
 

 

 

International Table Olives Competition «TABLE OLIVES TROPHY» 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και την διάδοση της υψηλής ποιότητας των  επιτραπέζιων 

ελιών, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης «ΔΕΘ-HELEXPO» σε συνεργασία και με την υποστήριξη 

της Επιστημονικής Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ», διοργανώνει τον Διεθνή 

Διαγωνισμό Ποιότητας Επιτραπέζιας Eλιάς  “TABLE OLIVES TROPHY 2022” 

1. Διαδικασία διαγωνισμού 

Τα υπό εξέταση δείγματα θα αξιολογηθούν με βάση:  

Α) Οπτικά (visual) χαρακτηριστικά όπως: προσβολές της σάρκας, υπολείμματα πυρήνα, 
κατεστραμμένοι καρποί, ελλαττωματικό γέμισμα, μη φυσιολογικό χρώμα, ανωμαλίες στην 
σάρκα, αφυδατωμένοι καρποί, ύπαρξη μίσχων κ.ά. Τα δείγματα θα βαθμολογηθούν θετικά σε 
κλίμακα από 0-100. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα έχει συνεισφορά 30% στην τελική 
βαθμολογία.  

Β) Κιναισθητικά χαρακτηριστικά (textural, kinesthetic) όπως: σκληρότητα, τραγανότητα, ινώδες. 
Τα δείγματα θα βαθμολογηθούν θετικά σε κλίμακα από 0-100. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα 
έχει συνεισφορά 30% στην τελική βαθμολογία.  

Γ) Γευστικά χαρακτηριστικά (gustatory) όπως: αλατότητα, οξύτητα, πικρότητα. Τα δείγματα θα 
βαθμολογηθούν θετικά σε κλίμακα από 0-100. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα έχει συνεισφορά 
40% στην τελική βαθμολογία.  

Παράλληλα τα δείγματα θα αξιολογηθούν και ως προς την επικρατέστερη αρνητική ιδιότητα 
που γίνεται αντιληπτή (Defect Predominantly Perceived, DPP) σύμφωνα με την οργανοληπτική 
εκτίμηση της επιτραπέζιας ελιάς, με τίτλο Method for the sensory analysis of table olives 
(COI/OT/MO/Doc No 2) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. 
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2. Κατηγοριοποίηση Βραβείων  

Όλα τα βραβευθέντα δείγματα θα πρέπει να είναι στην κατηγορία extra/fancy και θα πρέπει να 
επιτύχουν τιμή ως προς την επικρατέστερη αρνητική ιδιότητα που γίνεται αντιληπτή (Defect 
Predominantly Perceived, DPP) χαμηλότερη ή ίση του 2. 

Α) ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ TABLE OLIVES TROPHY 2022,  τα δείγματα που θα πετύχουν τελική βαθμολογία 

96-100 

Β) ΧΡΥΣΟ TABLE OLIVES TROPHY 2022 τα δείγματα που θα πετύχουν τελική βαθμολογία 91-95 

Γ) ΑΡΓΥΡΟ TABLE OLIVES TROPHY 2022 τα δείγματα που θα πετύχουν τελική βαθμολογία 86-90 

Δ) ΧΑΛΚΙΝΟ TABLE OLIVES TROPHY 2022 τα δείγματα που θα πετύχουν τελική βαθμολογία 81-

85 

 

3. Σκοπoί του Διαγωνισμού 

Οι κύριοι σκοποί του Διαγωνισμού είναι:  

Α) Η προσπάθεια ενημέρωσης των ελαιοκαλλιεργητών, μεταποιητών, τυποποιητών και 
λιανοπωλητών οι οποίοι διαθέτουν νομίμως τυποποιημένο το προϊόν τους, να διατηρήσουν και 
να βελτιώσουν την ποιότητα του επωνύμου προϊόντος τους προωθώντας την χρήση 
επιτραπέζιων ελιών υψηλής ποιότητας σε όλη την γκάμα των πεδίων χρήσης και κατανάλωσής 
του.  

Β) Η προώθηση της γνώσης της ιδιαίτερης αξίας και των υγιεινών / θρεπτικών ιδιοτήτων των 
επιτραπέζιων ελιών ως στοιχείου της Μεσογειακής διατροφής σε νέους καταναλωτές μικρής 
ηλικίας (σχολεία), σε επαγγελματίες chefs, μάγειρες, βιοτέχνες, ιδιαίτερα σε σχολές μαγειρικής 
γαστρονομίας και σε εστιατόρια στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. 

Γ) Η προώθηση της διαφορετικότητας των ποικιλιών και της υψηλής ποιότητας των 
επιτραπέζιων ελιών που παράγονται με σκοπό την αύξηση της γνώσης των γευστικών διαφορών 
τους. 
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4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

Στον Διαγωνισμό «TABLE OLIVES TROPHY 2022» μπορούν να λάβουν μέρος ποικιλίες 

επιτραπέζιων ελιών υψηλής ποιότητας κάθε είδους και από οποιαδήποτε ελαιοπαραγωγική 

χώρα του κόσμου. Η συμμετοχή προϋποθέτει ορθή προετοιμασία και υποβολή της 

υποψηφιότητας εντός του ενδεδειγμένου χρονικού διαστήματος. Στον Διαγωνισμό 

συμμετέχουν μόνο τυποποιημένες επιτραπέζιες ελιές που κυκλοφορούν νόμιμα στα 

καταστήματα λιανικής πώλησης. 

Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνισθούν οι επιτραπέζιες ελιές θα είναι σύμφωνα με τους 

εμπορικούς τύπους του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας -Δ.Σ.Ε. και ειδικότερα: 

▪ πράσινες ελιές είτε επεξεργασμένες σε αλκαλικά διαλύματα  

▪ φυσικές πράσινες ελιές 

▪ φυσικές ώριμες μαύρες ελιές  

▪ φυσικές αφυδατωμένες ή ζαρωμένες ή συρρικνωμένες ελιές 

▪ ελιές μαυρισμένες με οξείδωση σε άλμη  

▪ μείγματα ελιών – άλλες περιπτώσεις 

Τα δείγματα των περιπτώσεων (α) έως (δ) μπορούν να περιλαμβάνουν τις ελιές σε όλες τις 

δυνατές τους μορφές όπως ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, ροδέλες, χαρακτές, τσακιστές, 

γεμιστές, αρωματισμένες με βότανα κ.ά., ενώ τα δείγματα της περίπτωσης (ε) μπορούν να 

περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις προηγούμενες 

περιπτώσεις όπως πατέ ελιάς, μπρουσκέτες, μείγματα διάφορων τύπων ελιών κ.ά..  

5. Διαδικασίες συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Παραγωγοί, έμποροι, τυποποιητές και συνεταιρισμοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 

Διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν τους τύπους επιτραπέζιας ελιάς κατηγορίας extra και 

first, μαζί με αντίστοιχα συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής, το αργότερο μέχρι 15/3/22 στην 



 

 

 

 

 

4 

 

Γραμματεία του Διαγωνισμού (Ξενοφώντος 15α, 10557, Αθήνα, 210-3238092, info@olive-

trophies.gr ή info@filaios.org.) 

Κάθε τύπος/συσκευασία επιτραπέζιας ελιάς που συμμετέχει απαραίτητα συνοδεύεται από τα 

εξής έγγραφα:  

α) Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής δακτυλογραφημένη ή με 

ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. Δυσανάγνωστες ή λανθασμένα συμπληρωμένες δηλώσεις 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

β) Κάθε τύπος/συσκευασία ελαιολάδου που συμμετέχει πρέπει να αποστέλλεται σε 4 (τέσσερις) 

συσκευασίες έως 500gr, σφραγισμένες και με κανονική ετικέτα. 

γ) Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (κόστος συμμετοχής 

200,00 ευρώ/συμμετοχή πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 248,00 ευρώ). Για τα επόμενα του πρώτου 

δείγματος, 180,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο 223,20 ευρώ. 

Το κατά περίπτωση οφειλόμενο ποσό μπορεί να καταβάλλεται σε μετρητά ή να κατατίθεται στον 

κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό με την ένδειξη: “TABLE OLIVES TROPHY 2022” 

ΦΙΛΑΙΟΣ- ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

• ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK, IBAN GR64 0140 1200 1200 0200 2009 914  

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ GR67 0172 0490 0050 4910 1254 205  

Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα παραδίδεται μαζί 

με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του συμμετέχοντα. Προκειμένου να επισπεύδεται ανεμπόδιστα 

η συμμετοχή, προτείνεται να αποστέλλονται αντίγραφα των εντύπων μέσω email στο 

info@olive-trophies.gr. Κάθε συμμετοχή που δεν εφαρμόζει τους Kανονισμούς του 

Διαγωνισμού θα αποκλείεται. 

6. Υποβολή αιτήσεων και δειγμάτων  

Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής και των δειγμάτων για τον Διαγωνισμό TABLE OLIVES 

TROPHY 2022, λήγει την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022. Έγγραφα και δείγματα αποστέλλονται στη 
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Γραμματεία του Διαγωνισμού (Ξενοφώντος 15α, 10557, Αθήνα, 210-3238092, info@olive-

trophies.gr ή info@filaios.org.) 

Η υποβολή και επιλογή των επιτραπέζιων ελιών για συμμετοχή στον διαγωνισμό θα γίνεται με 

δείγματα σύμφωνα με την περίοδο συγκομιδής (ελαιοκομικής περιόδου). 

Η οργανωτική επιτροπή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για συμμετοχές μετά το πέρας  της 

προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, για συνολική ή μερική  απώλεια των υλικών συμμετοχής 

κατά τη μεταφορά, χημικοφυσικές ή οργανοληπτικές αλλοιώσεις των δειγμάτων εξαιτίας 

θερμοκρασιακών αλλαγών ή στην περίπτωση θραύσεως των φιαλών (είτε κάποιο άλλο 

πρόβλημα), κατά τη μεταφορά. Τα έξοδα φορτωτικής και άλλα έξοδα που αφορούν τη 

μεταφορά επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα ή τις εταιρείες. Από την στιγμή της παράδοσης των 

δειγμάτων στην Γραμματεία του Διαγωνισμού και με την παρουσίαση των δειγμάτων στην 

κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού, τελεί υπό την ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής να 

διατηρηθούν τα δείγματα σε τάξη και σε πλήρη ακεραιότητα. 

7. Διαδικασία αξιολόγησης 

Τα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς που τελικά θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα υποβληθούν 

ανωνύμως και κατάλληλα κωδικοποιημένα σε τυφλή οργανοληπτική δοκιμή από επιτροπή η 

οποία αποτελείται από έναν Πρόεδρο επικεφαλής γευσιγνώστη και τους κριτές γευσιγνώστες, 

Μέλη της οργανοληπτικής επιτροπής. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει ένα κατάλληλο έντυπο 

αξιολόγησης βασισμένο σε αυτό της επίσημης αναγνωρισμένης μεθόδου οργανοληπτικής 

αξιολόγησης επιτραπέζιας ελιάς του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, “Method Sensory 

Analysis of Table Olives” (COI/OT/MO No 1/Rev. 2), δίνοντας σε κάθε δείγμα επιμέρους και 

τελική συνολική βαθμολογία σε μια κλίμακα από 1-11. Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των 

δειγμάτων προς αξιολόγηση ο επικεφαλής της ομάδας μπορεί να χωρίσει την επιτροπή σε 

υποομάδες και να ορίσει σε κάθε υποομάδα έναν συντονιστή.  

Οι επιτραπέζιες ελιές θα αξιολογηθούν σε ειδική αίθουσα. Τα ανώνυμα δείγματα επιτραπέζιας 

ελιάς του τεστ, θα παρουσιαστούν σταδιακά και με τυχαία σειρά στην οργανοληπτική επιτροπή 

η οποία θα εργάζεται κεκλεισμένων των θυρών με μέθοδο και χρήση ειδικού φύλλου 

αξιολόγησης, προκειμένου να αξιολογηθεί το οργανοληπτικό προφίλ των δειγμάτων. Όπως ήδη 
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αναφέρθηκε, η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του πάνελ (άτομο με γνώση 

και μεγάλη εμπειρία στην οργανοληπτική δοκιμή και τον ποιοτικό έλεγχο της επιτραπέζιας 

ελιάς) καθώς και πεπειραμένους γευσιγνώστες επιτραπέζιας ελιάς οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί 

κατάλληλα βάσει εθνικών και διεθνών απαιτήσεων. 

Η βαθμολογία κάθε δείγματος θα υπολογίζεται βάσει της αριθμητικής βαθμολογίας των Μελών 

της κριτικής επιτροπής. Ένας εκπρόσωπος της Οργανωτικής/ Συντονιστικής Επιτροπής, θα 

επιβλέπει τις επίσημες εργασίες του οργανοληπτικού Panel και θα διασφαλίζει την ομαλή και 

αδιάβλητη διεξαγωγή των διαδικασιών. Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος των 

τυποποιητών/εταιρειών που συμμετέχουν, οι ατομικές βαθμολογίες όλων των δειγμάτων δεν 

θα κοινοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να αιτηθούν την σχετική 

βαθμολογία των δειγμάτων που έχουν υποβάλλει στην Γραμματεία της διοργάνωσης. 

8. Οργανωτική & Οργανοληπτική Επιτροπή  

Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από ομάδα προσώπων της Διοργάνωσης, που ηγείται από 

τον Πρόεδρο ή από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα ορίσει τον Πρόεδρο της οργανοληπτικής 

επιτροπής και ο οποίος με τη σειρά του θα επιλέξει και θα συνεργαστεί με τα Μέλη της 

οργανοληπτικής επιτροπής. Με σεβασμό στη σύνθεση της επιτροπής οι αποφάσεις είναι 

οριστικές και αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Μέλους, ο/η οποίος/α έχει 

οποιαδήποτε σχέση - υπαλληλική με τις διαγωνιζόμενες εταιρίες.  

9. Βράβευση διακεκριμένων 

Τα αποτελέσματα των βραβείων θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και θα προβληθούν 

μέσω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων. Την δημοσίευση και προώθηση στα μέσα, των 

αποτελεσμάτων των βραβείων “TABLE OLIVES TROPHY 2022” θα πραγματοποιήσει η 

Γραμματεία του Διαγωνισμού σε πανελλήνιας εμβέλειας ραδιόφωνο, τηλεόραση και έντυπο 

τύπο, με στόχο την γνωστοποίηση και προώθηση των βραβευθέντων, αλλά και του θεσμού.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την Γραμματεία του Διαγωνισμού για 

την ημερομηνία απονομής των διακρίσεών τους. 
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Οι παραγωγοί, έμποροι, τυποποιητές και συνεταιρισμοί που θα βραβευθούν στον Διαγωνισμό, 

θα δικαιούνται να διαφημίζουν αυτή τους την διάκριση στους καταναλωτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 

«TABLE OLIVES TROPHY 2022» 

Ο υπογράφων.......................................................................................................................... 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας .................................................................................  

ΑΦΜ...........................Διεύθυνση............................................................................................... 

Τηλ.:.............................. κινητό:................................. 

 

Ε-mail:...................................... web site:.............................................  

που τυποποιεί/διακινεί το επώνυμο προϊόν με επιτραπέζιες ελιές, εμπορικού τύπου σύμφωνα 

με τον Κανονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας: 

□ πράσινες ελιές είτε επεξεργασμένες σε αλκαλικά διαλύματα  

□ φυσικές πράσινες ελιές 

□  φυσικές ώριμες (μαύρες) ελιές  

□ φυσικές αφυδατωμένες ή ζαρωμένες ή συρρικνωμένες ελιές 

□ ελιές μαυρισμένες με οξείδωση σε άλμη και  

□ μείγματα ελιών – άλλες περιπτώσεις.  

 

Περιγράψτε το προϊόν( πχ πράσινες γεμιστές με αμύγδαλο, μπρουσκέτα πράσινης ελιάς, πατέ 

μαύρης ελιάς κοκ) ……………………………………..………........................................................................ 

με την εμπορική ονομασία……......................................................................................................., 

 

με την παρούσα,  
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1. Α ι τ ο ύ μ α ι τη συμμετοχή με την ως άνω εμπορική ονομασία, στο Διαγωνισμό Ποιότητας 

«TABLE OLIVES TROPHY 2022» που διοργανώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία και με την υποστήριξη της Επιστημονικής Λέσχης 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 .....................  τεμαχίων από το δείγμα με το οποίο 

θα συμμετάσχω στον Διαγωνισμό, ποσότητα την οποία και δεσμεύομαι να διατηρήσω μέχρι 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

γ) συγκατατίθεμαι στη χρήση πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία μου για τους σκοπούς 

του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο προώθησης και διάδοσης πληροφοριών εντός της Ε.Ε 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:  

Τέσσερεις (4) συσκευασίες των .......................... gr με επώνυμο τυποποιημένο προϊόν.  

 

 

        Τόπος: ............................................           Ημερομηνία: ..........................................  

 

 

(Σφραγίδα εταιρείας/ Υπογραφή) 

 


