
 
 
 

(να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα) 
 
 
 
 
Επωνυμία:………………………………….……………………………………………………. 

.Φ.Μ. ………………………………….…… Δ.Ο.Υ: ………………………………………… Α
 
δός: ……….………………………….…Τ.Κ.: ……………Πόλη: …………………………… Ο 

Τ ηλέφωνο: …………………….. Κινητό: …………….……………. FAX: ........…………….. 
E-mail: ……………………………………………Site: www. ..….……………………………. 

ραστηριότητα: ……………………………………………………………………................... Δ
 
Υπεύθυνος: ……………………………..................................................................... 
 
Ο υπογράφων παραγωγός/τυποποιητής του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με την 
μπορική ονομασία ε 

……………………………………………………………………………………………….εκ 
ου οποίου παράγονται και τυποποιούνται τουλάχιστον 1000 κιλά τελικού προϊόντος. τ

 
ΔΗΛΩΝΩ 

 
την συμμετοχή του δείγματος που περιγράφεται ανωτέρω στον ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ 2015 
Διαγωνισμό Ποιότητας Ελαιολάδου, στο πλαίσιο της 7ης ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2015, 
έκθεση ελιάς και ελαιολάδου επισυνάπτοντας όλα τα έγγραφα που προβλέπονται 
πό το σημείο 4 του Κανονισμού του Διαγωνισμού. α

 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Δ

 
• αποδέχομαι την απόφαση της γευσιγνωστικής επιτροπής καθώς και την κατάρτιση 
καταλόγου μόνο με τα βραβευμένα δείγματα ελαιολάδου (η βαθμολόγηση των άλλων 
δειγμάτων δεν θα ανακοινωθεί).  
 
• συμφωνώ να παραδώσω έως 27/04/2015 και ώρα 14.00, δείγματα ελαιολάδου 
παραγωγής ελαιοκομικής περιόδου 2014-2015 και να συμπληρώσω τα κατάλληλα έντυπα 
(βλέπε Κανονισμό Διαγωνισμού, σημείο 4) στην Γραμματεία του Διαγωνισμού.  
 
• αντιλαμβάνομαι ότι η συμπλήρωση ελλειπών εντύπων θα αποκλείει τη συμμετοχή 
μου στο Διαγωνισμό.  
 
• συγκατατίθεμαι για τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία μου 
για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (Οδηγία N.196/2003), στα πλαίσια προώθησης 
και διάδοσης πληροφοριών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.  
 
 
Ημερομηνία:   /    / 201 Υπογραφή/Σφραγίδα 



 
 
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Ε μπορική επωνυμία ελαιολάδου (brand name)............................................................. 
Π οιοτική κατηγορία......................................................................................................... 
Π εριοχή προέλευσης...................................................................................................... 
Π οικιλία ελιών................................................................................................................. 
αζί με το προϊόν συνυποβάλλεται χημική ανάλυση του συγκεκριμένου δείγματος (οξύτητα, Μ 

αριθμός υπεροξειδίων, φασματοφωτομετρική εξέταση) από αναγνωρισμένο χημικό εργαστήριο. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
Πόλη/Χωριό............................................... Τοποθεσία .................................................

Επαρχία ..................................................... Νομός ........................................................

Υψόμετρο ............................................... Αριθμός Δένδρων..........................................

Ηλικία δένδρων ............................. Έκταση Ελαιώνα (στρέμματα) ...............................

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Ποικιλία............................................... % ................................. 
Ποικιλία............................................... %.................................. 
Ποικιλία.............................................. %.................................. 
Ποικιλία.............................................. %................................... 
Σύνολο = 100% Κάλυψη αγρού  

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ:  
Αρδευόμενος αγρός Ναι......... Όχι ......... 
Μη καλλιεργήσιμο έδαφος Ναι......... Όχι ......... 
Μέθοδος συγκομιδής...................................................  

Η
 
μερομηνία συγκομιδής...............................................  

Σ ΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Ε ξαγωγής Πίεση ................................................................................................. 
Ε ξαγωγή.............................................................................................................. 
Ε ξαγωγή.............................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 
Ημερομηνία:   /    / 201 Υπογραφή/Σφραγίδα 
 


