υρουτώδες   

 Έντονο Υρουτώδες 

 Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μέγιστο αριθμό 4 ελαιόλαδων εκ των οποίων: 

   Ένα, για τον τύπο "Blend" 

   Σρείς, για τον τύπο "Μονοποικιλιακό" 
ε ό,τι αφορά στον τύπο Blend3 , τα δείγματα για να γίνουν δεκτά, θα πρέπει να προέρχονται απο διακριτές και ομοιογενείς παρτίδες των 

οποίων η ελάχιστη ποσότητα είναι για: 
Για Παραγωγούς/εταιρείες ελάχιστη ποσότητα παρτίδας  600 λίτρα 

                                                 
1Παραγωγοι/Εταιρείες  θεωρούνται αυτοί των οποίων το δείγμα λαδιού που διαγωνίζεται προέρχεται είτε απο ιδιόκτητους ελαιώνες ή απο ελαιώνες τρίτων που ο 

παραγωγός/διαγωνιζόμενος έχει τη διαχείριση και που η εξαγωγή ελαιόλαδου έγινε σε ελαιοτριβείο ιδιόκτητο ή τρίτων. 
2Θεωρούνται ελαιοτριβεία, οι κοινωνικοί, ιδιόκτητοι ή/και συνεταιριστικοί μύλοι  που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κυρίως σε τρίτους  ανεξαρτήτως εάν οι ίδιοι  

είναι παραγωγοί.  
3Θεωρούνται “Blend” τα λάδια που προέρχονται απο διακριτές και ομοιογενείς παρτίδες, οι οποίες έχουν προκύψει απο ανάμειξη καρπών ή ελαιολάδου 
4Μονοποικιλιακά είναι τα ελαιόλαδα που προέρχονται απο μια συγκεκριμένη ποικιλίας ελιάς (cultivar). Σα ελαιόλαδα θα πρέπει να συνοδεύονται 

από ένα σχετικό πιστοποιητικό που να πιστοποιεί την ποικιλία, ή με ευθύνη του παραγωγού, να δηλώνονται ως τέτοια. 

http://www.olea.info/


 

 

 

Για  Ελαιοτριβεία                  ελάχιστη ποσότητα παρτίδας 1000 λίτρα 
ε ό,τι αφορά στον τύπο Μονοποικιλιακά4 τα δείγματα για να γίνουν δεκτά, θα πρέπει να προέρχονται απο διακριτές και ομοιογενείς παρτίδες 

των οποίων η ελάχιστη ποσότητα είναι για: 
Για Παραγωγούς/εταιρείες ελάχιστη ποσότητα παρτίδας 250 λίτρα 

Για Ελαιοτριβεία                   ελάχιστη ποσότητα παρτίδας 400 λίτρα 

Η Ο.Ε. μετά από πρόταση της κριτικής επιτροπής, μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των ειδών, κατηγοριών ή βραβείων, ανάλογα με τον 

αριθμό των συμμετεχόντων. 
 

Άρθρο 4 - Βραβεία και Διακρίσεις 
Για κάθε ειδος, τύπο και κατηγορία, θα απονεμηθούν μέχρι και 3 βραβεία. 

Η κριτική επιτροπή θα απονήμει βραβεία στους πρωτους των κατηγορίων «Blend» και «Μονοποικιλιακό», καθώς και διπλώματα Αριστείας, 

Τψηλης Αξίας και Ποιότητας, όπου κρίνει απαραίτητο.    

Η επιτροπή μπορεί επίσης να απονήμει και Ειδικά Βραβεία, στα πρώτα “βιολογικα” της κάθε κατηγορίας. 

Σα Λάδια που δεν θα διακριθούν θα τους απονεμηθεί Πιστοποιητικό υμμετοχής. 

Η Ο.Ε. κατά την διακριτική της ευχέρια, και μετά από πρόταση της κριτικής επιτροπής, μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των κατηγοριών ή 

βραβείων, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

 

Άρθρο 5 - Κριτική Επιτροπή και Διαδικασία Διαγωνισμού 
Η Κριτική Επιτροπή, η οποία προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της O.L.E.A., και συντονίζεται από το Γενικό Γραμματέα, αποτελείται από κριτές 

επιλεγμένους απο την O.L.E.A. και δοκιμαστές με αποδεδειγμένη εμπειρία  σε σχέση με την γνώση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των 

πιο σημαντικών μεσογειακών και διεθνων ποικιλιών.  

Για την αξιολόγηση των ελαίόλαδων χρησιμοποιείται η Υορμα Αξιολόγησης και το Λογισμικό της O.L.E.A. 

Σα δείγματα είναι ανώνυμα και κωδικοποιημένα με κώδικες που ορίστηκαν από τον επόπτη του διαγωνισμού. 

ε καθε φαση καταγράφονται πρακτικά.  

Η κριτική επιτροπή λειτουργεί “κεκλεισμένων των θυρών”, και το αποτέλεσμα είναι οριστικό και αμετάκλητο. 

Για να διαφυλαχθεί η εικόνα των εταιρειών, οι βαθμολογίες που αποδίδονται στα λάδια δεν θα δημοσιευθούν. 

 

Άρθρο 6 - Εγγυητής 
Η Ο.Ε. διορίζει ενα επόπτη εργασιών απο τον δημόσιο τομέα, ως εγγυητή του διαγωνισμού. 

Ο Εγγυητής καθιστά ανώνυμα τα δείγματα, κωδικοποιεί, διασφαλίζει την ορθότητα της προόδου των εργασιών και, στο τέλος της διαδικασίας, 

αποκαλύπτει τις αντιστοιχίες μεταξύ των δειγμάτων, των κώδικων και των εταιρείων που μέχρι εκείνη τη στιγμή ειχαν κρατηθεί μυστικές.  

 

Άρθρο 7 - Τποβολή αιτήσεων και Αποστολή Δειγμάτων – Μεθοδος και Προθεσμίες  

Σο αργότερο μέχρι το  αββατο 19 Μαρτίου του 2016 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση  

 OLEA - c/o I.I.S. “A. Cecchi”- via Caprile, 1 – 61121 Pesaro (ITALY), τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να εχούν αποσταλεί 

προηγουμένος και ηλεκτρονικά με email στο  segreteria@olea.info: 

α) Σην Αίτηση υμμετοχής  (υνημ.1). 

β) Σην Δήλωση Δειγματοληψίας (υνημ. 1). 

γ) Σο αντίγραφο του τραπεζικού εμβάσματος που αφορα στην εξόφλιση του κόστους συμμετοχής. 

δ) 3 μπουκάλια ελαιόλαδο, το καθένα από τουλάχιστον 500 ml, συσκευασμένο και με ετικετα σύμφωνα με τους κανόνες του κάθε κράτους 

προέλευσης. 

Σα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από τον ίδιο τον παραγωγό/συμμετέχοντα που υπογραφεί την αίτηση συμμετοχής και πιστοποιεί τη 

δειγματολειψία. 

Η Ο.Ε  θα μεριμνήσει για την διατήριση των δείγματα που παραλαμβάνονται, αλλά δε φερεί ευθύνη για αύτα που καταφτάνουν καταστραμμένα. 

 

Σο άρθρο 8 – Έξοδα υμμετοχής, Κανονισμός, Αίτηση συμμετοχής και Δηλωση Δειγματολειψίας 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στoν Διαγωνισμο  Ο χρυσός της Μεσογείου 2016 , πρεπεί να καταβάλλουν το αντίτιμο της 

συμμετοχής ύψους € 70,00, για το πρωτο δείγμα ελαιολάδου που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και € 50,00 για κάθε επόμενο δείγμα, το 

αργότερο εως τις 19 Μαρτίου 2016, προκειμένου να ειναι έγγυρη η συμμετοχή, με: 

Έμβασμα στον κάτωθι λογαριασμό 

Δικαιούχος: O.L.E.A.  - Σραπεζα: BANCA MARCHE PESARO-IT Λογαριασμός: IBAN ΙΣ08 C 06055 13310 0000000 19062  - BIC 

BAMAIT3ΑXXX 

ε περίπτωση ελλειπών στοιχείων ή εγγράφων από τη μεριά των συμμετεχόντων, η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους το ταχύτερο δυνατό, 

προκειμένου να διευθετηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα . 

Μπορείτε να κατεβάσετε από το www.olea.info, ή να σας σταλει με email από ο Γραμματεία O.L.E.A. ο κανονισμός του διαγωνισμού, η Αίτηση 

συμμετοχής και η Δήλωση Δειγματολειψίας.  

O Κανονισμός, η αίτηση συμμετοχής και η Δήλωση Δειγματολειψείας βρίσκονται στις ιστοσελίδες www.olea.info και 

www.orodelmediterraneo.info ή μπορείτε να τα ζητήσετε στο segreteria@olea.info 
 

Αρθρο 9 - Κατάταξη και Βράβευση 

Οι βαθμολογίες θα δημοσιοποιηθούν την 4η  Απριλίου 2015 ενώ η επίσημη παρουσιάση και απονομή θα γίνει στις άββατο 14 μαϊ, 2016, στην 

Ιταλία, σε μερος που αναμένεται θα ανακοινώθει, ταυτόχρονα με την βράβευση  για τον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό  Ο χρυσός της Ιταλίας 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες. 
 

Αρθρο 10 - Σροποποιήσεις 

Η Ο.Ε. του διαγωνισμού διατηρεί το κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε βελτιωτικές τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμο στον κανονισμό. 

 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΜΙΕ 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ (υνημ.1) 

Ειναί διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.olea.info ή www.orodelmediterraneo.info ή κατόπιν αίτησης στο email: segreteria@olea.info 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΠΡΨΣΟΣΤΠΗ ΔΗΛΨΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ΕΨ 19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 στην παρακάτω διεύθυνση 

O.L.E.A. - c/o I. I. S. “A. Cecchi” - via Caprile,1 - 61121- Pesaro – IT (ΨΡΑΡΙΟ 10.00 – 12.00  Δευτέρα – Παρασκευή) 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΤΕΙ: 

άββατο 14 μαϊ, 2016,  στην ΙΣΑΛΙΑ σε μέρος που αναμένεται θα ανακοινώθει, ταυτόχρονα με την βράβευση  για τον 7ο Εθνικό Διαγωνισμό  Ο 

χρυσός της Ιταλίας 2016  
 

Ση συμμετοχή παραγωγών και ειδικών του κλάδου θα ακολουθήσουνε πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεματικές συναντήσεις, όπως επίσης 

συναντήσεις με σκοπό την προώθηση του ελαιολάδου και τη γαστρονομία.  
 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ: 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
segreteria@olea.info / fax. +39 071 – 7959015 

 

Διεύθυνση Διαγωνισμού:      Γραμματεία O.L.E.A.: 
 

Giorgio Sorcinelli   +39 338-8328092   Mara Beciani   +39 338-7798125 

Roberto Cerreti   +39 340-7186280 
www.olea.info          www.orodelmediterraneo.info 

mailto:segreteria@olea.info
http://www.olea.info/
http://www.orodelmediterraneo.info/
http://www.orodelmediterraneo.info/
mailto:segreteria@olea.info
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Ο ΦΡΤΟ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ 2016 
5ορ Διεθνήρ Διαγωνιζμόρ για ηα εξαιπεηικά παπθένα ελαιόλαδα ηηρ Μεζογείος 

       www.olea.info – www.orodelmediterraneo.info 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ / ΔΗΛΨΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ  

 

Να κατατεθεί το αργότερο αββατο 19 Μαρτίου 2016, στις εγκαταστάσεις της  O.L.E.A. - στη Διεύθυνση  I.I.S. “A. Cecchi“ Via Caprile, 1 -  61121 PESARO - IT 

Η Αίτηση υμμετοχής / Δήλωση Δειγματοληψίας μπορει να προηγηθεί και με αποστολή μέσω Fax.  +39 071-7959015 ή με e-mail στο segreteria@olea.info 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ...............................................................................................................  
 

υπεύθυνος  της εταιρείας/ του ελαιοτριβείου με  επωνυμία    ...................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

Οδός .............................................................................. Αριθ..........................................................  

 

Δήμος ...................................................................... Νομός  .........................…............................... 

 

ΣΦΡΑΓΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (έγκςπα ζηοισεία) 
 
 
 
 
 

 Κράτος..............................................................................  ΑΥΜ …........................................................................................ 

 

Σηλ ….......................................... Υαξ ...................................... Κινητό ...............................................…................................... email ................................................................................... 

 

 
ΔΗΛΨΝΕΙ  οτι είναι: 

     □  Παραγωγός / Εταιρεία (Ιδιοκτήτης ελαιώνα με ή χωρις ελαιοτριβείο)  στην / στις περιοχές ..........................................................................................................................  
 

Δήμος ....................................................... Νομός ................................................. με ........................... (αριθμό) ελαιόδενδρα  ποικιλίας …………….......................................................... 
 

    □  Ελαιοτριβείο (Ιδιόκτητο, κοινωνικό, συνεταιριστικό) που έχει συνθλήψει ελιές ποικιλίας ........................................................................................................................................ 
 

ΔΗΛΨΝΕΙ ΤΠΕΤΘΤΝΑ οτι τα ελαιόλαδα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της Ε.Ε και του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου, και οτι τα συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό λάδια είναι αντιπροσωπευτικά των παρακάτω ελάχιστον παρτίδων (Άρθρο 3) 

    α)  Για Παραγωγό / Εταιρεία     □ Blend τουλάχιστον    600 λίτρα       □ Μονοποικιλιακά τουλάχιστον   250 λίτρα   

   β)  Για Ελαιοτριβείο                     □ Blend τουλάχιστον  1.000 λίτρα      □ Μονοποικιλιακά τουλάχιστον  400 λίτρα   

 

ΕΦΟΝΣΑ ΑΠΟΔΕΦΣΕΙ τους παραπάνω κανονισμούς  ΑΙΣΕΙΣΑΙ τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ο ΦΡΤΟ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ 2016 με τα κάτωθι ελαιόλαδα: 

□ Ελαιολαδο   n°  1  -     Σύπος        “BLEND“     □ Βιολογικό   ονομασία του  ελαιόλαδου  ................................................................................... 

n° 3 μπουκάλια  τουλάχιστον  500ml   από την παρτίδα Ν°   .... ποσότητας ............                                                   λίτρων και βασικών ποικιλίων: 

…………………....………………..…................................................…....................................................................................... 

 

□ Ελαιόλαδο   n°  2  -  Σύπος   “Μονοποικιλιακό”    □ Βιολογικό      ονομασία του  ελαιόλαδου ................................................................................    

n° 3 μπουκάλια  τουλάχιστον  500 ml  από την παρτίδα Ν° ..... ποσότητας. ...…......λίτρων και  ποικιλίας: ............................................................... 

 

□ Ελαιόλαδο   n°  3  -  Σύπος   “Μονοποικιλιακό”    □ Βιολογικό      ονομασία του  ελαιόλαδου ................................................................................    

n° 3 μπουκάλια  τουλάχιστον  500 ml  από την παρτίδα Ν° ..... ποσότητας. ...…......λίτρων και  ποικιλίας: ............................................................... 

 

□ Ελαιόλαδο   n°  4  -  Σύπος   “Μονοποικιλιακό”    □ Βιολογικό      ονομασία του  ελαιόλαδου ................................................................................    

n° 3 μπουκάλια  τουλάχιστον  500 ml  από την παρτίδα Ν° ..... ποσότητας. ...…......λίτρων και  ποικιλίας: ............................................................... 

 

Ο ΚΑΣΨΘΙ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ δηλώνει οτι,  

έχει  καταβάλει, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμο Ο ΦΡΤΟ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ 2016 το ποσό των €70.00 για το πρώτο δείγμα 

 

και €50.00 για κάθε επόμενο δείγμα με συνολικό αριθμό δειγμάτων  Ν°  .............. που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των € .......................... 

 

   □  με έμβασμα στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό  

Δικαιούχος: O.L.E.A.  - Σραπεζα: BANCA MARCHE PESARO-IT Λογαριασμός: IBAN ΙΣ08 C 06055 13310 0000000 19062  - BIC BAMAIT3ΑXXX 

   □  με Άλλο τρόπο πληρωμής 

  □  Επισυνάπτεται  αντίγραφο της πληρωμής/εμβάσματος, με την παρούσα αίτηση. 

 
Μέρος και Ημερομηνία .     .      Τπογραφή του αιτούντος  

 
..........................................................................................                                        ................................................................................................ 
 

Να συμπληρωθούν όλα τα πεδία με τρόπο ευανάγνωστο 

 
Πληροφορίες και τοιχεία Επικοινωνίας O.L.E.A. – Γραμματειακή υποστήριξη – e-mail: segreteria@olea.info -  Σηλ +39 338-8328092 – +39 338-7798125 – Υαξ. 

+39 071 7959015 

 

Για την αποστολή των δειγμάτων: το αργότερο μέχρι τις 19  Μαρτιου 2016 στις εγκατασάσεις της Ο.L.E.A. - στη Διευθυνση Ι.I.S.-“A.Cecchi” – Via Caprile 

1–61121 Pesaro - IT Ψράριο Λειτουργίας: 10.00 - 12.00 Δευτέρα με Παρασκευή. 

http://www.olea.info/
mailto:segreteria@olea.info
mailto:segreteria@olea.info

