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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/03/2016 

ΘΕΜΑ: 2ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου με την υποστήριξη 

της  Proactive Α.Ε.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Η «Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» πάντα αρωγός στην προσπάθεια 

ανάδειξης της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, υποστηρίζει το 2ο 

Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου (2nd Cretan Olive Oil Competition), που 

διοργανώνεται από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης σε 

συνεργασία με τους:   

 Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΥΚ) 

  Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), 

  Σύνδεσμο Τυποποιητών Κρήτης (ΣΥΤΕΚ) 

  Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου 

  Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών  Χανίων 

 Μεσογειακό Αγορανομικό Ινστιτούτο Χανίων 

 

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. 

Συμμετέχουν συμβατικά και βιολογικά ελαιόλαδα.   
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Τα στάδια του διαγωνισμού είναι τα εξής: 

 22 Ιανουαρίου 2016: Έναρξη εγγραφών στον διαγωνισμό.  

 1 Φεβρουαρίου 2016: Έναρξη αποστολής δειγμάτων.  

 11 Μαρτίου 2016: Κλείσιμο των εγγραφών και αποστολής δειγμάτων.  

 18 και 19 Μαρτίου 2016: Αξιολόγηση δειγμάτων. 

 20 Μαρτίου 2016: Τελετή βράβευσης   

 

Σε όλα τα δείγματα θα πραγματοποιηθεί χημική ανάλυση πριν την 

οργανοληπτική αξιολόγηση. Σε περίπτωση που βρεθούν δείγματα εκτός 

κανονισμού, θα αποκλείονται από το διαγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός καθώς και όλα τα ελαιόλαδα που θα βραβευτούν, θα 

προβληθούν σε αναγνωρισμένα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ.  

Η κριτική επιτροπή (tasting panel), απαρτίζεται από κατηρτισμένους Έλληνες και 

ξένους γευσιγνώστες, οι οποίοι συμμετέχουν ήδη σε διαπιστευμένες ομάδες και 

διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου. 

Επικεφαλής της ομάδας αξιολόγησης, είναι η εκπρόσωπος της χώρας μας στο 

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια του IOC, 

εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, panel leader 

και χημικός,  κα Έφη Χριστοπούλου.  Υπεύθυνη συντονισμού είναι η καταξιωμένη 

γευσιγνώστρια και υπεύθυνη  Οργανοληπτικού Εργαστηρίου , κα. Ελευθερία 

Γερμανάκη.   

 

Για τους όρους καθώς και τα έντυπα συμμετοχής παρακαλούμε επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.cretanooc.org.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου 

ή να επικοινωνήσετε με την κα Ελευθερία Γερμανάκη, στο Οργανοληπτικό 

Εργαστήριο ΕΑΣΡ (τηλ: 2831-200883, Fax: 2831200738, Kιν: 6974939462, e-mail: 

el.germanaki@ooel.gr ). 
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