ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ,
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ
ΚΛΑΓΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Γηαδηθαζίεο 10νπ Κππξηαθνχ Γηαγσληζκνχ Οίλνπ
ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν 332A/2009 ηνπ OIV

10νο
ΚΤΠΡΙΑΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΟΙΝΟΤ
Τπό ηελ αηγίδα:

Τπνπξγνύ Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο

03-06 Μαΐνπ 2017,
Πάθνο-Πνιηηηζηηθή Πξωηεύνπζα ηεο Δπξώπεο 2017

Γηαδηθαζίεο 10νπ Κππξηαθνύ Γηαγωληζκνύ Οίλνπ
ζύκθωλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν 332Α/2009 ηνπ OIV
Άξζξν 1-Δηζαγωγή
Ο 10νο Κππξηαθφο Γηαγσληζκφο Οίλνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη Λεηηνπξγηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ
Πξντφλησλ ζην Τκήκα Γεσξγίαο Νφκνπ Ν25(Ι)/2014 θαη ηνπ άξζξνπ 12(ηε) ηνπ πεξί Σπκβνπιίνπ
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ Νφκνπ 61(I)/2004, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ακπέινπ θαη
Οίλνπ (OIV) θαη ηνπ Υπνπξγνχ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. Σπλεξγαδφκελνη
θνξείο κε ην Τκήκα Γεσξγίαο είλαη ν Γήκνο Πάθνπ, ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Τνπξηζκνχ (ΚΟΤ), ν
Σχλδεζκνο Οηλνπνηείσλ Κχπξνπ (ΣΟΚ), ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Πάθνπ, ε Έλσζε Πηπρηνχρσλ
Οηλνιφγσλ Κχπξνπ (ΔΠΟΚ), ν Παγθχπξηνο Σχλδεζκνο Οηλνρφσλ θαη ν Όκηινο Οηλνθίισλ Κχπξνπ.
H ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, αθνινπζνχλ ην Πξφηππν 332A/2009
ηνπ OIV κε ηίηιν: “Standard for International Wine and Spirituous Beverages of Vitivinicultural
Origin Competitions”.
Άξζξν 2-Πξόγξακκα Γηαγωληζκνύ
Ο Γηαγσληζκφο ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Πάθν-Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 2017. Οη γεπζηηθέο
δνθηκέο ζα δηεμαρζνχλ ζηηο 3, 4 θαη 5 Μαΐνπ 2017. Η αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε απνλνκή
ησλ βξαβείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην Σάββαην 6 Μαΐνπ 2017.
Άξζξν 3-Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ηεηξακειήο θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, δπν (2)
Μέιε αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο θαη έλα (1) κέινο απφ ηελ ΔΠΟΚ. Ο Πξφεδξνο
θαη ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν φθεινο ή ζπγθξνπφκελν ζπκθέξνλ
κε επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ. Απφ ηελ ηεηξακειή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ζα
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα Μέινο λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Οηλνινγίαο θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ
ΔΠΟΚ. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εχξπζκε δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ σο
αθνινχζσο:






Γηα ηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απφιπηεο αλσλπκίαο ησλ δηαγσληδφκελσλ νίλσλ θαη ηε δηαθχιαμε
ησλ απνηειεζκάησλ έσο ην ηέινο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξγάλσζεο ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ζεηξά παξνπζίαζεο
θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ γεπζηηθψλ δνθηκψλ.
Γηα ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο αθνινπζίαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ θάζε ζεηξάο,
δηνξζψλνληαο φζεο αθνινπζίεο είλαη θαηαθαλψο ιαλζαζκέλεο θαη κεηαζέηνληαο νίλνπο ζε
επφκελε γεπζηηθή δνθηκή ή αθφκα απνθιείνληαο απφ ην Γηαγσληζκφ νίλνπο, νη νπνίνη δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ παξφλησλ Γηαδηθαζηψλ.
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Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θηαιψλ δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ ζηε βνεζεηηθή αίζνπζα
απνζήθεπζεο θαζψο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αλψλπκεο παξνπζίαζεο
πξνο ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνλ ππνινγηζκφ θαη
θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ θαζψο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ.

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή επηηξέπεη ηε γεπζηηθή δνθηκή ηεο δεχηεξεο θηάιεο ελφο δηαγσληδφκελνπ
δείγκαηνο, φηαλ:




ν Πξφεδξνο ή ε πιεηνςεθία ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ην δεηεί.
ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο βαζκνινγίεο.
ην ζεσξεί απαξαίηεην θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα.

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεηαη απφ αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο.
Άξζξν 4-Γηαγωληδόκελνη Οίλνη
Σην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ήξεκνη νίλνη (still wines) Κππξηαθήο πξνέιεπζεο πνπ
παξάγνληαη θαη θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηνπο Δζληθνχο θαη Δλσζηαθνχο Καλνληζκνχο θαη νη
νπνίνη ζπλάδνπλ κε ηηο Σπζηάζεηο/Γεκνζηεχζεηο ηνπ ΟΙV. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη βξάβεπζεο έρνπλ
νη νίλνη πνπ θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ρξήζεο Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ),
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ) θαη δηθαίσκα αλαγξαθήο ηεο πνηθηιίαο/έηνπο
ζπγθνκηδήο (Πνηθηιηαθνί Οίλνη) απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο. Οη νίλνη πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πην
πάλσ θαηεγνξίεο δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ θαη λα βαζκνινγνχληαη θαλνληθά,
αιιά ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία βξάβεπζεο. Οη δηαγσληδφκελνη νίλνη πξέπεη λα πξνέξρνληαη
απφ ηελ ίδηα παξηίδα, ειάρηζηνπ φγθνπ 1.000 ιίηξσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε πξνο
θαηαλάισζε. Καη’ εμαίξεζε, νίλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξηίδα ηνπιάρηζηνλ 100 ιίηξσλ, ηδίσο απφ
ηηο ζπάληεο γεγελείο πνηθηιίεο ηεο Κχπξνπ, κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην Γηαγσληζκφ εθφζνλ ππάξρνπλ ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρακειή παξαγσγή θαη ζπαληφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νίλνπ. Όια ηα
δείγκαηα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ηελ εκπνξηθή ηνπο επηζήκαλζε.
Άξζξν 5-Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο
Γηα θάζε δηαγσληδφκελν νίλν, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα κέρξη
ηηο 25 Απξηιίνπ 2017, ην αξγφηεξν:
(α) Τν ζπλεκκέλν Γειηίν Σπκκεηνρήο (Έληππν 1), πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ
θαηά λφκν ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο (πξσηφηππν).
(β) Τν λφκηκν ηέινο ζπκκεηνρήο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 15.
(γ) Έλα (1) ζεη εηηθεηψλ (θχξηαο θαη βνεζεηηθήο), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εκπνξηθή επηζήκαλζε (ε
επηζήκαλζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο Δζληθνχο θαη Δλσζηαθνχο Καλνληζκνχο).
2

(δ) Πηζηνπνηεηηθφ Δξγαζηεξηαθψλ Αλαιχζεσλ απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην γηα λα δηελεξγεί
επίζεκεο αλαιχζεηο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα γηα ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο:







Απνθηεκέλνο Αιθννιηθφο Τίηινο (θαη φγθν πεξηεθηηθφηεηα % Vol. ζηνπο 20 °C).
Οιηθή Ομχηεηα (meq/l).
Πηεηηθή Ομχηεηα (meq/l).
Σάθραξα (γιπθφδε + θξνπθηφδε g/l).
Οιηθφ Γηνμείδην ηνπ Θείνπ (mg/l).
Διεχζεξν Γηνμείδην ηνπ Θείνπ (mg/l).

Οη κέζνδνη εξγαζηεξηαθήο αλάιπζεο πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ ζπζηήλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζηε
Γηεζλή Σπιινγή Δξγαζηεξηαθψλ Αλαιχζεσλ ηνπ OIV.
(ε) Πηζηνπνηεηηθφ νίλνπ ΠΟΠ ή ΠΓΔ ή Πνηθηιηαθνχ Οίλνπ απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο.
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ εκθηαισηή ηνπ
νίλνπ. Αηηήζεηο ζα γίλνληαη απνδεθηέο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή
10νπ Κππξηαθνύ Γηαγωληζκνύ Οίλνπ
Σκήκα Γεωξγίαο
Κιάδνο Ακπεινπξγίαο-Οηλνινγίαο
Λεωθόξνο Φξαγθιίλνπ Ρνύζβειη 197
3045 Λεκεζόο
Άξζξν 6-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο θαη Απνζήθεπζεο ηωλ Γεηγκάηωλ
Η δεηγκαηνιεςία ησλ δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ ζα γίλεη απφ αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ Κιάδνπ
Ακπεινπξγίαο-Οηλνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο απφ ηηο 26 κέρξη θαη ηηο 28 Απξηιίνπ 2017. Καηά ηε
δεηγκαηνιεςία ζα ιακβάλνληαη ηέζζεξεηο (4) θηάιεο ρσξεηηθφηεηαο 750 ml έθαζηε ή αληίζηνηρνο
αξηζκφο θηαιψλ νλνκαζηηθνχ φγθνπ κηθξφηεξνπ ή ίζνπ κε 2 L. θαη ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπιάρηζηνλ 3 L.,
νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο επηζήκαλζε. Τα δείγκαηα ησλ
δηαγσληδνκέλσλ νίλσλ ζα απνζεθεχνληαη ζε αζθαιέο κέξνο ζε ζεξκνθξαζία θαη ζπλζήθεο πνπ
εγγπψληαη ηε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπο κέρξη ηελ παξνπζίαζε ηνπο ελψπηνλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 7-Έιεγρνο, Καηαρώξεζε Καηεγνξηώλ θαη Κωδηθνπνίεζε ηωλ Γηαγωληδόκελωλ Οίλωλ
Μεηά ηνλ απαξαίηεην έιεγρν ζηε βάζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ, γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ νίλσλ ζε κεραλνγξαθεκέλν πξφγξακκα. Η
θαηαρψξεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ νίλνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αλάινγα κε ην ρξψκα, ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα θαη ηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε (επηζπλάπηεηαη πίλαθαο), δίλνληαο ζε θάζε
δείγκα έλα κνλαδηθφ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ελψπηνλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο έηζη ψζηε
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λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε αλσλπκία. Πξφζβαζε ζην κεραλνγξαθεκέλν πξφγξακκα έρνπλ κφλν
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.

1.1
1.2
1.3
2.1

3.1
3.2

Καηεγνξία 1-Λεπθνί Οίλνη
-Μνλνπνηθηιηαθνί (ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85%)
-Πνιππνηθηιηαθνί
Καηεγνξία 2-Δξπζξωπνί Οίλνη
-Μνλνπνηθηιηαθνί (ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85%)
-Πνιππνηθηιηαθνί
Καηεγνξία 3-Δξπζξνί Οίλνη
-Μνλνπνηθηιηαθνί (ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 85%)
-Πνιππνηθηιηαθνί
Οη πην πάλσ θαηεγνξίεο έρνπλ αληίζηνηρεο ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα ππνιεηκκαηηθά ζάθραξα
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα XIV, Μέξνο Β ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 607/2009 σο αθνινχζσο:





μεξνί
εκίμεξνη
εκίγιπθνη
γιπθνί

Άξζξν 8-Κξηηηθή Δπηηξνπή
Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ επηά (7) θξηηέο, νη νπνίνη είλαη θαηά πιεηνςεθία Οηλνιφγνη ή
άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηζφηηκν δίπισκα θαη θαηά πιεηνςεθία πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. Η
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή επηιέγεη ηνπο θξηηέο βάζεη ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ νξγαλνιεπηηθή
αμηνιφγεζε νίλσλ θαη νξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη
Οηλνιφγνο ή άηνκν πνπ θαηέρεη ηζφηηκν δίπισκα. Ο Πξφεδξνο πέξαλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ σο θξηηήο,
είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. Ο Γηεζλήο
Οξγαληζκφο Ακπέινπ θαη Οίλνπ (OIV) νξίδεη έλαλ πξαγκαηνγλψκνλα αληηπξφζσπν, ν νπνίνο
ζπκκεηέρεη ζηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή, επηβιέπεη ζπλνιηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη ζην ηέινο
ζπληάζζεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ φιε δηνξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ.
Άξζξν 9-Γεληθή Λεηηνπξγία ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο
Οη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο πξσηλέο ψξεο κεηαμχ 9:00-15:00. Πεξηιακβάλνπλ ηε δνθηκή έσο
θαη 45 δεηγκάησλ ηελ εκέξα, ππνδηαηξνχκελα ζε 3 ζπλεδξίεο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε
Κξηηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά γηα κηα πξνθαηαξθηηθή δνθηκαζηηθή γεπζηγλσζία
(mis-en-bouche) κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ δνθηκαζηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δειηίνπ
αμηνιφγεζεο θαη εμνηθείσζε. Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη θάζε κέξα πξηλ απφ ηελ
πξψηε ζπλεδξία γεπζηηθήο δνθηκήο, ε Κξηηηθή Δπηηξνπή πξαγκαηνπνηεί κηα δνθηκαζηηθή γεπζηγλσζία
(mis-en-bouche) ελφο νίλνπ ηνπ ηδίνπ ηχπνπ κε απηνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Τν πνηήξη γεπζηηθήο
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δνθηκήο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ δηαγσληδφκελνπ νίλνπ θαη λα είλαη ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 3591:1977.
9.1 Πεηζαξρία
Καηά ηε γεπζηηθή δνθηκή επηθξαηεί πεηζαξρία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βαζηθή αξρή ηνπ
Γηαγσληζκνχ, πνπ είλαη ε απφιπηε αλσλπκία. Σπλεπψο:






Οη θξηηέο παξακέλνπλ ζησπεινί θαη δελ θάλνπλ θηλήζεηο ή κνξθαζκνχο ελδεηθηηθνχο ησλ
εθηηκήζεσλ ηνπο.
Πξηλ ην ζεξβίξηζκα θάζε δηαγσληδφκελνπ νίλνπ, δηαλέκνληαη ηα έληππα αμηνιφγεζεο ηα νπνία
θέξνπλ ζρεηηθέο ηερληθέο ελδείμεηο.
Τν αξκφδην πξνζσπηθφ πνπ ζπγθεληξψλεη ηα έληππα αμηνιφγεζεο βεβαηψλεηαη φηη είλαη
πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη επηθπξσκέλα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κξηηηθήο
Δπηηξνπήο.
Γελ επηηξέπεηαη νη θξηηέο λα θξαηνχλ αληίγξαθα ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο, αιιά νχηε θαη λα
πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νίλνπ πνπ βαζκνιφγεζαλ.

9.2 πλζήθεο θαηά ηε γεπζηηθή δνθηκή










Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε αίζνπζα ήζπρε, κε ζσζηφ θσηηζκφ θαη θαιφ αεξηζκφ, ζηελ
νπνία ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο δηαηεξείηαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, κεηαμχ 18 θαη 22ºC.
Σηελ αίζνπζα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ε είζνδνο αηφκσλ μέλσλ κε ηελ νξγάλσζε ηεο
δνθηκήο.
Σε κηα δεχηεξε αίζνπζα, γεηηνληθή αιιά εθηφο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ησλ θξηηψλ,
πξαγκαηνπνηείηαη ν εθπσκαηηζκφο ησλ θηαιψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζπζθεπαζίεο
πνπ θξχβνπλ ην ζρήκα ηνπο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζα επέηξεπε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ
δεηγκάησλ. Σηε ζπλέρεηα, νη θηάιεο κεηαθέξνληαη ζηελ αίζνπζα πνπ ζπλεδξηάδεη ε Κξηηηθή
Δπηηξνπή γηα ην ζεξβίξηζκα θαη ηε γεπζηηθή δνθηκή.
Η ελ ιφγσ ζπζθεπαζία θαη άξα ε αλσλπκία ησλ δεηγκάησλ δηαηεξείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο, ελψ νη θξηηέο δελ πιεξνθνξνχληαη πνηέ γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ νίλσλ
πνπ αμηνινγνχλ.
Τα πνηήξηα ηεο γεπζηηθήο δνθηκήο είλαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, ν νπνίνο ππαθνχεη ζηηο
δηεζλείο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 3591:1977 θαη θαηά
ζπλέπεηα είλαη απνδεθηφο απφ ηνλ ΟIV. Μεηά απφ θάζε ρξήζε, ηα πνηήξηα πιέλνληαη,
μεπιέλνληαη θαη ζηεγλψλνπλ πξνζεθηηθά.
Σηε ζέζε εξγαζίαο ησλ θξηηψλ ππάξρεη πάληα θξέζθν λεξφ, κηθξέο θέηεο ςσκηνχ,
ραξηνπεηζέηεο θαη πηπεινδνρείν.

9.3 Παξνπζίαζε ηωλ δεηγκάηωλ
Κάζε δείγκα δνθηκάδεηαη μερσξηζηά θαη φρη ζε ζχγθξηζε κε θάπνην άιιν δείγκα.
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9.4 Γηαιείκκαηα
Μεηά απφ θάζε ζεηξά δεηγκάησλ πξνβιέπεηαη ζχληνκν δηάιεηκκα φπνπ κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ
ηξφθηκα θαη πνηά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ γεπζηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξηηψλ.
Άξζξν 10-εηξά Παξνπζίαζεο ηωλ Γεηγκάηωλ θαη Θεξκνθξαζίεο
Οη νίλνη δνθηκάδνληαη απφ ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή θαη αλά ζπλεδξία, κε ηελ εμήο ζεηξά:
1.

Ήξεκνη Λεπθνί Οίλνη

2.

Ήξεκνη Δξπζξσπνί Οίλνη

3.

Ήξεκνη Δξπζξνί Οίλνη

4.

Οίλνη Φπζηθνί Γιπθείο

5.

Οίλνη Ληθέξ

Σε θάζε κηα απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο, νη λεαξνί νίλνη δνθηκάδνληαη πξηλ απφ ηνπο παιαησκέλνπο.
Οη νίλνη κε ζάθραξα πεξηζζφηεξα απφ 4 g/l, δνθηκάδνληαη κε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζάθραξα. Οη ζεξκνθξαζίεο δνθηκήο είλαη νη αθφινπζεο:


Λεπθνί θαη Δξπζξσπνί Οίλνη ζηνπο 10-12ºC.



Δξπζξνί Οίλνη ζηνπο 15-18ºC.



Οίλνη Φπζηθνί Γιπθείο θαη Οίλνη Ληθέξ ζηνπο 10-14ºC.

Σε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη φπσο νίλνη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, λα δνθηκάδνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.
Άξζξν 11-Έληππν Αμηνιόγεζεο
Καηά ην ζεξβίξηζκα ελφο δείγκαηνο, δίλεηαη ζε θάζε θξηηή θαη ην αληίζηνηρν έληππν αμηνιφγεζεο ηνπ
νίλνπ, ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν νξγαλνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ήξεκσλ νίλσλ ηνπ ΟIV.
Γηα ηνπο ήξεκνπο νίλνπο, ην έληππν πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο
ραξαθηήξεο:
1. Οπηηθή εμέηαζε: δηαχγεηα, φςε.
2. Οζθξεηηθή εμέηαζε: θαζαξφηεηα, έληαζε, πνηφηεηα.
3. Γεπζηηθή εμέηαζε θαη άξσκα ζηφκαηνο: θαζαξφηεηα, έληαζε, δηάξθεηα, πνηφηεηα.
4. Γεληθή εληχπσζε θαη αξκνλία.
Η αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ βαζίδεηαη ζε κηα θιίκαθα εθηίκεζεο κε ηηο εμήο
δηαβαζκίζεηο: Δμαηξεηηθφ, Πνιχ θαιφ, Καιφ, Ιθαλνπνηεηηθφ θαη Αλεπαξθέο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη
απφ έλα βαζκφ. Τν έληππν αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ αξηζκφ ηνπ θξηηή, ηελ εκεξνκελία,
θελφ ρψξν γηα ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ θξηηή θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
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Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. Μεηά ηε γεπζηηθή δνθηκή ελφο δείγκαηνο θαη γηα θάζε νξγαλνιεπηηθφ ραξαθηήξα,
νη θξηηέο ζεκεηψλνπλ ην ηεηξάγσλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηίκεζή ηνπο θαη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο
ηνπο.
Άξζξν 12-Δμαγωγή ηωλ Απνηειεζκάηωλ
Η Γξακκαηεία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαλνκή ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο θξηηέο, ηελ νξζή
ζπκπιήξσζε ηνπο, ηε κεηαηξνπή ηεο πνηνηηθήο εθηίκεζεο ησλ θξηηψλ ζε πνζνηηθή, ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε δείγκα ζην
κεραλνγξαθεκέλν πξφγξακκα. Όηαλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο απνδνζεί ν ραξαθηεξηζκφο «αλεπαξθέο», απηνκάησο ην δείγκα απνξξίπηεηαη
θαη εμαηξείηαη απφ ηε βξάβεπζε. Κάζε δείγκα βαζκνινγείηαη κε βάζε ην κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθηηκήζεσλ ησλ θξηηψλ. Η κεγαιχηεξε θαη ε κηθξφηεξε
βαζκνινγία δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη επαλαιεπηηθή δνθηκή ελφο δείγκαηνο, κφλν ην απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο κπνξεί λα
ιεθζεί ππφςε.
Άξζξν 13-Μεηάιιηα /Δηδηθέο Γηαθξίζεηο
Τα κεηάιιηα πνπ απνλέκνληαη ζηνπο νίλνπο κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο είλαη ηα αθφινπζα:


Μεγάιν ρξπζφ κεηάιιην-ειάρηζην 92 βαζκνχο



Φξπζφ κεηάιιην-ειάρηζην 85 βαζκνχο



Αζεκέλην κεηάιιην-ειάρηζην 82 βαζκνχο



Φάιθηλν κεηάιιην-ειάρηζην 80 βαζκνχο

Τν ζχλνιν φισλ ησλ κεηαιιίσλ πνπ απνλέκνληαη ζηνπο νίλνπο κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο δελ
μεπεξλά ην 30% ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκφ. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ
πνζνζηνχ, ηα δείγκαηα κε ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία δελ βξαβεχνληαη. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νίλσλ
θαηά ηελ νπνία κφλν έλαο ηχπνο κεηαιιίνπ κπνξεί λα απνλεκεζεί, ε βαζκνινγία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Κξηηηθήο Δπηηξνπήο απνηειεί ηε ληθψζα ςήθν.
ΗΜΔΙΩΗ:
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαιείςεη ή λα ζπκπηχμεη θαηεγνξίεο φηαλ δελ
ζπκπιεξψλεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο δεηγκάησλ. Δπίζεο, κέζα ζην πην πάλσ
φξην ηνπ 30%, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ηε δηθαηνδνζία λα απνλείκεη εηδηθέο δηαθξίζεηο ζε
κνλνπνηθηιηαθνχο νίλνπο απφ θππξηαθέο γεγελείο πνηθηιίεο.
Άξζξν 14-Αλαγλώξηζε ηνπ Μεηαιιίνπ
Τα κεηάιιηα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ έλα απνδεηθηηθφ έληππν ή δίπισκα ην νπνίν ζπληάζζεηαη
απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο θαη αλαθέξεη ηελ αθξηβή ηαπηφηεηα ηνπ βξαβεπκέλνπ νίλνπ θαζψο θαη ηνπ
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παξαγσγνχ ηνπ. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαθπιάηηεη ηελ νξζή/λφκηκε ρξήζε ησλ «Ολνκαζηψλ
Πξνέιεπζεο» θαη ησλ «Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ» ησλ νπνίσλ ε απζεληηθφηεηα πξέπεη λα
πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ΟIV, θαζψο θαη απφ ηελ Δζληθή θαη Δλσζηαθή
λνκνζεζία. Έηζη, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα αθπξψλεη θάζε δηάθξηζε πνπ έρεη απνλεκεζεί ζε
δείγκα ηνπ νπνίνπ ε εηηθέηα δε ζπκθσλεί κε ηελ Δζληθή θαη Δλσζηαθή λνκνζεζία ή ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί ιαλζαζκέλα ή παξάλνκα έλδεημε ΠΟΠ ή ΠΓΔ ή Πνηθηιηαθνχ Οίλνπ. Η Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε πξνβνιή ησλ νίλσλ πνπ ζα βξαβεπζνχλ, ζα θνηλνπνηήζεη ηα
αθξηβή ζηνηρεία θαη ηηο δηαθξίζεηο ηνπο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αιιά θαη κε έθδνζε εληχπνπ πνπ
ζα δηαλεκεζεί ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ην Τκήκα Γεσξγίαο
δηαηεξεί απνθιεηζηηθά ην δηθαίσκα παξαγσγήο θαη πψιεζεο απηνθφιιεησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ
κεηαιιίσλ ηα νπνία αλαθέξνπλ ην έηνο βξάβεπζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, νη παξαγσγνί πνπ
ελδηαθέξνληαη λα παξνπζηάζνπλ ζηηο εηηθέηεο ησλ νίλσλ ηνπο ην κεηάιιην πνπ έιαβαλ ζην Γηαγσληζκφ,
νθείινπλ λα ην δεηήζνπλ απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο θαη λα θαηαβάινπλ ην αληίζηνηρν λφκηκν ηέινο.
Άξζξν 15-Νόκηκν Σέινο πκκεηνρήο
Τν λφκηκν ηέινο ζπκκεηνρήο γηα θάζε δείγκα αλέξρεηαη ζηα €70. Καηαβάιιεηαη ζην Τκήκα
Γεσξγίαο/Κιάδν Ακπεινπξγίαο-Οηλνινγίαο καδί κε ην Γειηίν Σπκκεηνρήο (Έληππν 1) θαη φια ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ηνπο νίλνπο πνπ ζα δηαγσληζηνχλ. Κάζε Γειηίν Σπκκεηνρήο
πνπ δε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίηηκν έσο ηελ 25ε Απξηιίνπ 2017, ζα απνθιείεηαη.
Άξζξν 16-Γεληθνί Όξνη θαη Ννκηθό πκθωλεηηθό ηνπ Γηαγωληζκνύ
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί γηα πεξίνδν ελφο έηνπο κηα (1) θηάιε απφ θάζε δηαγσληδφκελν νίλν
πνπ έρεη δηαθξηζεί θαη έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηε δηεμαγσγή εηδηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ
ησλ βξαβεπκέλσλ νίλσλ, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Δπίζεο, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεί έιεγρνπο ηαπηνπνίεζεο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% (κεηά απφ θιήξσζε) ησλ
βξαβεπκέλσλ νίλσλ θαη ζηνπο ίδηνπο νίλνπο πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην. Ο ππνγξάθσλ ην έληππν
ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη λνκηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη.
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, αθνινπζψληαο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, λα επαιεζεχζεη ηηο
αλσηέξσ πιεξνθνξίεο, ψζηε λα ειέγμεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ νίλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ζε ζρέζε
κε ην δείγκα πνπ ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ηειηθά. Λφγσ
ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θνηλνπνηνχληαη κφλν νη βξαβεπκέλεο ζπκκεηνρέο, ελψ γηα θάζε νίλν
πνπ δηαγσλίδεηαη απνζηέιιεηαη ε αλαιπηηθή ηνπ βαζκνινγία κφλν ζην λνκηθά ππεχζπλν γηα ηε
ζπκκεηνρή. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη κε ηελ απνδνρή ησλ παξφλησλ Γηαδηθαζηψλ.
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