
ελαιολάδου και εμβάθυνση σε 

θέματα οργάνωσης μιας επι-

χείρησης που θα δραστηριο-

ποιηθεί σε αυτό τον τομέα. 

Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία 

για την διαδικασία ίδρυσης και 

λειτουργίας  της επιχείρησης 

καθώς και των διαδικασιών 

τυποποίησης και εμπορίας.   

Η συμμετοχή των καταρτιζο-

μένων θα είναι βιωματική.   

Θα δοκιμάσουν ελαιόλαδα 

διαφόρων ποιοτικών κατηγο-

ριών, συμπληρώνοντας φύλ-

λο αξιολόγησης, θα μάθουν 

για τις θετικές & αρνητικές 

ιδιότητες και το λεξιλόγιο γευ-

σιγνωσίας και θα ταξινομή-

σουν τα δείγματα. Επίσης θα 

πραγματοποιηθεί βιωματική 

δραστηριότητα για τη σπου-

δαιότητα της ομαδικότητας & 

της συνεργασίας στις επιχει-

ρήσεις. 

Για την παρακολούθηση 

της δεύτερης ημέρας απαι-

τείται η έγκαιρη δήλωση 

συμμετοχής και η καταβολή 

του αντιτίμου (20€/άτομο). 

Διημερίδα με θέμα το Σα-

μιακό ελαιόλαδο. 

Την πρώτη ημέρα θα ανα-

πτυχθούν τα εξής θέματα: 

 Οι προοπτικές της 

ελαιοκαλλιέργειας 

στο νησί μας. 

 Οι δυνατότητες αξιο-

ποίησης των προϊό-

ντων της ελιάς. 

 Οι καλλιεργητικές και 

λοιπές φροντίδες που 

πρέπει να κάνει ο 

παραγωγός προκει-

μένου να έχει ποιοτι-

κά προϊόντα. 

 Ελαιουργείο ένα 

κομβικό σημείο στην 

παραγωγή Ποιοτικού 

ελαιολάδου. 

 Ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά ελαιολάδου - 

εκτροπές. 

 Τυποποίηση ελαιολάδου 

και άλλων προϊόντων 

πχ. πάστα ελιάς. 

 Εξαγωγικές δυνατότητες 

Ελληνικού Ελαιολάδου. 

 Οι ανθρώπινοι πόροι ως 

εργαλείο ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας 

 Συνεργατικές δράσεις  

ανάδειξης προϊόντων & 

επιχειρήσεων  

Η είσοδος την πρώτη ημέρα 

θα είναι ελεύθερη. 

Τη δεύτερη ημέρα θα πραγ-

ματοποιηθεί γευσιγνωσία 

Η «Σαμιακή Γη» σε συνεργασία με το Πανεπ. Αιγαίου — Τμήμα 

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής και το Επιμελητήριο Σάμου, 

διοργανώνουν το πρώτο 15νθήμερο Ιανουαρίου 2015: 

 

Εισηγητές της Διημερίδας: 

 -Βασίλης Καμβύσης, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων-

ΣΕΒΙΤΕΛ  (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Τυποποιητών - Εξαγωγέων Ελαιολάδου ). 

 -Δημήτρης Σταμουλάκης, Σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων για εξαγωγικές δραστηριότητας 

και δημιουργία brand name. 

 -Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Σύμβουλος Οργάνωσης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

(ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

    -Γιώργος Κατσικογιάννης, Γεωπόνος, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Σαμιακή Γη». 

«Σαμιακή Γη»  (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ,  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ,  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ,ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ,  
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 Έχετε τη δυνατότητα να διαμορ-

φώσετε μαζί μας,  τη θεματολογία 

ανάλογα με τι δικές σας ανάγκες ! 

 Δηλώστε τώρα συμμετοχή συ-

μπληρώνοντας την ειδική φόρμα 

που έχουμε αναρτήσει στην  σελί-

δα μας. 

 Πείτε μας τη γνώμη σας. 

 Μετά την παρακολούθηση, αξιο-

λογήστε τη διημερίδα και προτεί-

νετε θέματα που σας ενδιαφέρουν 

για επόμενες διοργανώσεις. 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Πληροφορίες-Συμμετοχές: τηλ:2273080395, 2273028852   

email: samiakigi@hotmail.com , info@bioenersis.gr   

https://twitter.com/samiakigi   

https://www.facebook.com/SamianGaia 

 

Γράψτε στη σελίδα μας 

στο facebook τα θέματα 

και τα αντικείμενα που 

θέλετε να αναπτυχθούν 

περισσότερο ... 


