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Certi�ed Apiculturist 
Το σχήμα πιστοποίησης αποσκοπεί στην 
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών  για τον Τεχνικός 
Αμπελουργίας - Οινοποιίας. Πιο αναλυτικά, οι 
πιστοποιημένοι  αναμένεται να κατανοήσουν στις 
βασικές Αρχές του επαγγέλματος και να 
λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και κανονισμούς και με τους κανόνες 
ηθικής.

Στόχος του προγράμματος είναι:
Ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να: 
•προετοιμάζει το έδαφος για φύτευση, επιλέγει το 
πολλαπλασιαστικό υλικό, φυτεύει και εγκαθιστά
μητρικές φυτείες υποκείμενες / εμβολιοληψίας
•εκτελεί καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου 
(άρδευση, καταπολέμηση ζιζανίων, αντιμετώπιση
ασθενειών, χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών, 
εφαρμογή της κατάλληλης λίπανσης)
•χειρίζεται μηχανήματα, εργαλεία, όργανα και 
υλικά, τηρεί τα μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία
των εργαζομένων
•γνωρίζει όλα τα στάδια παραγωγής 
αμπελοοινικών προϊόντων από την ωρίμανση του 
σταφυλιού έως
την εμφιάλωση του κρασιού, καθώς και μεθόδους 
συντήρησης, διαύγασης, φιλτραρίσματος και
παλαίωσης
•διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους των οινικών 
προϊόντων, ασκεί οργανοληπτικό έλεγχο
•γνωρίζει την ελληνική και κοινοτική αμπελοοινική 
νομοθεσία
•εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
•τηρεί και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία 
της αμπελοοικονομικής επιχείρησης

Τομείς απασχόλησης:
Στον τομέα της εγχώριας παραγωγής κρασιού 
δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι 
μικρομεσαίες. Επιπλέον, σημαντική είναι η 
παρουσία στον κλάδο των Ενώσεων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών. Οι εισαγωγές οίνου κυμαίνονται σε 
χαμηλά επίπεδα, ως εκ τούτου είναι περιορισμένος 
ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο τεχνικός αμπελουργίας – οινοποιίας μπορεί να 
εργαστεί σε ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή 
κρατικούς αμπελώνες,  σε φυτώρια, σε 
οινοβιομηχανίες και σταφιδοεργοστάσια, σε 
φορείς εμπορίας κρασιών και τυποποίησης κα.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7
ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου:
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 
λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Η αγροτική παραγωγή ήταν ανέκαθεν αλλά και παραμένει μια ανελαστική ανάγκη με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 70% αύξηση 
της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2050. Ο κλάδος της αμπελουργίας οινοποιίας αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους κλάδους της αγροτικής παραγωγής
Τεχνικός αμπελουργίας οινοποιίας: ο εργαζόμενος που απασχολείται σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές 
επιχειρήσεις διαφόρων μορφών με αντικείμενο την καλλιέργεια αμπελώνων και την παραγωγή κρασιού υπό την καθοδήγηση του 
επιστημονικού προσωπικού (οινολόγου, γεωπόνου).

Αθήνα:  
Βασ. Σοφίας 48, 11528, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη: 
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr www.acta.edu.gr

Γενικές γνώσεις καλλιεργητικής φροντίδας της 
αμπέλου για την παραγωγή σταφυλιών
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Προμήθεια μελισσοσμηνών. επιλογή, συμμετοχή
στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του απα-
ραίτητου για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης του
μελισσοκομικού εξοπλισμού, καθώς και των κτιρι-

Επιλογή εγκατάστασης και συντήρησης των απα-
ραίτητων για τις ανάγκες της επιχείρησης γεωργι-
κών μηχανήματων/εξοπλισμού καθώς και των ε
γκαταστάσεων και κατασκευών

Εργασίες για τη διαχείριση ασφάλειας & ποιότη-
τας στην παραγωγή σταφυλιών
Ενδεδειγμένες πρακτικές οινοποίησης σε συνερ-
γασία με τον οινολόγο/υπεύθυνο παραγωγής

Certi�ed Viticulture & Wine Technician (CVWT)
Τεχνικός Αμπελουργίας - Οινοποιίας

Εγκαταστάσεις του οινοποιείου

Αποθέματα, παραγγελιοληψία και εκτέλεση των 
παραγγελιών
Εκπαίδευση  νέου προσωπικού (εργάτες/τεχνίτες)
ενημέρωση επισκεπτών
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