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1. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλου-
θους τρόπους:
Α. Είτε με ηλεκτρονικό τρόπο:
Για κάθε προϊόν (οίνο ή απόσταγμα) που θα διαγωνιστεί συμπληρώστε το
αντίστοιχο ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα
www.tiwc.gr (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό - Online Δήλωση Συμμετοχής
Οίνων ή Online Δήλωση Συμμετοχής Αποσταγμάτων). 
Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το σύστημα σε προηγούμενους διαγωνισμούς,
εισάγετε τo email σας και τον κωδικό πρόσβασης για να δηλώσετε τη συμμε-
τοχή σας. 
Στην περίπτωση που δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα
υποβολής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας δοθεί κωδικός πρόσβασης
και οδηγίες.
Β. Είτε με έντυπο τρόπο:
Για κάθε προϊόν (οίνο ή απόσταγμα) που θα διαγωνιστεί συμπληρώστε το
αντίστοιχο ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Έντυπο 1Α: για οίνο, Έντυπο 1Β: για
απόσταγμα). Τα δελτία συμμετοχής μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα
εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα: www.tiwc.gr (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
→ Έντυπο Δελτίο Συμμετοχής Οίνου ή Έντυπο Δελτίο Συμμετοχής Απο-
στάγματος) και να τα αποστείλετε: με φαξ στο: 2310 281619 ή με email στο
oinologos@wineroads.gr ή ταχυδρομήστε τα στη διεύθυνση:

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης
ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Γιαννιτσών 90, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 281617

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Τελευταία προθεσμία παραλαβής των δειγμάτων, των δελτίων συμμε-
τοχής και των δικαιολογητικών είναι: 

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Κανένα δείγμα (κρασί, απόσταγμα, δήλωση συμμετοχής, δικαιολογη-
τικά) δεν θα γίνεται δεκτό μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής δείγματος (οίνου και αποστάγματος) ανέρχεται στα:

100 € / δείγμα, από 1 έως 4 δείγματα
90 € / δείγμα, από 5 έως 8 δείγματα
85 € / δείγμα, για 9 και περισσότερα δείγματα

Σημείωση: Εδικά για μικρούς οινοπαραγωγούς (η συνολική δήλωση πα-
ραγωγής οίνου, περιόδου 2016-2017 να είναι μικρότερη των 30.000 λίτρων)
το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα: 

85 € / δείγμα
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τον τρόπο πληρωμής μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους
τρόπους:

Α. Με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω πιστωτικής κάρτας (VISA / MASTERCARD).
(Αφορά όσους υποβάλουν τη Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό τρόπο). 

Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να υλοποιηθεί με κάποιον από τους ακό-
λουθους τρόπους:  

Β. Με αποστολή επιταγής ημέρας

Γ. Με κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της Εν.Ο.Α.Β.Ε.: 
– Alpha Bank, IBAN GR91 0140 7410 7410 0200 2000 210
– Τράπεζα Πειραιώς,  IBAN GR85 0172 2020 0052 020 14279954

(μετά την κατάθεση πρέπει να γίνει αποστολή αντιγράφου του καταθετηρίου).

* Στην περίπτωση που η δήλωση συμμετοχής γίνεται με Έντυπο Τρόπο (ταχυδρομικά ή
με fax) μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Έντυπο 1), παρακαλούμε να αποστείλετε και
το ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έντυπο 2). 

Η εξόφληση της συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Παρα-
σκευή 17 Φεβρουαρίου 2017. Όσα δείγματα δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι
17 Φεβρουαρίου 2017, θα αποκλείονται από τη διαδικασία. 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α. Για κάθε οίνο που θα διαγωνιστεί, παρακαλούμε να αποστείλετε:
     i.   Τέσσερις (4) φιάλες με την εμπορική τους μορφή, συνολικού όγκου

τουλάχιστον 3 λίτρων
    ii.   Τέσσερα (4) σετ ετικετών στην Ελληνική Γλώσσα (κύριας και βοη-

θητικής, εφόσον υπάρχει)
* Σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμα παραχθεί οι σχετικές ετικέτες, μπορείτε να
μας αποστείλετε  τις τελικές μακέτες τους τυπωμένες σε χαρτί Α4.

   iii.   Πιστοποιητικό αναλύσεων από ένα εγκεκριμένο εργαστήριο (όπως
στο Υπόδειγμα, Άρθρο 14A)

   iv.   Για τους Οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, την
απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάταξη
στην αντίστοιχη κατηγορία

    v.   Για τους Οίνους Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, την
έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την αρίθμηση
των ετικετών

   vi.   Για τους Ποικιλιακούς Οίνους, την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυν-
σης Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγο-
ρία.

  vii.   Για τους μικρούς οινοπαραγωγούς τη δήλωση παραγωγής οίνων
περιόδου 2016 -2017, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανά-
πτυξης

 viii.   Για Βιολογικούς Οίνους το αντίστοιχο πιστοποιητικό και για Οίνους
από αμπελώνες Βιολογικής Καλλιέργειας ή Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, βεβαίωση ένταξης στο καθεστώς Βιολογικής Καλλιέρ-
γειας ή πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης, που θα περιλαμβάνει τις ποικιλίες, την έκταση των
αμπελώνων για κάθε ποικιλία και τη χρονική διάρκεια ισχύος. Εάν το
παραπάνω δικαιολογητικό δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία αυτά, θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από σχετική συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση
του παραγωγού. 

   ix.   Για τα οινοποιεία – αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμο-
ποιούν τους όρους (Κτήμα, Αμπελώνας(ες), Πύργος, Μοναστήρι,
Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρέπαυλη, Αμπέλι(α)) στη
διακριτική τους ονομασία, την απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για τη χρήση των όρων στις ετικέτες των οίνων

    x.   Για τους Οίνους Reserve, Grand Reserve και Cava, βεβαίωση από
την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ότι έχουν τηρηθεί οι
ελάχιστοι απαιτούμενοι χρόνοι παλαίωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία
και έχει δοθεί η σχετική άδεια.

   xi.   Συμπληρωμένο το Έντυπο 3Α: Συνοδευτικά Στοιχεία Δελτίου Συμμε-
τοχής Οίνου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Β. Για κάθε απόσταγμα αμπελοοινικής προέλευσης που θα διαγωνιστεί, πα-
ρακαλούμε να αποστείλετε:
     i.   Τέσσερις (4) φιάλες  με την εμπορική τους μορφή, συνολικού όγκου

τουλάχιστον 2 λίτρων
    ii.   Τέσσερα (4) σετ ετικετών στην Ελληνική Γλώσσα (κύριας και βοη-

θητικής, εφόσον υπάρχει)
* Σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμα παραχθεί οι σχετικές ετικέτες, μπορείτε να
μας αποστείλετε  τις τελικές μακέτες τους τυπωμένες σε χαρτί Α4.

   iii.   Πιστοποιητικό αναλύσεων από ένα εγκεκριμένο εργαστήριο (όπως
στο Υπόδειγμα, Άρθρο 14B)
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   iv.   Αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Αποσταγματοποιού
ή/και Ποτοποιού

    v.   Βεβαίωση συμμόρφωσης της ετικέτας προς τη νομοθεσία από την αρ-
μόδια τοπική Χημική Υπηρεσία 

   vi.   Πρωτόκολλο εξόδου του αποστάγματος από την αποταμίευση ωρί-
μασης ή πιστοποιητικό παλαίωσης (μόνο για παλαιωμένα αποστάγ-
ματα) από την αρμόδια τοπική Χημική Υπηρεσία 

  vii.   Συμπληρωμένο το Έντυπο 3Β: Συνοδευτικά Στοιχεία Δελτίου Συμμε-
τοχής Αποσταγμάτων, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017
(όχι νωρίτερα) μέχρι και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

(όχι αργότερα)
και ώρες από 8:30 έως 16:30  

Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνει στα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία:                       ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Επάγγελμα:                      Υπηρεσίες Οινικού Τουρισμού
Α.Φ.Μ.:                              094526311
ΔΟΥ:                                  ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Τηλ:                                    2310 281617
Διεύθυνση Αποστολής:  Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων
                                           Θεσσαλονίκης 
                                           ΔΕΘ-Helexpo, Εγνατία 154, 
                                           Αποθήκη Διαγωνισμού Οίνου,
                                           Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη

Στα κιβώτια θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

“ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

και στο δελτίο αποστολής ότι πρόκειται για  “Δείγματα άνευ αξίας”.

* Δηλώσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά και δείγματα πρέπει να έχουν παρα-
ληφθεί μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2017. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν γί-
νεται δεκτό ΚΑΝΕΝΑ δείγμα (κρασιά, αποστάγματα, δελτία συμμετοχής,
δικαιολογητικά).

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού απαρτίζεται από εκπροσώπους
των φορέων:

- Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος
- Ένωση Ελλήνων Οινολόγων
- Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων
- Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
- Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων

Ποτών (ΣΕΑΟΠ)

7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
Στο Διαγωνισμό μπορούν να διαγωνιστούν οι οίνοι και τα αποστάγματα που
παράγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας προέλευσής τους και
συνάδουν με τους ορισμούς του «Παγκόσμιου Κώδικα Οινολογικών Πρα-
κτικών» του O.I.V. 
Επιπλέον στο Διαγωνισμό Οίνου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι οίνοι, οι
ειδικοί οίνοι με ένδειξης καταγωγής και προέλευσης (Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε) και οι
Ποικιλιακοί Οίνοι. 
Στο Διαγωνισμό Αποσταγμάτων μπορούν να συμμετάσχουν αποστάγματα
αμπελοοινικής προέλευσης που παράγονται από αποσταγματοποιείο ή/και
ποτοποιείο που κατέχει αντίστοιχη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απο-
σταγματοποιού ή/και ποτοποιού.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να προορίζονται για πώληση και να προέρχονται
από μια ομογενή παρτίδα όγκου τουλάχιστον 1.000 λίτρων. Ως εξαίρεση,
μπορούν να γίνουν δεκτά δείγματα από παρτίδα όγκου τουλάχιστον 100 λί-
τρων, μετά από αιτιολόγηση.
Οι Επιτραπέζιοι Οίνοι, οι Οίνοι συσκευασμένοι σε Ασκούς (Bag-In-Box) και τα
αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης χωρίς βεβαίωση συμμόρφωσης της
ετικέτας προς τη νομοθεσία, λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό και βαθμολο-
γούνται κανονικά, αποκλείονται όμως από τη βράβευση και την απονομή με-
ταλλίου.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη στις περιπτώσεις της μη έγκαιρης
άφιξης των δειγμάτων, φυσικοχημικών και οργανοληπτικών αλλοιώσεών
τους λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά τη μεταφορά ή και απώ-
λειάς τους κατά την αποστολή.
Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και επιβαρύνονται με
τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς και εκτελωνισμού, τα οποία και ρυθμίζουν
απευθείας με τις μεταφορικές εταιρείες. Προϊόντα που δε συμμορφώνονται
με τα παραπάνω εξαιρούνται του διαγωνισμού, χωρίς επιστροφή του αντι-
τίμου συμμετοχής και των δειγμάτων στον αποστολέα.

9. ΜΕΤΑΛΛΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Τα μετάλλια που απονέμονται στους οίνους/αποστάγματα με βάση τη βαθ-
μολογία τους είναι τα ακόλουθα: 

• Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο 
• Χρυσό Μετάλλιο 
• Ασημένιο Μετάλλιο 
• Χάλκινο Μετάλλιο 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να περιο-
ρίσει τον αριθμό των βραβευμένων προϊόντων των δύο πρώτων κατηγο-
ριών (Μεγάλο Χρυσό και Χρυσό), αυξάνοντας τη βάση των αντίστοιχων
κατηγοριών.
Ο αριθμός των βραβείων (μετάλλια και ειδικές διακρίσεις) που απονέμονται
στους οίνους με τις υψηλότερες βαθμολογίες δεν μπορεί να ξεπερνά το 30%
του συνολικού αριθμού οίνων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. 
Αντίστοιχα, ο αριθμός των μεταλλίων που απονέμονται στα αποστάγματα με
τις υψηλότερες βαθμολογίες δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνολικού
αριθμού αποσταγμάτων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. 
Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ποσοστού, τα δείγματα με τη μικρότερη
βαθμολογία δε βραβεύονται. 
Επιτραπέζιοι Οίνοι, οίνοι συσκευασμένοι σε Ασκούς (Bag-In-Box) και
αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης χωρίς βεβαίωση συμμόρφω-
σης της ετικέτας προς τη νομοθεσία, αποκλείονται από την απονομή
μεταλλίου. 
Μέσα στο παραπάνω όριο του 30%, στον «17ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου
Θεσσαλονίκης» θα απονεμηθούν επιπλέον οι ακόλουθες ειδικές διακρίσεις
στους οίνους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, η βαθ-
μολογία τους θα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χάλκινο μετάλλιο και εφόσον
συμμετέχουν στο διαγωνισμό τουλάχιστον 5 δείγματα: 

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 μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την
ποικιλία Βιδιανό,

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

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

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

η) σε έναν (1) οίνο αφρώδη ή ημιαφρώδη,
θ) σε έναν (1) ξηρό ή ημίξηρο ροζέ οίνο (ανάγοντα σάκχαρα από 0 εώς

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

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 1, την Πέμπτη
2 και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017. 
Η επίσημη ανακοίνωση των μεταλλίων και η απονομή των διπλωμάτων θα
πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση απονομής που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 11 Μαρτίου στην Αθήνα. 
*Περισσότερα στοιχεία για τις διαδικασίες του Διαγωνισμού περιγράφονται
στο αρχείο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνων και Αποσταγ-
μάτων Θεσσαλονίκης 
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Kατηγορία I
Λευκοί Οίνοι Μη Αρωματικών Ποικι-
λιών:
Α. Ήρεμοι Οίνοι (οίνοι που παρουσιάζουν

υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα
μικρότερη από 0,5 Bar στους 20°C).

I-A-1      Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

I-A-2      Οίνοι που περιέχουν 4.1 - 12
g/L αναγόντων σακχάρων

I-A-3      Οίνοι που περιέχουν 12.1 - 45
g/L αναγόντων σακχάρων

I-A-4      Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 45 g/L αναγόντων
σακχάρων

Β. Ημιαφρώδεις Οίνοι (οίνοι που πα-
ρουσιάζουν υπερπίεση διοξει-
δίου του άνθρακα 0,5 – 2,5 Bar
στους 20°C).

I-B-5      Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

I-B-6      Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 4 g/L αναγόντων
σακχάρων

C. Αφρώδεις Οίνοι (οίνοι που παρου-
σιάζουν υπερπίεση διοξειδίου
του άνθρακα μεγαλύτερη από
2,5 Bar στους 20°C).

I-C-7      Οίνοι που περιέχουν έως και
12 g/L αναγόντων σακχάρων
με απόκλιση +3 g/L

I-C-8      Οίνοι που περιέχουν 12.1 - 32
g/L αναγόντων σακχάρων με
απόκλιση +3 g/L

I-C-9      Οίνοι που περιέχουν 32.1 - 50
g/L αναγόντων σακχάρων

I-C-10    Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 50 g/L αναγόντων
σακχάρων

Κατηγορία II
Ροζέ Οίνοι:
Α. Ήρεμοι Οίνοι (οίνοι που παρουσιά-

ζουν υπερπίεση διοξειδίου του
άνθρακα μικρότερη από 0,5
Bar στους 20°C).

II-A-11   Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

II-A-12   Οίνοι που περιέχουν 4.1 - 12
g/L αναγόντων σακχάρων

II-A-13   Οίνοι που περιέχουν 12.1 - 45
g/L αναγόντων σακχάρων

II-A-14   Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 45 g/L αναγόντων
σακχάρων

Β. Ημιαφρώδεις Οίνοι (οίνοι που παρου-
σιάζουν υπερπίεση διοξειδίου του
άνθρακα 0,5 – 2,5 Bar στους 20°C).

II-B-15   Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

II-B-16   Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 4 g/L αναγόντων
σακχάρων

C. Αφρώδεις Οίνοι
(οίνοι που παρουσιάζουν υπερπίεση διοξει-

δίου του άνθρακα μεγαλύτερη από
2,5 Bar στους 20°C).

II-C-17   Οίνοι που περιέχουν έως και
12 g/L αναγόντων σακχάρων
με απόκλιση +3g/L

II-C-18   Οίνοι που περιέχουν 12.1 - 32

g/L αναγόντων σακχάρων με
απόκλιση +3g/L

II-C-19   Οίνοι που περιέχουν 32.1 - 50
g/L αναγόντων σακχάρων

II-C-20   Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 50 g/L αναγόντων
σακχάρων

Κατηγορία IIΙ
Ερυθροί Οίνοι: 
Α. Ήρεμοι Οίνοι (οίνοι που παρουσιάζουν

υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα
μικρότερη από 0,5 Bar στους 20°C).

III-A-21  Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

III-A-22  Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 4 g/L αναγόντων
σακχάρων

B. Ημιαφρώδεις Οίνοι (οίνοι που πα-
ρουσιάζουν υπερπίεση διοξει-
δίου του άνθρακα 0,5 – 2,5 Bar
στους 20°C).

III-B-23  Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

III-B-24  Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 4 g/L αναγόντων
σακχάρων

III-C-25   C. Αφρώδεις Οίνοι (οίνοι
που παρουσιάζουν υπερπίεση
διοξειδίου του άνθρακα μεγα-
λύτερη από 2,5 Bar στους
20°C).

Κατηγορία IV
Οίνοι Αρωματικών Ποικιλιών: 
Α. Ήρεμοι Οίνοι (οίνοι που παρουσιάζουν

υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα
μικρότερη από 0,5 Bar στους 20°C).

IV-A-26  Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

IV-A-27  Οίνοι που περιέχουν 4.1 - 12
g/L αναγόντων σακχάρων

IV-A-28  Οίνοι που περιέχουν 12.1 - 45
g/L αναγόντων σακχάρων

IV-A-29  Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 45 g/L αναγόντων
σακχάρων

B. Ημιαφρώδεις Οίνοι (οίνοι που παρου-
σιάζουν υπερπίεση διοξειδίου του
άνθρακα 0,5 – 2,5 Bar στους 20°C).

IV-B-30  Οίνοι που περιέχουν έως και 4
g/L αναγόντων σακχάρων

IV-B-31  Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 4 g/L αναγόντων
σακχάρων

C. Αφρώδεις Οίνοι (οίνοι που παρουσιά-
ζουν υπερπίεση διοξειδίου του άν-
θρακα μεγαλύτερη από 2,5 Bar
στους 20°C).

IV-C-32  Οίνοι που περιέχουν έως και
12 g/L αναγόντων σακχάρων
με απόκλιση +3 g/L

IV-C-33  Οίνοι που περιέχουν 12.1 - 32
g/L αναγόντων σακχάρων με
απόκλιση +3 g/L

IV-C-34  Οίνοι που περιέχουν 32.1 - 50
g/L αναγόντων σακχάρων

IV-C-35  Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερα από 50 g/L αναγόντων
σακχάρων

Κατηγορία V
Οίνοι που καλύπτονται από στρώμα
ζυμομυκήτων:
A. Οίνοι που περιέχουν έως και 4

g/L αναγόντων σακχάρων
V-A-36   Οίνοι που περιέχουν έως και

15% κατ’ όγκο αλκοόλη
V-A-37   Οίνοι που περιέχουν περισσό-

τερο από 15% κατ’ όγκο αλ-
κοόλη

B. Οίνοι που περιέχουν 4.1 - 20 g/L
αναγόντων σακχάρων

V-Β-38   Οίνοι που περιέχουν έως και
15% κατ’ όγκο αλκοόλη

V-Β-39   Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερο από 15% κατ’ όγκο αλ-
κοόλη

C. Οίνοι που περιέχουν περισσότερα
από 20 g/L αναγόντων σακχά-
ρων

V-C-40   Οίνοι που περιέχουν έως και
15% κατ’ όγκο αλκοόλη

V-C-41   Οίνοι που περιέχουν περισσό-
τερο από 15% κατ’ όγκο αλ-
κοόλη

Κατηγορία VΙ
Οίνοι Φυσικώς Γλυκείς (όψιμου τρύ-
γου, οίνοι από σταφύλια με ευγενή
σήψη, ice wine…):
VI-A-42  Α. Οίνοι Μη Αρωματικών

Ποικιλιών
VI-B-43  Β. Οίνοι Αρωματικών Ποικι-

λιών

Κατηγορία VΙΙ
Οίνοι Λικέρ:
Α. Οίνοι Μη Αρωματικών Ποικιλιών
(π.χ. Porto, Marsala, Tokay Aszu…)
VII-A-44 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν έως

και 6 g/L αναγόντων σακχά-
ρων

VII-A-45 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν 6.1
- 40 g/L αναγόντων σακχάρων
και έως και 18% κατ’ όγκο αλ-
κοόλη

VII-A-46 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν 6.1
- 40 g/L αναγόντων σακχάρων

και περισσότερο από 18% κατ’
όγκο αλκοόλη

VII-A-47 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν
40.1 - 80 g/L αναγόντων σακ-
χάρων και έως και 18% κατ’
όγκο αλκοόλη

VII-A-48 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν
40.1 - 80 g/L αναγόντων σακ-
χάρων και περισσότερο από
18% κατ’ όγκο αλκοόλη

VII-A-49 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν πε-
ρισσότερα από 80 g/L αναγόν-
των σακχάρων και έως και
18% κατ’ όγκο αλκοόλη

VII-A-50 Οίνοι Λικέρ που περιέχουν πε-
ρισσότερα από 80 g/L αναγόν-
των σακχάρων και
περισσότερο από 18% κατ’
όγκο αλκοόλη

VII-B-51 Β. Οίνοι Αρωματικών Ποικι-
λιών (π.χ. Μοσχάτο…)

VII-C-52 C. Οίνοι Λικέρ που καλύ-
πτονται από στρώμα ζυμο-
μυκήτων (π.χ. Jerez, Fino…)

Κατηγορία ΙΧ
Αποστάγματα Αμπελοοινικής Προ-
ελεύσεως:
IΧ-A-54  Αποστάγματα οίνου
IΧ-B-55  Brandy
IΧ-C-56  Αποστάγματα σταφυλής
IΧ-D-57  Αποστάγματα σταφίδας
IΧ-E-58  Αποστάγματα στεμφύλων στα-

φυλής (τσίπουρο ή τσικουδιά)
IΧ-F-59  Αποστάγματα οινολασπών

Κατηγορία Χ
Χ-A-60   Οίνοι “Ρετσίνα”
               
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διοργανωτές έχουν το
δικαίωμα να παραλείψουν κατηγορίες οι
οποίες δε συμπληρώνουν έναν ελάχιστο
αριθμό δειγμάτων. Διατηρούν ακόμη το
δικαίωμα να δημιουργήσουν νέες κατη-
γορίες ανάλογα με τις ανάγκες του δια-
γωνισμού.
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11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης απευθύνεται στις εξής
κατηγορίες οίνων, ειδικών οίνων και αποσταγμάτων:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ (Άρθρο 14 A)

Τα δείγματα οίνων πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναλύσεων εγκεκριμένου
εργαστηρίου ή του οινολόγου του οινοποιείου το οποίο να περιέχει, τουλάχιστον, τα ακό-
λουθα στοιχεία:

1. Αλκοολικό τίτλο στους 20°C (% vol.)
2. Ανάγοντα σάκχαρα (g/L)  
3. Ολική οξύτητα (meq/L ή g/L τρυγικού οξέος)
4. Πτητική  οξύτητα (meq/L ή g/L οξικού οξέος)
5. Ολικό διοξείδιο του θείου (mg/L)
6. Ελεύθερο διοξείδιο του θείου (mg/L)
7. Για τους αφρώδεις και τους ημιαφρώδεις οίνους την υπερπίεση στη φιάλη (bars ή

hPa)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (Άρθρο 14 B)

Τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναλύσεων εγκεκριμένου εργα-
στηρίου ή του οινολόγου του αποσταγματοποιείου το οποίο να περιέχει, τουλάχιστον, τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Αλκοολικό τίτλο στους 20°C (% vol.)
2. Σάκχαρα (g/L)  
3. Περιεκτικότητα πτητικών συστατικών (g/hL γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης

100% vol)
4. Μεθανόλη (g/hL γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol)
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Γιαννιτσών 90, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281632, 2310 281617, Fax: 2310 281619
E-mail: oinologos@wineroads.gr www.tiwc.gr

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


