International Olive Oil Competition KOTINOS
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ “IOOC ΚΟΤΙΝΟS 2019”
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Α. ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και την διάδοση της υψηλής ποιότητας του
ελαιολάδου, η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ», σε συνεργασία και με
την υποστήριξη θεσμικών φορέων του ελαιοκομικού τομέα, διοργανώνει το Διαγωνισμό
Ποιότητας τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου “ΚΟΤΙΝΟS 2019”.
Κύριοι σκοποί της διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι:
α) Η στήριξη και η ενθάρρυνση των ελαιοκαλλιεργητών, ελαιοπαραγωγών, ελαιοτριβέων,
εμπόρων και τυποποιητών, οι οποίοι διαθέτουν νόμιμα στο στάδιο του λιανικού
εμπορίου (τελικούς
καταναλωτές, χώρους μαζικής εστίασης, κλπ), επώνυμα
τυποποιημένα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, να προωθούν στην αγορά προϊόντα με
άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (κριτήριο ποιότητας που αντιλαμβάνεται ο
καταναλωτής), διατηρώντας και βελτιώνοντας την ποιότητά τους και προωθώντας
την χρήση και κατανάλωση ελαιολάδων υψηλής ποιότητας.
β) Η ενημέρωση και ενθάρρυνση των καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων και των
καταναλωτών μικρής ηλικίας) και των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν ελαιόλαδο
(σχολές μαγειρικής, chefs, χώροι μαζικής εστίασης –εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία,
κλπ), να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν, πέραν της ιδιαίτερης και τεκμηριωμένης
αξίας των υγιεινών/βιολογικών/θρεπτικών ιδιοτήτων και τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή τις αισθητήριες ιδιότητες (οσμή-γεύση-αρμονία) των υψηλής
ποιότητας εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων.
Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού τελεί υπό την αιγίδα τετραμελούς Οργανωτικής Επιτροπής,
η οποία απαρτίζεται από διεθνώς καταξιωμένους επιστημονικά και επαγγελματικά
ειδικούς στα θέματα του ελαιολάδου.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη
αντιμετώπισης και επίλυσης κάθε θέματος που έχει σχέση με την οργάνωση και τη
διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Μεταξύ των άλλων η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει και την ευθύνη της τήρησης των
κανόνων δεοντολογίας, εμπιστευτικότητας και ίσης μεταχείρισης όλων των
συμμετεχόντων, καθ όλη τη διάρκεια και σε όλα τα επί μέρους στάδια διεξαγωγής του
Διαγωνισμού.
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Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Γ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
1. Επιχειρήσεις τυποποίησης/εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής
2. Συνεταιριστικές Οργανώσεις, και
3. Παραγωγοί ή Ομάδες Παραγωγών
που διαθέτουν στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό είναι:
1. Να διαθέτει στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε
συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα.
2. Να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με επώνυμα τυποποιημένα εξαιρετικά παρθένα
ελαιόλαδα που να έχουν παραχθεί κατά την ελαιοκομική περίοδο που διενεργείται
ο διαγωνισμός και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για
αυτήν την κατηγορία από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2568/91 και τις μετέπειτα ισχύουσες
τροποποιήσεις του.
3. Να διαθέτει για κάθε εμπορική ονομασία και κατηγορία εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου, με την οποία προτίθεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ομοιογενή
παρτίδα τουλάχιστον 1000 κιλών, την οποία και θα πρέπει να διατηρεί μέχρι την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
4. Να αναγράφεται στην επισήμανση των δειγμάτων συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
στην περίπτωση εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ελληνικής καταγωγής που
τυποποιούνται σε μονάδα εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, η ένδειξη
‘‘ελληνικό προϊόν’’ και ο κωδικός αναγνώρισης (EL 40 XXX) της τυποποιητικής
μονάδος. Αντίστοιχη υποχρέωση σε ότι αφορά τη χώρα καταγωγής του προϊόντος
προβλέπεται για τα δείγματα που θα προσκομίσουν αλλοδαποί συμμετέχοντες.
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν στη
Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, έως την 28η Φεβρουαρίου 2019 τα παρακάτω:
1. Αίτηση Συμμετοχής, πλήρως και ορθά συμπληρωμένη (Παράρτημα Α΄),
Για κάθε διαγωνιζόμενη εμπορική ονομασία απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής
Αίτησης Συμμετοχής με σαφή αναφορά στην κατηγορία βραβείων.
2. Για κάθε εμπορική ονομασία και κατηγορία βραβείων συμμετοχής στο Διαγωνισμό
τέσσερεις (4) φιάλες σφραγισμένου, επώνυμου τυποποιημένου προϊόντος σε
συσκευασίες των 500 ή 750 ml ή 1 λίτρου.
3. Για κάθε εμπορική ονομασία και κατηγορία βραβείων συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το ISO 17025,
Εργαστήριο, για την περιεκτικότητα του προϊόντος σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,
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αριθμό υπεροξειδίων και τις ειδικές απορροφήσεις (K232 nm, K270 nm, & ΔK), που
να αποδεικνύουν την κατηγορία του (ως προς τα χημικά ποιοτικά κριτήρια).
4. Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, Έντυπο Τεχνικών
Πληροφοριών (Παράρτημα Β΄) πλήρως και ορθά συμπληρωμένο για κάθε εμπορική
ονομασία και κατηγορία βραβείων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5. Αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής του κόστους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
ΣΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Οι κατηγορίες εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων που θα βραβευθούν στο Διαγωνισμό θα
είναι οι ακόλουθες:
1. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα ΠΟΠ-ΠΓΕ
2. Βιολογικά Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα
3, Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα (συμβατικής καλλιέργειας)
Για κάθε μία από τις ανωτέρω τρεις κατηγορίες ελαιολάδων θα απονεμηθούν, ανάλογα με
τη διάμεση τιμή της έντασης του φρουτώδους – ισχυρή, μεσαία, απαλή - βραβεία ως
εξής:
i) ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2018/19
ii) ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2018/19,
iii) ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2018/19,
iv) Έπαινος 2018/19 (σε όσα ελαιόλαδα συγκεντρώσουν, στην κατηγορία που
ανήκουν, βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 70 στην κλίμακα του 100).
Σε περίπτωση ισοβαθμιών θα δίδονται αντίστοιχα αριθμητικά βραβεία.
Οι εμπορικές ονομασίες που θα βραβευθούν θα προβληθούν μέσα από ειδικές ενέργειες
και εκδηλώσεις που θα οργανώσει η ΦΙΛΑΙΟΣ.
Ζ΄. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού
Η δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού θα γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο και θα περιλαμβάνει
την παρουσίαση του γεγονότος, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα
βραβεία. Ως μέσα δημοσιοποίησης θα χρησιμοποιηθούν, ο τύπος (εφημερίδες, περιοδικά),
τηλεοπτικά & ραδιοφωνικά σποτ, το Διαδίκτυο (internet) και άλλα έντυπα.
2.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος / Αιτήσεις Συμμετοχής
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Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν στην
Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, Ξενοφώντος 15 Α/ 4ος όροφος, 105 57 Αθήνα, τηλ. 2103238856, email info@filaios.org, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο Ε΄ ανωτέρω.
Η Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ είναι επιφορτισμένη να εξετάσει την ορθότητα και την
πληρότητα των αιτήσεων σε ότι αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στα Κεφάλαια Γ’ και Δ’
ανωτέρω.
Το κόστος αποστολής των δικαιολογητικών, καθώς, επίσης, η ασφαλής και έγκαιρη
παράδοσή τους στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ βαρύνει και αφορά εξ ολοκλήρου τους
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.
3. Υποβολή και φύλαξη δειγμάτων
Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραδώσουν μέχρι την οριζόμενη στο κεφάλαιο Ε΄ ανωτέρω,
ημερομηνία, εκτός των δικαιολογητικών και τα δείγματα του προϊόντος {τέσσερεις (4)
τυποποιημένες φιάλες} από την παρτίδα που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και θα
παραμείνει αποθηκευμένη μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Τα έξοδα αποστολής και άλλα τυχόν έξοδα που αφορούν στη μεταφορά των δειγμάτων
επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, δεν θα δέχεται συμμετοχές μετά το πέρας της
προθεσμίας υποβολής, (ημερομηνία αποστολής, εφ όσον αποσταλούν ταχυδρομικά) και
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για συνολική ή μερική απώλεια των υλικών συμμετοχής,
χημικο-φυσικές ή οργανοληπτικές αλλοιώσεις των δειγμάτων, εξαιτίας θερμοκρασιακών
αλλαγών ή την περίπτωση θραύσεως των φιαλών, είτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα
προκύψει κατά τη μεταφορά.
Από τη στιγμή της παράδοσης των δειγμάτων στη Γραμματεία του Διαγωνισμού, η
Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διατήρηση της καλής κατάστασης και της
ακεραιότητας των δειγμάτων καθώς και την τήρηση της ανωνυμίας τους, ακολουθώντας
όλους τους κανόνες δεοντολογίας.
4.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στον Διαγωνισμό ανέρχεται σε 150,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο
186,00€), για κάθε εμπορική ονομασία και κατηγορία προϊόντος.
Για όσους θα λάβουν μέρος ως εκθέτες στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων FOODEXPO
2019 (Athens EXPO CENTER, 16-18/3/2019), η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ΚΟΤΙΝΟΣ
2019 είναι δωρεάν για ένα δείγμα.
Στις περιπτώσεις που,
- τα δείγματα θα υποβληθούν μέχρι και 31/1/2019 ή
- η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα αφορά περισσότερα το ενός δείγματα,
παρέχεται έκπτωση 20%, ήτοι 120,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 148,80€).
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Το κατά περίπτωση οφειλόμενο ποσό μπορεί να κατατίθεται στον κάτωθι τραπεζικό
λογαριασμό με την ένδειξη: «ΚΟΤΙΝΟS 2019»
ΦΙΛΑΙΟΣ- ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK, Αριθμ. Λογαρ. 120-00-2002-009914
IBAN GR64 0140 1200 1200 0200 2009 914
5. Αξιολόγηση των δειγμάτων
Η οργανοληπτική αξιολόγηση (panel test) των δειγμάτων που θα συμμετάσχουν στον
Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών του ΣΕΒΙΤΕΛ
και θα γίνει σε δύο φάσεις.
1η φάση αξιολόγησης
Η 1η φάση αξιολόγησης των δειγμάτων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από τη
διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας
(ΔΣΕ) Ομάδα Δοκιμαστών του ΣΕΒΙΤΕΛ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
Μέθοδο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης των Παρθένων Ελαιολάδων του ΔΣΕ.
Με την αξιολόγηση αυτή θα επιτευχθεί:
α) Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Διαγωνισμού, των δειγμάτων που εμφανίζουν
ελαττώματα σε ότι αφορά τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά και συνεπώς η επιλογή
μόνο εκείνων των δειγμάτων που ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου.
β) Η ταξινόμηση των δειγμάτων που ανήκουν οργανοληπτικά, σύμφωνα με την διάμεση
τιμή έντασης του φρουτώδους, σε μία από τις τρεις κατηγορίες βραβείων ως κάτωθι:
- Ισχυρή ένταση
- Μεσαία ένταση
- Απαλή ένταση
2η φάση αξιολόγησης
Η 2η φάση αξιολόγησης θα αφορά τα δείγματα κάθε κατηγορίας ελαιολάδων, όπως αυτά
κατατάχθηκαν σύμφωνα με τη διάμεση τιμή έντασης του φρουτώδους κατά την 1η φάση,
θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Οργανοληπτικής Αξιολόγησης, με την χρήση
ειδικού φύλλου χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση του οργανοληπτικού προφίλ του
κάθε ελαιολάδου.
Το φύλλο χαρακτηριστικών θα είναι αυτό που χρησιμοποιεί το Διεθνές Συμβούλιο
Ελαιοκομίας στον καταξιωμένο και διεθνούς φήμης διαγωνισμό MARIO SOLINAS.
Με βάση τα αποτελέσματα των μελών της Επιτροπής της 2ης φάσης αξιολόγησης θα
προκύψει η μέση βαθμολογία κάθε δείγματος.
Για κάθε κατηγορία βραβείων και σύμφωνα με την ένταση του φρουτώδους, θα
καταρτισθεί ξεχωριστός πίνακας ταξινόμησης με φθίνουσα βαθμολογία, προκειμένου να
προκύψουν οι νικητές κάθε κατηγορίας ελαιολάδων στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών θα δίδονται αντίστοιχες αριθμητικά
διακρίσεις.
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Η ελάχιστη βαθμολογία για να βραβευθεί ένα ελαιόλαδο, συμπεριλαμβανομένου και του
επαίνου, είναι για όλες τις κατηγορίες το 70.
Σημειώνεται ότι το άριστα είναι το 100.
Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Οργανοληπτικής Αξιολόγησης θα αποτελείται από τον επικεφαλής της
Επιτροπής και θα αριθμεί συνολικά τουλάχιστον 8 αξιολογητές παρθένου ελαιολάδου
(έλληνες ή/και ξένους).
Ο επικεφαλής της Επιτροπής και τα μέλη της Επιτροπής Οργανοληπτικής Αξιολόγησης
ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα έχει
αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία από διαγωνισμούς ποιότητας ελαιολάδου στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό, θα είναι γνώστης της μεθόδου οργανοληπτικής αξιολόγησης
παρθένου ελαιολάδου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας και θα είναι υπεύθυνος για
την επίβλεψη των επισήμων εργασιών της Επιτροπής Οργανοληπτικής Αξιολόγησης και
την διασφάλιση της ομαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των διαδικασιών.
Οι έλληνες αξιολογητές-μέλη της Επιτροπής θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν συνεχή
συμμετοχή για την τελευταία τουλάχιστον τριετία σε διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ Ομάδα
Δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου ή /και να έχουν συμμετάσχει ως κριτές σε
πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
Αποκλείεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού ατόμου το οποίο έχει επαγγελματική ιδιότητα συμβούλου είτε
οποιαδήποτε υπαλληλική ή άλλη σχέση με τους διαγωνιζόμενους.
ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα δοθούν στη δημοσιότητα με Δελτίο Τύπου,
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΑΙΟΣ στο διαδίκτυο και θα προβληθούν με σχετικές
ανακοινώσεις μέσω των ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, περιοδικά, τηλεόραση, κλπ), καθώς και
στα πλαίσια ειδικών ημερίδων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ή στις οποίες θα
συμμετάσχει η ΦΙΛΑΙΟΣ.
Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος όλων όσοι θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό
"KOTINOS 2019’’ δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί η βαθμολογία κάθε δείγματος.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να ζητήσουν και να πληροφορηθούν την
σχετική βαθμολογία των δειγμάτων που έχουν υποβάλει, από την Οργανωτική Επιτροπή
του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματός τους προς στην Γραμματεία της
ΦΙΛΑΙΟΣ.
Τα βραβεία στους νικητές θα απονεμηθούν κατά την διάρκεια επίσημης εκδήλωσης, που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17/3/2019, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων
FOODEXPO 2019 (METROPOLITAN EXPO CENTER, 16-18/3/2019).
Οι συμμετέχοντες που θα βραβευθούν στο Διαγωνισμό "KOTINOS 2019’’ θα δικαιούνται
να διαφημίζουν την σχετική διάκριση που έλαβαν, στους καταναλωτές.
Φίλαιος, Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου, Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 2103238856, Fax
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Οι βραβευθέντες θα μπορούν να τοποθετούν στις συσκευασίες της βραβευθείσας εμπορικής
επωνυμίας, που προέρχεται μόνο από την δηλωθείσα ποσότητα της ομοιογενούς παρτίδας
συμμετοχής στον Διαγωνισμό, αυτοκόλλητο στο οποίο θα αναγράφεται ο Διαγωνισμός, το
ελαιοκομικό έτος, η κατηγορία του βραβείου και θα φέρει το λογότυπο της «ΦΙΛΑΙΟΣ».
Τα αποτελέσματα των βραβείων ‘’KOTINOS 2019’’ θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο
και θα προβληθούν μέσω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Φίλαιος, Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου, Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 2103238856, Fax
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

International Olive Oil Competition KOTINOS
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ “ΚΟΤΙΝΟS 2019”
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υπογράφων.............................................................................................
ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ............................................................
ΑΦΜ...........................Διεύθυνση..................................................................................................................................
Τηλ.:.............................. κινητό:.......................... fax:...........................
Ε-mail:...................................... web site:.............................................
που τυποποιεί/διακινεί το επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
κατηγορίας ............ με την εμπορική ονομασία ............................................,
με την παρούσα,
1. Α ι τ ο ύ μα ι τη συμμετοχή με την ως άνω εμπορική ονομασία και κατηγορία
τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, στο Διαγωνισμό Ποιότητας
"ΚΟΤΙΝΟΣ 2019", που διοργανώνει η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ.
2. Δ η λ ώ ν ω ό τ ι:
α) Αποδέχομαι στο σύνολό τους, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
διεξαγωγής του Διαγωνισμού και παραιτούμαι παντός δικαιώματός μου σε ότι αφορά
τις αποφάσεις για την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.
β) Διαθέτω ομοιογενή παρτίδα ποσότητας ................... κιλών από το δείγμα με το οποίο
θα συμμετάσχω στον Διαγωνισμό, ποσότητα την οποία και δεσμεύομαι να διατηρήσω
μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Ποικιλία ελαιοδέντρων: .......................................................................
Περιοχή παραγωγής:..............................................................................
γ) συγκατατίθεμαι στη χρήση πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία μου για τους
σκοπούς του Διαγωνισμού (Οδηγία Ν.196/2003), στα πλαίσια προώθησης και
διάδοσης πληροφοριών εντός της ΕΕ και Διεθνώς.
3. Υ π ο β ά λ λ ω/ π ρ ο σ κ ο μ ί ζ ω για την υπόψη εμπορική ονομασία και
κατηγορία βραβείων:
i. Πιστοποιητικό Χημικής Εξέτασης του Εργαστηρίου ............................
ii. Το Έντυπο Πληροφοριών (Παράρτημα Β΄) του Κανονισμού για τον Διαγωνισμό
(Ναι / Όχι)
iii. Τέσσερεις φιάλες των …….. ml με επώνυμο τυποποιημένο προϊόν.
iv. Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του κόστους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων FOODEXPO 2019 (Ναι / Όχι)
Τόπος: ………………………

Ημερομηνία: …………………….

(Σφραγίδα εταιρείας/ Υπογραφή
Φίλαιος, Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου, Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 2103238856, Fax
2103246408, e-mail : info@filaios.org, website: www.filaios.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
“ΚΟΤΙΝΟS 2019”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στοιχεία συμμετέχουσας εταιρείας: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
2. Διαγωνιζόμενη εμπορική επωνυμία & κατηγορία: ………………………………………………..
3. Εμπορική ιδιότητα: ………………………………………………………………….
4. Ποσότητα ελαιολάδου ομοιογενούς παρτίδας: .................. κιλά
5. Γεωγραφική περιοχή παραγωγής:...........................................
6. Στοιχεία ελαιώνα:
α) Ορεινός-ημιορεινός / Πεδινός
β) Αρδευόμενος / Μη αρδευόμενος
7. Ποικιλία ελαιοδένδρων: ………………..….
%, …………………………..
%,
…………………… %, ………………………….. %
8. Μήνας συγκομιδής ελαιοκάρπου: ………………………….
9. Τύπος ελαιοτριβείου έκθλιψης του ελαιοκάρπου:
α) Κλασσικό
β) Φυγοκεντρικό 2-φάσεων
γ) Φυγοκεντρικό 3-φάσεων
δ) Άλλο ……………………

Τόπος: ………………………

Ημερομηνία: …………………….

Σφραγίδα / Υπογραφή
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