ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΔΙΒΙΜ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«εμινάρια ςφγχρονησ οινοτεχνίασ, θεωρητικήσ και πρακτικήσ αποςταγματοποιίασ και παραδοςιακών
αποςταγμάτων και κατάρτιςησ ςτη γευςιγνωςία (Ενότητα Α και Β)».
το πλαίςιο του Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ κα επαναλθφκεί κατά το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ με τίτλο «εμινάρια ςφγχρονησ οινοτεχνίασ,
θεωρητικήσ και πρακτικήσ αποςταγματοποιίασ και παραδοςιακών αποςταγμάτων και κατάρτιςησ ςτη
γευςιγνωςία» κατά τουσ μήνεσ Απρίλιο - Ιοφνιο (Ενότητα Α) και επτζμβριο - Νοζμβριο (Ενότητα Β)
2019.
κοπόσ του προγράμματοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να εμβαθφνουν ςε θζματα θεωρίασ και ορθήσ
βιομηχανικήσ πρακτικήσ ζτςι ϊςτε να κατανοιςουν τον τρόπο παραςκευισ των αμπελοοινικϊν
προϊόντων και να μάκουν να αξιολογοφν τθν ποιότθτά τουσ οργανολθπτικά (γευςιγνωςία). Ιδιαίτερθ
ζμφαςθ κα δοκεί ςτα προβλιματα και δυςκολίεσ που ξεκινοφν από τθ διατιρθςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ,
περνοφν μζςα από τθ διαδικαςία παραςκευισ των προϊόντων αυτϊν (οινοποιιςεισ και αποςτάξεισ) και
καταλιγουν ςτθ ςυντιρθςθ και διαφφλαξθ των τελικϊν προϊόντων ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν αςτοχίεσ
που κα υποβακμίςουν τθν ποιότθτά τουσ. Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν επαρκι πρακτικι
εξάςκθςθ παραςκευάηοντασ οι ίδιοι αμπελοοινικά προϊόντα (οίνουσ και παραδοςιακά ελλθνικά
αποςτάγματα). υγκεκριμζνα, κα εκπαιδευτοφν κυρίωσ ςτθν τεχνολογία παραςκευισ λευκϊν και ερυκρϊν
οίνων, κα μυθκοφν ςε άλλουσ τφπουσ οινοποίθςθσ και θα ςυμμετάςχουν ςτη διαδικαςία απόςταξησ για
τθν παραγωγι αποςτάγματοσ ςτεμφφλων (τςίπουρο). Σαυτόχρονα κα επιςκεφκοφν χϊρουσ παραγωγισ,
όπωσ είναι τα οινοποιεία και τα αποςταγματοποιεία. Σζλοσ θα εκπαιδευτοφν ςτηγευςιγνωςία αλλά και
ςτθ δυνατότθτα πραγματοποίηςησ των βαςικών αναλφςεων ελζγχου τησ ποιότητασ ςτα γλεφκη και τουσ
παραγόμενουσ οίνουσ.
το πρόγραμμα θα διδάξουν μζλθ ΔΕΠ του Σομζα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων του Σμιματοσ
Γεωπονίασ, του ΑΠΘ, του Εργαςτθρίου Χθμείασ και Σεχνολογίασ Σροφίμων του Σμιματοσ Χθμείασ, του
ΑΠΘ, κακϊσ και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, όπωσ: διδάςκοντεσ ςε άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα, ειδικοί
Επιςτιμονεσ του Περιφερειακοφ Κζντρου Ποιοτικοφ Ελζγχου Θεςςαλονίκθσ, ζμπειροι οινολόγοι,
υποψιφιοι διδάκτορεσ, ειδικοί Επιςτιμονεσ δθμοςιογράφοι - ςφμβουλοι γεφςθσ.
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Σα ςεμινάρια απευθφνονται κυρίωσ ςε ενιλικεσ μακθτευόμενουσ (όχι ςε φοιτητζσ) που κα ικελαν να
εκπαιδευτοφν ςτθν παραγωγι αμπελοοινικϊν προϊόντων και ςτθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ
οργανολθπτικά. Επίςθσ, τα ςεμινάρια απευκφνονται ςε επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ οινοποιοφσ που κα
ικελαν να εκςυγχρονίςουν και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτθν οινοτεχνία, ςτθν απόςταξθ και ςτα
παραδοςιακά αποςτάγματα, ςτθν καλφτερθ διατιρθςθ και ςυντιρθςθ των προϊόντων τουσ και γενικά να
εμβακφνουν ςτθν όλθ παραγωγικι διαδικαςία. Η εμπειρία που κα προκφψει από τθν κατάρτιςθ αυτι κα
επιτρζψει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να είναι ικανοί να παρακολουκιςουν καλφτερα τα φαινόμενα των
ηυμϊςεων (αλκοολικι, μθλογαλακτικι), τθσ εκχφλιςθσ για τουσ ερυκροφσ κυρίωσ οίνουσ, των άλλων
διεργαςιϊν και να περιορίςουν με τον τρόπο αυτό τυχόν αςτοχίεσ ςτο τελικό προϊόν. Να μποροφν, επίςθσ,
να προετοιμάηουν τθν κατάλλθλθ πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι παραδοςιακϊν αποςταγμάτων.
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Σα ςεμινάρια θα διεξαχθοφν ςε δυο κφκλουσ: Ενότθτα Α και Β. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ Ενότθτασ Β
είναι υποχρεωτικι θ επιτυχισ και ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ τθσ ενότθτασ Α ι πιςτοποίθςθ επαρκϊν
γνϊςεων ςτθν τεχνολογία οίνου και αποςταγμάτων. Η ςυμμετοχι ςε κάκε ενότθτα χωριςτά είναι περίπου
το 1/2 των διδάκτρων. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ κα χορθγείται μόνο ςε όςουσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ παρακολουκιςουν και τισ δφο ενότθτεσ και επιτφχουν ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. Βεβαίωςθ
ςυμμετοχισ κα δίνεται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κάκε ενότθτασ.
Σο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειασ 88 ωρϊν και περιλαμβάνει διδαςκαλία και
ανάλογθ πρακτικι άςκθςθ ςτο πιλοτικό εργαςτιριο οινοποιίασ του Σομζα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ
Σροφίμων του Σμιματοσ Γεωπονίασ του ΑΠΘ και ςε οινοποιεία και αποςταγματοποιεία τθσ περιοχισ. Η
πρακτικι άςκθςθ περιλαμβάνει, επίςθσ, τθ μφθςθ και τθν κατάρτιςθ ςτθ γευςιγνωςία. Οι κεωρθτικζσ (Θ)
και εφαρμοςμζνεσ (Ε) γνϊςεισ κατανζμονται χρονικά, περίπου, ιςόποςα ςτα αντικείμενα που
περιλαμβάνονται ςτισ ακόλουκεσ δφο κεματικζσ ενότθτεσ (Α & Β):
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Α’:
Αντικείμενο θεωρητικήσ και πρακτικήσ κατάρτιςησ

Θ
Ε
(ϊρεσ) (ϊρεσ)

1) Ελλθνικόσ αμπελϊνασ, νομοκετικι κατάταξθ των ελλθνικϊν οίνων.
Χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ των κυριότερων οινοποιιςιμων ποικιλιϊν αμπζλου.
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2) Δομι και ςφνκεςθ ςταφυλισ, πορεία ωρίμανςθσ, τεχνολογικι ωριμότθτα,
κακοριςμόσ του χρόνου ςυγκομιδισ των ςταφυλϊν.
4
3) Προηυμωτικζσ διεργαςίεσ ςτο ςταφφλι (αποβοςτρφχωςθ, κλίψθ) και τθ
ςταφυλόμαηα (διορκϊςεισ ςτθ ςφςταςι τθσ ςε ηάχαρα, οξφτθτα κλπ.).

2

4) Μικροβιολογία των ηυμϊςεων του οίνου: Οι ηφμεσ και κφρια οι ηφμεσ με ιδιαίτερο
τεχνολογικό ενδιαφζρον. Παράγοντεσ ανάπτυξθσ και ιδανικζσ ςυνκικεσ 2
δραςτθριοποίθςισ τουσ.
5) Η αλκοολικι ηφμωςθ ςτουσ οίνουσ: παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ και κατάλλθλεσ
παρεμβάςεισ για τθν απόκτθςθ του μζγιςτου του αρϊματοσ και του άριςτου του 6
φαινολικοφ δυναμικοφ και αποφυγι ςφαλμάτων.
6) Βακτθριακζσ ηυμϊςεισ και μικροβιολογικζσ προςβολζσ από ανεπικφμθτα βακτιρια
οξφνιςθσ:Σα γαλακτικά βακτιρια, θ μθλογαλακτικι ηφμωςθ και οι αςκζνειεσ των
4
γαλακτικϊν βακτθρίων ςτουσ οίνουσ. Σα οξικά βακτιρια και οι ηυμϊςεισ-αςκζνειεσ
των οξικϊν βακτθρίων ςτουσ οίνουσ.
7) Οινοποιήςεισ: Σεχνολογία και ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ των οινοποιείων για τθν
εφαρμογι τθσ ερυκρισ, λευκισ και ερυκρωπισ οινοποίθςθσ, κακϊσ και των ειδικϊν 6
οινοποιιςειων: Καμπανίτθσ οίνοσ (Champagne), αφρϊδεισ οίνοι, γλυκοί οίνοι.
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8) Μεταηυμωτικζσ διεργαςίεσ και παλαίωςθ του οίνου: Ρόλοσ των δρφινων βαρελιϊν
ςτθν παλαίωςθ, μετάγγιςθ, απολάςπωςθ, τεχνικζσ διαφγαςθσ, ςτακεροποίθςθ και
4
προετοιμαςία του οίνου προσ εμφιάλωςθ και υλικά εμφιάλωςθσ, ςυντιρθςθ του
οίνου, ςυνκικεσ κατανάλωςθσ και ιδανικοί ςυνδυαςμοί οίνου και γευμάτων.
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9) Αναλφςεισ γλεφκουσ και οίνου (υγκζντρωςθ ηαχάρων ςτα ςταφφλια και το γλεφκοσ:
Βακμόσ Bé και βακμόσ Brix, αλκοολικόσ τίτλοσ με ηεόμετρο και με απόςταξθ, ολικι
οξφτθτα, pH, πτθτικι οξφτθτα, αναγωγικά ηάχαρα, ελεφκεροσ και ολικόσ κειϊδθσ
ανυδρίτθσ-SO2, κολϊματα: ενηυμικά, μικροβιολογικά, χθμικά, κολλοειδι).
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10) Ανακεφαλαίωςθ, Αξιολόγθςθ-Κλείςιμο Ενότθτασ A’
Η αξιολόγθςθ κα γίνει με γραπτζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ πάνω ςτο κεωρθτικό
4
και πρακτικό μζροσ του προγράμματοσ.
Άκροιςμα

34

φνολοωρϊνΕνότθτασ Α’

44

10

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Β’:

Αντικείμενο θεωρητικήσ και πρακτικήσ κατάρτιςησ

Θ
Ε
(ϊρεσ) (ϊρεσ)

1) Εφαρμογζσ ςτο οινοποιείο: οινοποιιςεισ: Επεξεργαςία των ςταφυλιϊν,
εμβολιαςμόσ με καλλιζργειεσ εκκίνθςθσ, παρακολοφκθςθ των ηυμϊςεων, διορκωτικζσ
παρεμβάςεισ και μεταηυμωτικζσ διεργαςίεσ ςτουσ οίνουσ (τράβθγμα του οίνου,
μεταγγίςεισ, κολλάριςμα, διικθςθ, εμφιάλωςθ, παλαίωςθ, διατιρθςθ κλπ.
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2) Απόςταξη και παραδοςιακά οινοπνευματώδη ποτά: Οριςμοί, νομοκεςία
αποςταγμάτων (βλπ. παραδοςιακά απόςταγμα ςτεμφφλων: τςίπουρο, τςικουδιά)
4
τεχνικζσ απόςταξθσ και ςυνκικεσ βελτιςτοποίθςθσ του τςίπουρου, εξοπλιςμόσ
απόςταξθσ, ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και παλαίωςθσ.
3) Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ποιότθτα του αποςτάγματοσ από τθν πρϊτθ φλθ
ζωσ τθν κατανάλωςθ.

2
4

4) Πειραματικι απόςταξθ και εφαρμογι. Επίςκεψθ ςε αποςτακτιριο.
5) Οργανοληπτική αξιολόγηςη οίνων και αποςταγμάτων
Θεωρητική κατάρτιςη: Οριςμόσ, τφποι και μζκοδοι οργανολθπτικισ αξιολόγθςθσ.
Αιςκθτιρια όργανα αξιολόγθςθσ και προςλαμβανόμενεσ εντυπϊςεισ-παραςτάςεισ.
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6) Οργανοληπτική αξιολόγηςη οίνων και αποςταγμάτων: Εξάςκθςθ των
καταρτιηόμενων ςτθν πρακτικι γευςιγνωςία, ςχολιαςμόσ των εντυπϊςεων, εμπζδωςθ
του εξειδικευμζνου λεξιλογίου, αξιολόγθςθ δειγμάτων οίνου και αποςταγμάτων.
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7) Ανακεφαλαίωςθ, Αξιολόγθςθ - Κλείςιμο Ενότθτασ B’

16

28

3

Άκροιςμα

4

ς.

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με γραπτζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ πάνω ςτο κεωρθτικό
και πρακτικό μζροσ του προγράμματοσ.
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φνολοωρϊνΕνότθτασ Β’

44

φνολο ωρϊν Α’ + Β’ Ενότθτασ

88

Η πρώτη ενότητα κα διεξαχκεί κατά τθν περίοδο αρχζσ Απριλίου – μζςα Ιουνίου 2019 και θ δεφτερη
κατά τθν περίοδο μζςα επτεμβρίου – μζςα Νοεμβρίου 2019 (χρόνοσ κατάλλθλοσ για τισ οινοποιιςεισ
και αποςτάξεισ).
το τζλοσ του εκπαιδευτικοφ κφκλου, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ να αςχολθκοφν επαγγελματικά
με το αντικείμενο τθσ οινοποιίασ και αποςταγματοποιίασ και κα ζχουν μυθκεί ςτθ γευςιγνωςία οίνων
και αποςταγμάτων. Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο γνϊςεων το
οποίο και κα αποτελεί απαραίτθτο υπόβακρο για να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ με πιο εξειδικευμζνεσ
ςπουδζσ ι επιπλζον κατάρτιςθ.
το τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν:
α)Βεβαίωςη ςυμμετοχήσ
β)Πιςτοποιητικό επιμόρφωςησ
Αιτιςεισ γίνονται δεκτζσ από18/1/2019 ζωσ 15/3/2019 και μόνον ηλεκτρονικά.
Σην αίτηςη θα τη βρείτε εδώ.
Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςε ζνα αρχείο zip:
1. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
2. Πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ (εάν υπάρχει)
3. Σίτλοι πουδϊν
Σο πρόγραμμα, κατά το μεγαλφτερο μζροσ του, κα διεξαχκεί ςτο αγρόκτθμα του Αριςτοτζλειου
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Σομζα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σροφίμων
(χάρτθσ).
Προκειμζνου να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ εργαηομζνουσ να τα παρακολουκιςουν, τα ςεμινάρια κα
πραγματοποιοφνται κατά κανόνα τθν Σετάρτθ το απόγευμα ι/και ενδεχομζνωσ κάποια άλλθ θμζρα,
μετά από ςυηιτθςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ. Οι ϊρεσ κα αποφαςιςκοφν ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ
των εκπαιδευομζνων και των εκπαιδευτϊν. Η ζναρξθ των μακθμάτων κα πραγματοποιθκεί κατά τθ
1θ εβδομάδα του Απριλίου 2019.
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Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα, και για τισ δφο ενότθτεσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 750 περίπου
ευρϊ και περιλαμβάνει τα μακιματα (κεωρία και εργαςτιρια), ζντυπο υλικό ςχετικό με τισ
παρουςιάςεισ, το ςφγγραμμα 800 ςελίδων «Οινολογία, Επιςτήμη και Σεχνογνωςία» του καθηγητή
του ΑΠΘ Ευαγγζλου ουφλεροφ, κακϊσ και το κόςτοσ των οίνων και αποςταγμάτων που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ γευςιγνωςίεσ.
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Σο κόςτοσ αυτό ενδζχεται να διαμορφωκεί ςε χαμθλότερα επίπεδα, προσ όφελοσ των εκπαιδευόμενων,
αν ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων είναι μεγαλφτεροσ των 10 ατόμων.
Η εξόφλθςθ του παραπάνω ποςοφ, για τθ διευκόλυνςθ των καταρτιηόμενων, κα γίνει ςε τρεισ δόςεισ: θ
πρϊτθ δόςθ των 250 Ευρϊ κα πρζπει να ζχει καταβλθκεί ταυτόχρονα με τθν εγγραφι (και ςε κάκε
περίπτωςθ πριν τθν ζναρξθ των εμιναρίων), θ δεφτερθ των 250 €, επίςθσ, μζχρι τθν 15θ Μαΐου 2019
και θ τρίτθ των 250 € μζχρι τθ 15θ επτεμβρίου 2019, δθλαδι με τθν ζναρξθ τθσ ενότθτασ Β’. Σα ποςά
κα κατατίκενται ςε λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του ΑΠΘ, ο οποίοσ κα κοινοποιθκεί ςτουσ
καταρτιηόμενουσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν θλεκτρονικά ι
τθλεφωνικά με τον επιςτθμονικά υπεφκυνο του προγράμματοσ κακθγθτι κ. Ε. ουφλερό
(esoufler@agro.auth.gr), τθλ. επικοινωνίασ: 2310-991634, κακϊσ και με τον κ. Π. Αμπατηίδθ
(pampatzi@agro.auth.gr), τθλ. επικοινωνίασ: 2310-991726, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.

Ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ

Αντιπρφτανισ Ακαδθμαϊκϊν και Φοιτθτικϊν Θεμάτων

του Προγράμματοσ
ομ. κακθγθτισ Ε. ουφλερόσ
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Η Πρόεδροσ του υμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ

