Σεµινάριο εξειδικευµένης κατάρτισης µε θέµα
« Eπίδραση της ∆ρυός στην οργανοληπτική έκφραση των Οίνων»
Αθήνα 30 Σεπτεµβρίου 2017
Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης των
επαγγελµατιών του αµπελοοινικού κλάδου, εδώ και µερικά έτη, αναπτύσσει µεταξύ
άλλων, επαγγελµατικά σεµινάρια εξειδικευµένης κατάρτισης όπως το καταξιωµένο
πλέον “Οργανοληπτικός Έλεγχος Ελαττωµάτων Οίνου” .
Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.ΠΟ.) προτίθεται να
επαναλάβει την διοργάνωση του σεµιναρίου µε θέµα την “Επίδραση της ∆ρυός στην
Έκφραση των Οίνων” . µετά την µεγάλη επιτυχία που είχε η πρώτη διοργάνωση του
στο νησί της Σαντορίνης . Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. θεωρεί ότι το παρόν σεµινάριο θα συµβάλει
σηµαντικά στην ενίσχυση των προσόντων επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται
στον οινικό κλάδο, µε δεδοµένη την σπουδαιότητα της χρήσης των δρύινων
βαρελιών σε πολλές οινοπαραγωγικές περιοχές.
Ο οργανοληπτικός έλεγχος αποτελεί αναµφίβολα πολύτιµο εργαλείο στη
διάθεση των οινολόγων , οινοχόων και των οινοπαραγωγών σε όλες τις φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας. Ως αναπόσπαστο τµήµα του ποιοτικού ελέγχου, επιτρέπει
να αξιολογηθούν τόσο τα επιµέρους όσο και το σύνολο των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των οίνων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία της παρέµβασης µε στόχο
την βελτίωση των χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος. Το σεµινάριο έχει ως
στόχο να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά
µε την χρήση διαφόρων τύπων βαρελιών στην παραγωγή του οίνων.
Το σεµινάριο αποτελείται από το θεωρητικό µέρος (περιλαµβάνει χρήσιµες
πληροφορίες για τα δρύινα βαρέλια και την χρήση στους στην διαδικασία παραγωγής
των οίνων) και κυρίως από το πρακτικό µέρος όπου πραγµατοποιείται η δοκιµή
δειγµάτων οίνων, µε διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που έχουν
παλαιώσει σε διάφορους τύπους βαρελιών.
Η διάρκεια του σεµιναρίου είναι 8 ώρες. Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν έντυπο υλικό,
καθώς και βεβαίωση συµµετοχής.
Σηµειώνουµε ότι οι εισηγητές είναι έµπειροι οινολόγοι, µέλη της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., µε
σηµαντική προϋπηρεσία στον κλάδο και συνεχή ενασχόληση µε τον οργανοληπτικό
έλεγχο των οίνων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και δωρεάν στο
πλαίσιο των προσπαθειών της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. για την ενίσχυση της οινικής γνώσης
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου 2017 και
ώρα 10.00µµ στην αίθουσα οργανοληπτικού ελέγχου του Τµ. Οινολογίας &
Τεχνολογίας αλκ/χων Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας.
Το κόστος ανέρχεται στα 180 ευρώ ( 150 ευρώ για µέλη της ΠΑΝΕΠΟ
µε τακτοποιηµένες οικονοµικές εισφορές). Για την συµµετοχή στο σεµινάριο
είναι απαραίτητη η προεγγραφή µε κατάθεση του ποσού. Λόγω του
περιορισµένου αριθµού θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. θέλοντας να βοηθήσει εταιρείες που επιθυµούν να συµβάλουν
στην επιµόρφωση επαγγελµατιών που εργάζονται σε αυτές , αποφάσισε σε
οµαδικές εγγραφές που αφορούν επιχειρήσεις (3 και πλέον συµµετοχές) το τίµηµα
ανά συµµετοχη θα είναι ίσο µε το κόστος συµµετοχής των µελών της ΠΑΝΕΠΟ ήτοι
150 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του σεµιναρίου είναι η δήλωση
συµµετοχής (συνηµµένο αρχείο) µέχρι τις 12/9/2016, ενώ θα τηρηθεί και σειρά
προτεραιότητας.
Η διάρκεια του σεµιναρίου είναι 8 ώρες. Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν έντυπο υλικό,
καθώς και βεβαίωση συµµετοχής.
Σηµειώνουµε ότι οι εισηγητές είναι έµπειροι οινολόγοι, µέλη της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., µε
σηµαντική προϋπηρεσία στον κλάδο και συνεχή ενασχόληση µε τον οργανοληπτικό
χαρακτήρα των οίνων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στο πλαίσιο των
προσπαθειών της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. για την ενίσχυση της οινικής γνώσης στην Ελλάδα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του σεµιναρίου είναι η
δήλωση προεγγραφών, ώστε να µπορούν να υπολογιστούν οι ποσότητες των
πρότυπων ουσιών και των δειγµάτων (ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων 10 άτοµα).
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω email

panepomail@yahoo.gr .

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
ΑΡΙΘΜΟΣ Τραπεζικού ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΒΑΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΟ
ALPHA BANK : ALPHA 290 (όψεως): 159-00-2002-006479
IBAN:

GR93 0140 1590 1590 0200 2006 479

