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fp Food Professionals

 ff Food Friends

 wf Wine Friends

m

 

Masterclass

w Workshop

 Θεωρητικό σεµινάριο 

Εκπαιδευτικός Όµιλος LE MONDE
οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών
Θεσσαλονίκης 45, 183 46, Μοσχάτο (ακριβώς απέναντι 
από τον ΗΣΑΠ και παράλληλα της οδού Πειραιώς)
www.lemonde.edu.gr/ info@lemonde.edu.gr
τηλ: 210 4830500 & 210 8211700

Chefstory
όλος ο κόσµος της γαστρονοµίας

Όλα τα σεμινάρια, masterclasses, workshops, γαστρονομικές διαλέξεις σε ένα γαστρονομικό ημερολόγιο.
Τρεις κλασικές σειρές σεμιναρίων, Food Professionals, Food Friends, Wine Friends υπόσχονται να μας χαρίσουν όμορφες στιγμές, 
γεμάτες έμπνευση, φαντασία, δημιουργικότητα και κυρίως γευστικές απολαύσεις.

Τα φημισμένα Masterclasses μας φέρνουν σε επαφή με τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής, και παρουσιάζονται 
από διακεκριμένους chefs.

Tα ολοκαίνουρια Workshops ήρθαν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις μας σε θεματικές που απαιτείται εξειδίκευση μέσω πρακτικής 
εξάσκησης σε ολιγομελείς ομάδες.

Οι γαστρονομικές διαλέξεις αναπτύσσουν θέματα που απασχολούν 
όλους τους επαγγελματίες και φίλους της γαστρονομίας, με σκοπό 
να εμβαθύνουν σε ζητήματα σχετικά με τη διατροφή, τις πρώτες 
ύλες, τη βιωσιμότητα και βιοποικιλότητα,
τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού και 
της γαστρονομίας. Συνοδοιπόροι μας στο γαστρονομικό αυτό ταξίδι, 
οι chefs της LE MONDE, guest chefs, οινολόγοι, διατροφολόγοι, 
bartenders, baristi, ειδικοί επιστήμονες του επισιτιστικού
και τουριστικού χώρου, θα μας μυήσουν στην τέχνη της 
γαστρονομίας και της φιλοξενίας.
Σας περιμένουμε για ακόμη μια χρονιά, να απολαύσουμε μαζί, μια 
συναρπαστική γαστρονομική διαδρομή.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια αποκτούν:

Αναμνηστικό παρακολούθησης
Σημειώσεις με όλες τις συνταγές
Έκπτωση 10% για την αγορά κάθε βιβλίου των εκδόσεων 
Les Livres du Tourisme

Οι Κορυφαίοι των Τουριστικών Σπουδών

Τα σεμινάρια με την ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ 
απευθύνονται μόνο σε εν ενεργεία σπουδαστές 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE.

Για τα σεμινάρια Food Professionals, Food Friends, 
Wine Friends για τους εν ενεργεία σπουδαστές κι 
αποφοίτους του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE, 
ισχύει ειδική έκπτωση 50% επί των τιμών του 
τιμοκαταλόγου του παρόντος.

Για τα Masterclasses, Workshops και τις
Γαστρονομικές Διαλέξεις, για τους εν ενεργεία
σπουδαστές κι αποφοίτους του Εκπαιδευτικού
Ομίλου LE MONDE, ισχύουν προνομιακές τιμές.

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τις 
τυχόν μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις, 
όπως ενδέχεται να ισχύουν κατά τον χρόνο 
διεξαγωγής του προγράμματος κι εφόσον ισχύσουν 
θα επιβαρύνουν τον χρήστη της υπηρεσίας.
Τα αναμνηστικά παρακολούθησης αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το 
σύνολο των διδακτικών ωρών της αντίστοιχης 
ενότητας από τον φορέα που διεξήγαγε την 
αντίστοιχη ενότητα.

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε κάθε 
θεματική, έχουν επιλεγεί με εικαστικά κριτήρια και 
δεν αντιστοιχούν κατά ανάγκη στη διδακτέα  ύλη, 
όπως αυτή θα παρουσιαστεί από τον εκάστοτε 
εισηγητή.

Οι τίτλοι ή/και οι ιδιότητες των εισηγητών 
παρουσιάζονται όπως αυτές ισχύουν κατά δήλωση 
τους κατά την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγών – τροποποιήσεων σε 
ημερομηνίες, ωράρια, εισηγητές, θεματικές.



Vegan & vegetarian 
summer desserts
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∆ηµιουργικές, γευστικές και απολαυστικές καλοκαιρινές 

προτάσεις που θα καλύψουν πλήρως τις γλυκές 

απαιτήσεις όσων επιλέγουν τη vegan και τη vegetarian 

διατροφή και όχι µόνο. Ο διακεκριµένος chef pâtissier, 

∆ηµήτρης Χρονόπουλος θα µας παρουσιάσει γλυκά µε 

εκλεπτυσµένη γεύση και τεχνική αρτιότητα που 

αντανακλούν το γαστρονοµικό του στυλ, αλλά και την 

πολύτιµη τεχνογνωσία του.

Πέμπτη 
05/05/2022

14:15-16:45

Εισηγητής:
Δημήτρης 

Χρονόπουλος

70€



Signature dishes
by awarded chef Luca Piscazzi
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Τρεις συνταγές που χαρακτηρίζουν τη γαστρονοµική του 

ταυτότητα, θα µας παρουσιάσει ο διεθνώς διακεκριµένος 

Ιταλός chef, Luca Piscazzi, επικεφαλής της κουζίνας του 

βραβευµένου µε αστέρι Michelin εστιατορίου "Pelagos”. 

Γαστρονοµικές συνθέσεις που διακρίνονται για τη γευστική 

και αισθητική τους καινοτοµία και φέρουν τη γαστρονοµική 

υπογραφή του εισηγητή µας.

Πέμπτη 
12/05/2022
12:30-15:00

Εισηγητής:
Luca Piscazzi

80€



Γενικοί Όροι

To πρόγραμμα των σεμιναρίων αναρτάται στο site της σχολής, www.lemonde.edu.gr κάθε 2 μήνες. Στην ανακοίνωση θα συμπεριλαμβάνονται και τα δωρεάν 

σεμινάρια για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κάθε σπουδαστής, μπορεί να αιτείται συμμετοχής σε 2 δωρεάν σεμινάρια της επιλογής του ανά δίμηνο. 

Κάθε επιπλέον αίτησή του σε δωρεάν σεμινάριο εντός της ίδιας περιόδου, μπαίνει αυτόματα σε λίστα αναμονής. Το δικαίωμα αίτησης συμμετοχής σε 

δωρεάν σεμινάρια ανανεώνεται με την ανακοίνωση των σεμιναρίων του επόμενου διαστήματος. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε παρουσιάσεις οινοποιείων & 

Π.Ο.Π. παραδοσιακών προϊόντων,  δεν έχουν τον παραπάνω περιορισμό και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές είναι απεριόριστο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας συμμετοχής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί επιβεβαίωση κράτησης θέσης, καθώς 

η διαθεσιμότητα σε κάθε σεμινάριο είναι περιορισμένη. Η κράτηση θέσης πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου για το κάθε 

σεμινάριο, τηρείται σειρά προτεραιότητας. Προθεσμία καταβολής του ποσού συμμετοχής, γίνεται εντός 24 ωρών από τη λήψη πρόσκλησης κράτησης θέσης 

(e-mail). Στην περίπτωση που το σεμινάριο ξεκινάει εντός των επόμενων 24 ωρών, τότε η πληρωμή του σεμιναρίου πρέπει να γίνει άμεσα. Σε περίπτωση 

πληρότητας θέσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά υπεράριθμων κρατήσεων, δύνανται να ή/και να επιστρέφονται στον λογαριασμό που θα μας υποδεικνύεται 

ή/και να μεταφέρονται προς χρήση σε επόμενο σεμινάριο. 

• Ακύρωση, λόγω υπαιτιότητας του συµµετέχοντα, συνοδεύεται από επιστροφή χρηµάτων, µόνο όταν ανακοινώνεται 10 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του σεµιναρίου. 

• Ακύρωση, λόγω υπαιτιότητας του συµµετέχοντα, που ανακοινώνεται σε διάστηµα µικρότερο των 10 ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του σεµ

ιναρίου, δεν συνοδεύεται από επιστροφή χρηµάτων. 

• Ακύρωση,  λόγω νόσησης από Covid-19 ή/και υποχρεωτικής καραντίνας λόγω επαφής με κρούσμα, συνοδεύεται από επιστροφή χρημάτων, μετά την 

επίδειξη των σχετικών βεβαιώσεων.

• Aκύρωση σε δωρεάν σεμινάριο, μπορεί να γίνει έως και 24 ώρες πριν την έναρξή του, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να το παρακολουθήσει κάποιος από τη 

λίστα αναμονής. Αδικαιολόγητη απουσία από δωρεάν σεμινάριο χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση, αποτελεί λόγο εξαίρεσης από επόμενο δωρεάν σεμινάριο.

Εναλλακτικά σχετικά με καταβληθέντα ποσά ακυρωθέντων ή υπερπλήρων σεμιναρίων (βλ. άνω), σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία κι εφόσον υπάρχει 

διαθεσιµότητα, τοποθετείται το καταβληθέν ποσό σε άλλο σεµινάριο ίσης αξίας και το παρακολουθεί χωρίς επιπλέον κόστος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο 

υποψήφιος συµµετέχοντας δεν έχει καµία απαίτηση σχετικά µε το συγκεκριμένο σεµινάριο.

Για τα σεµινάρια που ακυρώνονται µε υπαιτιότητα της σχολής, οι υποψήφιοι συµµετέχοντες λαµβάνουν πίσω το ποσό που έχουν καταβάλλει και αντιστοιχεί 

στο ακυρωθέν σεµινάριο, κι εκεί εξαντλείται όποια άλλη υποχρέωση της σχολής. Η σχολή δεν έχει καµία άλλη υποχρέωση απέναντι στον υποψήφιο συµµ

ετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον έξοδα σχετίζονται µε το ακυρωθέν σεµινάριο, ενδεικτικά αναφέρουµε έξοδα µεταφορικά, διαµονής, εκπαιδευτικού 

υλικού, rapid ή άλλων τεστ κ.ά.

Για τα σεµινάρια που ακυρώνονται λόγω ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων, ενδεικτικά αναφέρουµε απεργίες, στάσεις εργασίας, καιρικά φαινόµενα, 

πορείες διαµαρτυρίας, πανδημίας κ.ά. η σχολή όποτε είναι δυνατόν θα µεριµνά να τα επαναπρογραµµατίζει µέσα στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, ενηµ

ερώνοντας όλους τους συµµετέχοντες. Στις περιπτώσεις που οι συµµετέχοντες αδυνατούν να παρευρεθούν στη νέα επαναπρογραµµατισµένη ηµεροµηνία 

του σεµιναρίου, τότε τους επιστρέφεται το ποσό που κατέβαλαν για το συγκεκριμένο σεµινάριο. Όποτε δεν είναι δυνατός ο επαναπρογραµµατισµός του 

ακυρωθέντος σεµιναρίου, η σχολή θα επιστρέφει την αξία του συγκεκριµένου σεµιναρίου στους συµµετέχοντες. Η σχολή δεν έχει καµία άλλη υποχρέωση 

απέναντι στον υποψήφιο συµµετέχοντα για όποια άλλα επιπλέον

έξοδα σχετίζονται µε το ακυρωθέν σεµινάριο, ενδεικτικά αναφέρουµε έξοδα µεταφορικά, διαµονής, εκπαιδευτικού υλικού, rapid ή άλλων τεστ κ.ά.

Τα σεµινάρια που πραγµατοποιούνται παρά τις όποιες ιδιαίτερες συνθήκες που µπορεί να επικρατούν τη συγκεκριµένη ηµέρα, ενδεικτικά αναφέρουµε 

λόγους ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων (βλ. πιο πάνω), θεωρούνται καλώς πραγµατοποιηθέντα και οι απόντες δεν δικαιούνται καµιάς επιστροφής ή / 

και επιπλέον αποζηµίωσης λόγω πραγµατοποιηµένων σχετικών εξόδων, όπως ενδεικτικά αναφέρουµε έξοδα µεταφορικά, διαµονής, εκπαιδευτικού υλικού, 

rapid ή άλλων τεστ κ.α.

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν τα τρέχοντα κάθε φορά, υγειονομικά πρωτόκολλα, να τηρούν τις κοινωνικές αποστάσεις, να φορούν με 

σωστό τρόπο τη μάσκα τους, να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες καθαριότητας και να προσκομίζουν για έλεγχο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, όποτε αυτό 

τους ζητείται από τα αρμόδια στελέχη της Σχολής.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εν ενεργεία σπουδαστές προσέρχονται:

• με επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού 

• με επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού νόσησης

• με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ( rapid ή pcr τεστ) Covid-19, που έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 48 ωρών πριν την Τρίτη 

ή Παρασκευή της εκάστοτε διδακτικής εβδομάδας. 

Οι απόφοιτοι και οι συμμετέχοντες που δεν είναι εν ενεργεία σπουδαστές, προσέρχονται:

• με επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού

• με επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού νόσησης

• με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου ( rapid ή pcr τεστ) Covid-19, που έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 48 ωρών πριν από την 

έναρξη του εκάστοτε σεμιναρίου. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων.  Η διοίκηση του ΚΔΒΜ LE MONDE, 

μέσα στο πλαίσιο του νόμου, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί περιστασιακά, την κατανομή των διδακτικών ωρών του προγράμματος σεμιναρίων, 

εφόσον κατά την κρίση της με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, καθώς και να υλοποιεί μέρος ή/και το 

σύνολο του/των σεμιναρίου/σεμιναρίων, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή/και σύγχρονη διδασκαλία. 

Τα αναµνηστικά παρακολούθησης αποδίδονται στους συµµετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των διδακτικών ωρών της αντίστοιχης ενότητας από 

τον φορέα που διεξήγαγε την αντίστοιχη ενότητα.


