
Σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης 

της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων 

με θέμα: Οργανοληπτικά Ελαττώματα Οίνων 

Παρουσίαση 23 ελαττωμάτων 
 

Ελαττώματα από το σταφύλι  

(χορτώδης, γήινες, κ.α)  

3-ισουβούτυλ-2-μεθόξυπιραζίνη. 

1-εξανόλη 

2-μεθύλφαινόλη (ορθοκρεζόλη) 

γεωσμίνη 

2-μεθύλισοβορνεόλη 

2-ισοπρόπυλ-3-μεθόξυπυραζίνη 

1-οκτέν-3-όνη 

Ελαττώματα προζυμωτικά ή ζυμωτικά 

(οξικά, σάπιο μήλο, θειούχες, βουτηρώδη, κ.α) 

οξικό οξύ 

οξικός αιθυλεστέρας 

ακεταλδεύδη 

αιθανoθιόλη 

μεθιονόλη 

διακετύλιο 

γαλακτικός αιθυλεστέρας 

Ελαττώματα ωρίμανσης  

(ζωικά, φαρμακευτικά, πλαστικό,  τάγκισμα, κ.α) 

4-αιθύλ-φαινόλη 

4-αιθύλ-γουαιακόλη 

ισοβαλερικό οξύ 

2-ακέτυλο-τετραυδροπυριδίνη 

βενζαλδεύδη 

Ελαττώματα παλαίωσης 

(οξείδωση, μούχλα, φελλός, κ.α.) 

βινύλ-βενζένιο 

2-αμινοακετοφενόνη 

2,4,6- τρίχλωροανισόλη 

2,4,6- τριβρωμοανισόλη. 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) 

Βεραντζέρου 15-5ος Όροφος, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα,  

 http://www.panepo.gr,  e-mail: panepomail@yahoo.gr 

Επικοινωνία: κ. Κανελλακόπουλος 6977 127753, κ. Καννέλης 6936 724542 

Τόπος: Σαντορίνη 

Διάρκεια:  8 ώρες (10:00-14:00 και 15:15-19:15) 

Ημερομηνία: Σάββατο, 23/11/13 ή Σάββατο 7/12/13 (θα 

οριστεί ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και την πλήρωση 

των θέσεων στις 4 Νοεμβρίου) 
 

Δηλώσεις συμμετοχής ως 3 Νοεμβρίου 2013 

Προεγγραφές ως 8 Νοεμβρίου 2013 με κατάθεση του ποσού 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρή 

σειρά προτεραιότητας. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 10. 
 

Κόστος: 200 ευρώ, έκπτωση 50 ευρώ για μέλη με 

τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Για ομαδικές 

εγγραφές (≥ 3 άτομα) από συλλόγους, φορείς, επιχειρήσεις 

έκπτωση 20%. 

Σε περίπτωση ακύρωσης από τον συμμετέχοντα έως 7 μέρες 

πριν τη διεξαγωγή επιστρέφεται το 50% (λόγω κόστους 

κάλυψης των εξόδων διοργάνωσης). Σε περίπτωση μη 

διεξαγωγής επιστρέφεται το 100%  με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό. 
 

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και έντυπο 

υλικό.  

 

Εισηγητές:  

Δρ. Παναγιώτης Ταταρίδης, κ. Λάζαρος Γατσέλος AIWS 

κ. Χρήστος Κανελλακόπουλος, κ. Αναστάσιος Κανέλλης   

     

Πρόγραμμα: 
 

•Παρουσίαση ελαττώματος 

  Όνομα, μόριο, οσμή, κατώφλι αντίληψης, συνήθεις  

  συγκεντρώσεις σε οίνους με πρόβλημα, προέλευση, 

  τρόπος δημιουργίας, πρόληψη, αντιμετώπιση. 

•Δοκιμή πραγματικών δειγμάτων σε 4 ομάδες, ανάλογα 

 με την προέλευση του ελαττώματος 

•Σύγκριση με τυφλό (οίνο χωρίς ελάττωμα) 

•Τυφλή δοκιμή 7 ελαττωμάτων 

•Τυφλή δοκιμή οίνου με περισσότερα από ένα 

  ελαττώματα 

Για Δήλωση Συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη δήλωση ενδιαφέροντος σε μορφή word 

http://www.panepo.gr/Seminaria.htm και στείλτε τη στο email της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΕΝΩΣΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ 

ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 

Βεραντζέρου 15 – 5ος Όροφος,  

Τ.Κ. 106 77, Αθήνα     

e-mail: panepo@panepo.gr  

http://www.panepo.gr  

Έτος Ίδρυσης 1999 

Δράσεις 
 

• Δωρεάν υπηρεσία Νομοθεσίας & Επιστημονικής Βιβλιογραφίας για τα μέλη 

• Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή δράση LLP - Leonardo da Vinci “Partnerships” για τη Διά Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση με θέμα Οίνος, Υγεία και Έμμετρη Κατανάλωση και στήριξη του προγράμματος Wine In Moderation 

• Ενημέρωση για θέσεις εργασίας & πρακτικής άσκησης 

• Οργάνωση Διαγωνισμού Καινοτομίας & Συμβατότητα για τη βράβευση προϊόντων/εταιρειώνν προμηθευτών του 

αμπελοοινικού κλάδου – ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012 & 2010 

• Εκπαιδευτικές Επισκέψεις VINITECH 2012, SITEVI 2011, VINITECH 2010, Chateau Margaux, Institut des 

Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) Faculte d'Oenologie de Bordeaux,  

• Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε συνέδρια Ampelos 2013, 9eme Symposium International d’Oenologie de 

Bordeaux  2011, Les Eux De Vie Traditionnelles d’Otigine Viticole 2008, XVth International Workshop on 

Bioencapsulation 2007, Ampelos 2006, κ.α. 

• Συμμετοχή στην Οργάνωτική επιτροπή του 12ου, 11ου , 10ου Διεθνούς Διαγωνισμού  Οίνου Θεσ/νίκης & 

συμμετοχή των μελών της ως κριτές στις γευστικές δοκιμές 

• Οργάνωση Σεμιναρίων για επαγγελματίες – π.χ. Οργανοληπτικά Ελαττώματα Οίνων 2013-2009 

• Οργάνωση Ημερίδων για κλαδικά θέματα 

2012 “Ελληνικοί Αφρώδης Οίνοι”, “Πράσινοι Οίνοι της Ελλάδας” Παρουσίαση & δοκιμές 

2012 “Αμπέλι και οίνος – Υδατικό στρες και φυλλικό τοίχωμα” 

2012 “Πρωτόκολλο Οινοτουρισμού” 

2009 “O Έλεγχος της αγοράς του Αμπελοοινικού Τομέα “ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 2009”  

2008 “Από την απόσταξη κρίσης στη κρίση της παραγωγής” ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2008 

• Συμμετοχή και Επαφές με άλλους κλαδικούς συλλόγους και φορείς – ΕΔΟΑΟ – i) Στρατηγικό Σχέδιο για το 

Marketing και το Branding του Ελληνικού Οίνου & ii) Wine in Moderation, ΣΕΟ – Θέματα Νομοθεσίας Οίνου, 

ΕΝΟΑΒΕ – Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης, ΣΕΑΟΠ – θέματα ποτοποιίας- αποσταγματοποιίας, Infowine – 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας & Web Wine Festival, Συντονιστικό Όργανο Φορέων Γεωτεχνικών - Τροφίμων – 

Οινολόγων, κ.α. 

• Έκδοση διμηνιαίου Newsletter “Oenologists in Action” 

• Λειτουργία Webportal με νέα για τον αμπελοοινικό κλάδο (νομοθεσία, εκδηλώσεις, βιβλιογραφία, οίνος, ζύθος, 

αποστάγματα, στατιστικά, οίνος & υγεία, σπουδές, ελληνικός αμπελώνας, κ.α.) 

• Ομάδες εργασίας για την έκδοση Οδηγών Ορθής Βιομηχανικής, Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Οινολογικής 

Βιβλιογραφίας, κ.α. 

• Υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασής Εργασίας για τους Οινολόγους 

• Εξασφάλιση του δικαιώματος του Οινολόγου για παράσταση στην κατ'έφεση εξέταση δειγμάτων ποτών από το Γ.Χ.Κ. 

καθώς και ενώπιον του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 

• Προτάσεις για τα Επαγγελματικά δικαιώματα των Οινολόγων 

• Προτάσεις για τη διαμόρφωση της Νομοθεσίας του Αμπελοοινικού Κλάδου 

• Προτάσεις για τα προγράμματα σπουδών οινολογικής εκπαίδευσης 

• Συμμετοχή σε Επιτροπή Φορέα Πιστοποίησης 

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) είναι μια Επαγγελματική 

και Επιστημονική Ένωση Οινολόγων, που ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Αθήνα.  

Η Ένωση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για μία διετία.  

Σκοπός της είναι: 

•Η ενεργός παρουσία της στα Ελληνικά Οινολογικά δρώμενα, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών του κλάδου και την επίλυση προβλημάτων 

που σχετίζονται με την αμπελοοινική παραγωγή. 

•Η συμβολή της σε θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος και την εκπαίδευση 

των Οινολόγων – Τεχνολόγων Ποτών. 

•Η αντιμετώπιση των αναγκών του κλάδου και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με 

την παραγωγή. 

•Η συμβολή της στη μελέτη και σύνταξη νόμων και διατάξεων σχετικά με την άσκηση του 

επαγγέλματος, την αμπελοοινική παραγωγή και την εκπαίδευση.  

•Η θεμελίωση και ανάπτυξη της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της. 

•Η συμμετοχή της σε φορείς ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των οίνων και των 

αλκοολούχων ποτών. 

•Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς συλλόγους  στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. 

•Η διαρκής παρακολούθηση των Τεχνολογικών και Επιστημονικών εξελίξεων στον χώρο της 

Οινολογίας, Τεχνολογίας Ποτών, της Αμπελουργίας και της Ζυθοποιίας. 

•Η ενημέρωση και εκπαίδευση των Οινολόγων – Τεχνολόγων Ποτών στη διαρκώς 

εξελισσόμενη Οινολογική Επιστήμη και Τεχνολογία. 
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