Σεκηλάξην εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο
ηεο Παλειιήληαο Έλωζεο Πηπρηνύρωλ Οηλνιόγωλ
κε ζέκα:
Οξγαλνιεπηηθά Διαηηώκαηα Οίλωλ
Πξόγξακκα:
•Παξνπζίαζε ειαηηώκαηνο
Όλνκα, κόξην, νζκή, θαηώθιη αληίιεςεο, ζπλήζεηο
ζπγθεληξώζεηο ζε νίλνπο κε πξόβιεκα, πξνέιεπζε,
ηξόπνο δεκηνπξγίαο, πξόιεςε, αληηκεηώπηζε.
•Γνθηκή πξαγκαηηθώλ δεηγκάησλ ζε 4 νκάδεο, αλάινγα
κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ειαηηώκαηνο
•ύγθξηζε κε ηπθιό (νίλν ρσξίο ειάηησκα)
•Σπθιή δνθηκή 7 ειαηησκάησλ
•Σπθιή δνθηκή νίλνπ κε πεξηζζόηεξα από έλα
ειαηηώκαηα
Δηζεγεηέο:
Λάδαξνο Γαηζέινο
Αλαζηάζηνο Καλέιιεο
Γξ. Παλαγηώηεο Σαηαξίδεο
Τόπνο δηεμαγωγήο: Αζήλα
Σκήκα Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηώλ - ΣΔΗ Αζήλαο,
Αίζνπζα Οξγαλνιεπηηθνύ Διέγρνπ
Γηάξθεηα: 8 ώξεο (4 ώξεο ην Σάββαην θαη 4 ώξεο ηελ
Κπξηαθή) 3 & 4 Γεθεκβξίνπ 2011
Ώξα πξνζέιεπζεο: 10:30
Κόζηνο: 200€ (έθπησζε 50€ γηα ηα κέιε ηεο ΠΑΝΔΠΟ
ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα)
Παξέρεηαη βεβαίωζε παξαθνινύζεζεο, θαζώο θαη
έληππν θαη ειεθηξνληθό πιηθό.
ηα δηαιιείκαηα ζα δηαηίζεηαη ηζάτ, θαθέο θαη ζλάθ.
Γηα Γήιωζε Σπκκεηνρήο παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε
ηε δήισζε ελδηαθέξνληνο ζε κνξθή word θαη ζηείιηε ηε
ζην email ηεο ΠΑΝ.Δ.Π.Ο. panepomail@yahoo.gr
ΘΑ ΣΖΡΖΘΔΗ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
(πεξίπνπ 15 ζέζεηο αλά ηκήκα)

Παξνπζίαζε 23 ειαηηωκάηωλ
Διαηηώκαηα από ην ζηαθύιη
(ρνξηώδεηο, γήηλεο, θ.α)
3-ηζνπβνύηπι-2-κεζόμππηξαδίλε.
1-εμαλόιε
2-κεζύιθαηλόιε (νξζνθξεδόιε)
γεσζκίλε
2-κεζύιηζνβνξλεόιε
2-ηζνπξόππι-3-κεζόμπππξαδίλε
1-νθηέλ-3-όλε
Διαηηώκαηα πξνδπκωηηθά ή δπκωηηθά
(νμηθά, ζάπην κήιν, ζεηνύρεο, βνπηπξώδε, θ.α)
νμηθό νμύ
νμηθόο αηζπιεζηέξαο
αθεηαιδεύδε
αηζαλoζηόιε
κεζηνλόιε
δηαθεηύιην
γαιαθηηθόο αηζπιεζηέξαο
Διαηηώκαηα ωξίκαλζεο
(δωηθά, θαξκαθεπηηθά, πιαζηηθό, ηαγθηζκέλν, θ.α)
4-αηζύι-θαηλόιε
4-αηζύι-γνπαηαθόιε
ηζνβαιεξηθό νμύ
2-αθέηπιν-ηεηξαπδξνππξηδίλε
βελδαιδεύδε
Διαηηώκαηα παιαίωζεο
(νμείδωζε, κνύρια, θειιόο, θ.α.)
βηλύι-βελδέλην
2-ακηλναθεηνθελόλε
2,4,6- ηξίρισξναληζόιε
2,4,6- ηξηβξσκναληζόιε.

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΣΗ ΠΤΥΦΙΟΥΦΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Δ.Π.Ο.)
Βεξαληδέξνπ 15-5νο Όξνθνο, Τ.Κ. 106 77, Αζήλα,
http://www.panepo.gr, e-mail: panepomail@yahoo.gr
Πιεξνθνξίεο θ. Π. Ταηαξίδεο 6972036452 & θ. Α. Καλέιιεο 6936724542

Ζ Παλειιήληα Έλωζε Πηπρηνύρωλ Οηλνιόγωλ (ΠΑΝ.Δ.Π.Ο.) είλαη κηα
Δπαγγεικαηηθή θαη Δπηζηεκνληθή Έλσζε Οηλνιόγσλ, πνπ ηδξύζεθε ην 1999
κε έδξα ηελ Αζήλα. Ζ Έλσζε δηνηθείηαη από 7κειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην πνπ
εθιέγεηαη γηα κία δηεηία.

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ
ΔΝΩΖ
ΠΣΤΥΗΟΤΥΩΝ
ΟΗΝΟΛΟΓΩΝ
Έηνο Ίδξπζεο 1999
ΠΑΝ.Δ.Π.Ο.
Βεξαληδέξνπ 15 – 5νο
Όξνθνο,
Τ.Κ. 106 77, Αζήλα
e-mail:
panepomail@yahoo.gr
http://www.panepo.gr
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Σθνπόο ηεο είλαη:
•Ζ ελεξγόο παξνπζία ηεο ζηα Διιεληθά Οηλνινγηθά δξώκελα, κε ζθνπό ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θιάδνπ θαη ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ακπειννηληθή παξαγσγή.
•Ζ ζπκβνιή ηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ Οηλνιόγσλ – Σερλνιόγσλ Πνηώλ.
•Ζ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θιάδνπ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή.
•Ζ ζπκβνιή ηεο ζηε κειέηε θαη ζύληαμε λόκσλ θαη δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ηελ ακπειννηληθή παξαγσγή θαη ηελ εθπαίδεπζε.
•Ζ ζεκειίσζε θαη αλάπηπμε ηεο ζπλαδειθηθόηεηαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο.
•Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε θνξείο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ νίλσλ
θαη ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ.
•Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο
ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.
•Ζ δηαξθήο παξαθνινύζεζε ησλ Σερλνινγηθώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ εμειίμεσλ
ζηνλ ρώξν ηεο Οηλνινγίαο, Σερλνινγίαο Πνηώλ, ηεο Ακπεινπξγίαο θαη ηεο
Επζνπνηίαο.
•Ζ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ Οηλνιόγσλ – Σερλνιόγσλ Πνηώλ ζηε
δηαξθώο εμειηζζόκελε Οηλνινγηθή Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία.

Γξάζεηο
Τπνγξαθή ηεο Σπιινγηθήο Σύκβαζήο Δξγαζίαο γηα ηνπο Οηλνιόγνπο
Δμαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Οηλνιόγνπ γηα παξάζηαζε ζηελ θαη'έθεζε εμέηαζε δεηγκάησλ πνηώλ από ην Γ.Υ.Κ.
θαζώο θαη ελώπηνλ ηνπ Αλώηαηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ
Πξνηάζεηο γηα ηα Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ Οηλνιόγσλ
Πξνηάζεηο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο Ννκνζεζίαο ηνπ Ακπειννηληθνύ Κιάδνπ
Πξνηάζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ νηλνινγηθήο εθπαίδεπζεο
Οξγάλσζε Σεκηλαξίωλ γηα επαγγεικαηίεο – π.ρ. Οξγαλνιεπηηθά Διαηηώκαηα Οίλσλ
Οξγάλσζε δηεζλώλ επηζθέςεσλ – π.ρ. 2010 Bordeaux: Έθζεζε Vinexpo, Chateau Margaux, ISVV.
Οξγάλσζε Ηκεξίδωλ γηα θιαδηθά ζέκαηα
2009 “O Έιεγρνο ηεο αγνξάο ηνπ Ακπειννηληθνύ Σνκέα” κε ηε ζπκκεηνρή ΔΟ, ΚΔΟΟΔ,
ΔΝΟΑΒΔ, Γ/λζε Γεσξγίαο Θεζ/λίθεο, Γελ. Υεκείν Κξάηνπο Γ’ Γ/λζε Θεζ/λίθεο, ΔΦΔΣ – Έθζεζε
“ΥΑΡΣΖ ΣΩΝ ΓΔΤΔΩΝ 2009”
2008 “Από ηελ απόζηαμε θξίζεο ζηε θξίζε ηεο παξαγσγήο – Ζ Νέα Κ.Ο.Α θαη ηα κέηξα γηα ηελ
απνθπγή λέσλ θξίζεσλ” κε ηε ζπκκεηνρή θαο Α. Μπεηδειή, Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθ.
ΔΓΟΑΟ, ΔΟ, ΚΔΟΟΔ, ΔΦΔΣ - Έθζεζε ΟΗΝΟΡΑΜΑ 2008
Οξγάλσζε Γηαγωληζκνύ γηα ηε βξάβεπζε πξντόλησλ/εηαηξείσλ πξνκεζεπηώλ ηνπ ακπειννηληθνύ θιάδνπ –
ΟΗΝΟΡΑΜΑ 2010
πκκεηνρή ζηελ Οξγάλωηηθή επηηξνπή ηνπ Γηεζλνύο Γηαγωληζκνύ Οίλνπ Θεζ/λίθεο & ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο
σο θξηηέο ζηηο γεπζηηθέο δνθηκέο
πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Φνξέα Πηζηνπνίπεζεο
πκκεηνρή θαη Δπαθέο κε άιινπο θιαδηθνύο ζπιιόγνπο θαη θνξείο – ΔΓΟΑΟ – i) ηξαηεγηθό ρέδην γηα ην
Marketing θαη ην Branding ηνπ Διιεληθνύ Οίλνπ & ii) Wine in Moderation, ΣΔΟ – Θέκαηα Ννκνζεζίαο Οίλνπ,
ΔΝΟΑΒΔ – Γηαγσληζκόο Οίλνπ Θεζζαινλίθεο, ΣΔΑΟΠ – ζέκαηα πνηνπνηίαο-απνζηαγκαηνπνηίαο, Infowine –
Γηαγσληζκόο Φσηνγξαθίαο & Web Wine Festival, πληνληζηηθό Όξγαλν Φνξέσλ Γεσηερληθώλ - Σξνθίκσλ –
Οηλνιόγσλ, θ.α.
Έθδνζε Newsletter “Oenologists in Action”
Λεηηνπξγία Webportal κε λέα γηα ηνλ ακπειννηληθό θιάδν (λνκνζεζία, εθδειώζεηο, βηβιηνγξαθία, νίλνο, δύζνο,
απνζηάγκαηα, ζηαηηζηηθά, νίλνο & πγεία, ζπνπδέο, ειιεληθόο ακπειώλαο, θ.α.)
Οκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ έθδνζε Οδεγώλ Οξζήο Βηνκεραληθήο, Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο, Οηλνινγηθήο
Βηβιηνγξαθίαο, θ.α.
Γσξεάλ ππεξεζία Ννκνζεζίαο & Δπηζηεκνληθήο Βηβιηνγξαθίαο γηα ηα κέιε
Δλεκέξσζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο & πξαθηηθήο άζθεζεο

