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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΩΣ CONNOISSEUR ΟΙΝΟΥ
Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ανακοινώνει την διεξαγωγή εξέτασης για την
πιστοποίηση προσώπων ως Connoisseur Οίνου.
Η ΚΕΠ, επιθυµεί να ενηµερώσει τους υποψήφιους για τα παρακάτω:
A. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
1. είναι άτοµα άνω των 18 ετών
2. θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε θέµατα
οινογνωσίας συνολικής διάρκειας 18 ωρών το οποίο να καλύπτει την εξεταστέα ύλη
µέσα στην τελευταία τριετία.
3. σε περίπτωση που οι υποψήφιοι παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
συνολικής διάρκειας 18 ωρών πρωτύτερα των 3 χρόνων, θα πρέπει επιπλέον να έχουν
παρακολουθήσει επαναληπτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα διάρκειας 2,5 ωρών µέσα
στο τελευταίο εξάµηνο.
B. Οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε αριθµό Ε37/01 και να την
καταθέσουν µαζί µε όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις στα γραφεία της ΚΕΠ µέχρι την
∆ευτέρα 22 Μαΐου 2017.
Γ. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 από τις
10:30πµ µέχρι τις 11:30πµ στο εκπαιδευτικό κέντρο της Κυπριακής Εταιρείας
Πιστοποίησης, στην οδό Κώστα Αναξαγόρα 30, 2ος όροφος, Λευκωσία.
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∆. Το τέλος εξετάσεων προπληρώνεται και ορίζεται στα €60 (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ). Μπορεί να καταβληθεί µε τους εξής τρόπους:
•
•

Πληρωµή σε µετρητά µε την κατάθεση της αίτησης
Κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς µε αναφορά στο όνοµα του αιτητή:
α) Ελληνική Τράπεζα 115-01-585063-01, ΙΒΑΝ: CY13 0050 0115 0001 1501 5850 6301
BIC: HEBACY2N
β) Τράπεζα Κύπρου 357006257661, ΙΒΑΝ: CY40 0020 0195 0000 3570 0625 7661
BIC:BCYPCY2N
γ) Επιταγή µε την κατάθεση της αίτησης στην «Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης»
(ταχυδροµική θυρίδα 16197, 2086 Λευκωσία).

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κυρία Χρυσταλλένη
Παπαδοπούλου στο τηλ. 22411437

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
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