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16ος ΔΙΕΘΝΗς ΔΙΑΓΩΝΙςΜος οΙΝοΥ ΘΕςςΑΛοΝΙΚΗς
2ος ΔΙΕΘΝΗς ΔΙΑΓΩΝΙςΜος ΑΠοςΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛοοΙΝΙΚΗς ΠΡοΕΛΕΥςΗς

ΘΕςςΑΛοΝΙΚΗς
24–26 ΦΕβΡοΥΑΡίοΥ 2016

Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2015

Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΝωΣΗ ΟιΝΟπαραγωγωΝ τΟυ αμπΕλωΝα τΗΣ ΒΟρΕιΟυ ΕλλαδΟΣ και η δΕΘ-Helexpo
σας προσκαλούν στην καθιερωμένη πια για τη χώρα μας, διεθνή οινική συνάντηση, το

«ΔΙ Ε Θ Ν Η ΔΙ Α Γ Ω Ν Ι ς Μ ο οΙ Ν ο Υ Κ Α Ι AΠ ο ς Τ Α Γ Μ Α Τ Ω Ν ΑΜ Π Ε Λ ο ο Ι Ν Ι Κ Η ς ΠΡ ο Ε Λ Ε Υ ς Η ς ΘΕ ς ς Α Λ ο Ν Ι Κ Η ς»
που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο «ιωάννης Βελλίδης»

στα πλαίσια της έκθεσης Detrop-Boutique (26-29 Φεβρουαρίου 2016).

Ο διεθνής διαγωνισμός Οίνου και αποσταγμάτων πραγματοποιείται στην Ελλάδα σύμφωνα  με τον κανονισμό διεξαγωγής διαγωνισμών οίνου του Διεθνούς
Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, O.I.V.), την «αναγνώριση του δικαιώματος διοργάνωσης - διεξαγωγής δια-
γωνισμών οίνου» του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και υπό την αιγίδα των κάτωθι φορέων: 

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων, Δή-
μος Θεσσαλονίκης, Ένωση Ελλήνων Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Οίνου, Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων, Ένωση Ελλήνων Οινολό-
γων, Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων, Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών Ποτών.

μετά από δεκαπέντε διοργανώσεις, ο διεθνής διαγωνισμός Οίνου και αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης Θεσσαλονίκης συνεχίζει την επιτυ-
χημένη πορεία του με τη συμμετοχή οίνων και αποσταγμάτων από όλο τον κόσμο, τα οποία δοκιμάζονται από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους γευσι-
γνώστες.  

Κύριοι στόχοι των διοργανωτών παραμένουν η παρουσίαση και προβολή της ελληνικής και διεθνούς παραγωγής οίνων και αποσταγμάτων στο κατα-
ναλωτικό και το εμπορικό κοινό.

Στον «16ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης» θα απονεμηθούν οι ακόλουθες ειδικές διακρίσεις σε οίνους που θα συγκεντρώσουν την υψη-
λότερη βαθμολογία, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό τουλάχιστον 5 δείγματα ανά κατηγορία και η βαθμολογία τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χάλ-
κινο μετάλλιο: 

α) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Μαλαγουζιά,

β) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Ασύρτικο,

γ) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Μοσχοφίλερο,

δ) σε έναν (1) ξηρό ερυθρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Αγιωργίτικο, 

ε) σε έναν (1) ξηρό ερυθρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Ξινόμαυρο, 

στ) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Ξυνιστέρι, 

ζ) σε έναν (1) οίνο αφρώδη ή ημιαφρώδη,

η) σε έναν (1) ξηρό ή ημίξηρο ροζέ οίνο (ανάγοντα σάκχαρα από 0 έως 12 g/L)  

θ) σε έναν (1) γλυκύ οίνο (ανάγοντα σάκχαρα περισσότερα από 40 g/L)

τα ακριβή στοιχεία και οι διακρίσεις των βραβευμένων οίνων και αποσταγμάτων θα κοινοποιηθούν στα ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τό-
σο μέσα από ιστοσελίδες www.tiwc.gr και www.winesofnorthgreece.gr όσο και με την έκδοση ειδικού εντύπου που θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες του χώ-
ρου και σε καταναλωτές. 

Η επίσημη ανακοίνωση των μεταλλίων και η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 μαρτίου 2016 στην αθήνα σε ειδική εκ-
δήλωση απονομής. 

αγαπητοί Συνάδελφοι, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον «16ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης» και στον «2ο Διεθνή Διαγωνισμό
Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης» και να συμβάλετε κι εσείς στην προβολή του επώνυμου Ελληνικού κρασιού και αποστάγ-
ματος. Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχής, είναι η 12 Φεβρουαρίου 2016 (επισυνάπτεται ο Κανονισμός με τους όρους και τους τρό-
πους συμμετοχής).

περιμένοντας τη συμμετοχή σας στον «16ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης» και στον «2ο Διεθνή Διαγωνισμό Αποσταγμάτων Αμπελο-
οινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης», μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία.

με εκτίμηση,

Στυλιανός Κεχρής Αναστάσιος Τζήκας

προέδρος Εν.Ο.α.Β.Ε. πρόεδρος δΕΘ-HELEXPO α.Ε.

Ένωση Oινοπαραγωγών του Aμπελώνα της Bορείου Eλλάδος Α.Ε.

Γιαννιτσών 90. 54627 Θεσσαλονίκη • Τηλ.:  2310 281617 & 2310 281632 • Fax:  2310 281619
oinologos@wineroads.gr , www.tiwc.gr, www.winesofnorthgreece.gr


