
 

 

 

 

 

 

 

4ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων 
Αμπελοοινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης 

ΠΡΟΣ: ΠΟΤΟΠΟΙΟΥΣ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι  και φέτος, θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1 Μαρτίου 2018, 
στη Θεσσαλονίκη, ο 4ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής Προέλευσης Θεσσαλονίκης. 
 
Έπειτα από την μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης «Ελληνικό Απόσταγµα», που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 21/01/2018 στην Αίγλη Ζαππείου και την τεράστια απήχηση που είχε στο κοινό, θεωρούμε πως η 
συμμετοχή των Ποτοποιών – Αποσταγματοποιών στο 4ο Διεθνή Διαγωνισμό Αποσταγμάτων Αμπελοοινικής 
Προέλευσης Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλες παρεμφερείς  εκδηλώσεις , αποτελεί ζωτικής σημασίας για τα 
Ελληνικά Αποστάγματα. 

 
Σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό ,  

με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 
 
Με την πεποίθηση ότι η ανάδειξη και προβολή των ποιοτικών επώνυμων εμφιαλωμένων αποσταγμάτων 
αποτελεί κοινό μας στόχο, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο φετινό διαγωνισμό. 
 
Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό  
 
Α) με ηλεκτρονικό τρόπο: Για κάθε απόσταγμα που θα διαγωνιστεί συμπληρώστε το αντίστοιχο ΔΕΛΤΙΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα  www.tiwc.gr  
Β) με έντυπο τρόπο εκτυπώστε και συμπληρώστε ένα Δελτίο Συμμετοχής Αποσταγμάτων σε μορφή PDF ανά 
δείγμα και στείλτε το στους διοργανωτές. 

 
Δηλώσεις συμμετοχής:          Έως 16 Φεβρουαρίου 2018 
Παραλαβή των δειγμάτων:    Από 8 Φεβρουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου 2018 
 
Η αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί από τον εμφιαλωτή, το διανομέα ή τον εισαγωγέα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.tiwc.gr), στα τηλέφωνα της 
ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.  (2310281617 & 2310281632, κος Σεραφείμ Θεοχάρης) και στο έντυπο «Συμμετοχή στο 
διαγωνισμό». 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Αποστάγματα Αμπελοοινικής Προελεύσεως  : 
 

1. Αποστάγματα στεμφύλων σταφυλής (τσίπουρο ή τσικουδιά) 
2. Αποστάγματα οίνου 
3. Brandy 
4. Αποστάγματα σταφυλής 
5.Αποστάγματα σταφίδας 
6. Αποστάγματα οινολασπών 
 
Δικαίωμα συμμετοχής και αξιολόγησης, αλλά όχι βράβευσης έχουν 
και πειραματικά  αποστάγματα. Η αξιολόγηση θα γνωστοποιείται μόνο 
στον παραγωγό του αποστάγματος. 

 

http://www.businessnews.gr/article/97740/elliniko-apostagma-me-25-potopoiies-i-ekdilosi-ton-eponymon-ellinikon-apostagmaton-kai
http://www.tiwc.gr/
https://www.tiwc.gr/images/tiwc/apostagmata2018.pdf
http://winesofnorthgreece.gr/index.php?subid=16188&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2&mailid=111
http://winesofnorthgreece.gr/index.php?subid=16188&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=122&mailid=111
http://winesofnorthgreece.gr/index.php?subid=16188&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=122&mailid=111


Φέτος ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με νέο κανονισμό, διαφορετικό από αυτόν του O.I.V, γεγονός 
που επιφέρει αλλαγές τόσο στο τεχνικό μέρος όσο και στις διαδικασίες αξιολόγησης. (δείτε τον Κανονισμό)  
 
Στην Οργανωτική Επιτροπή και του φετινού διαγωνισμού συμμετέχει ενεργά και φέτος ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π) . 

 
Η κριτική επιτροπή των αποσταγμάτων φέτος αποτελείται από τους 
ακόλουθους κριτές:  
  
1. Μπούζα Δέσποινα, Οινολόγος 
2. Καλπαξίδης Κωνσταντίνος, Οινολόγος 
3. Παπαδοπούλου Μερόπη, Δημοσιογράφος,  
4. Μπουζίκας Αλέξανδρος , Οινοχόος 
5. Κασσιανός Γεώργιος, Οινοχόος 
 
 
 

Η επίσημη ανακοίνωση των μεταλλίων και η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική 
εκδήλωση απονομής το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.tiwc.gr/images/2018/Kanonismos2018.pdf
http://www.seaop.gr/

