
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 

Το βράδυ της  Δευτέρας 12 Μαρτίου 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων 

(ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) για τα έτη 2018 – 2020. 

 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής: 

Πρόεδρος  Παναγιώτης Μανωλόπουλος 

Αντιπρόεδρος Ελευθερία Τσιτσιπά 

Γενικός Γραμματέας Λάζαρος Γατσέλος 

Αναπληρωτής Γραμματέας Μαριάννα Μακρύγιαννη 

Ταμίας  Σπυριδούλα Σουπιώνη 

Μέλη Ιωάννα Βαμβακούρη 

Δημήτρης Σκουτέλας 

 

Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή περιλαμβάνει τους: 

Κανελλακόπουλο Χρήστο 

Σμυρνιώτη Παναγιώτη 

Κουκουλά Άννα 

 

 

Για την ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 

Λάζαρος Γατσέλος 

Γεν. Γραμματέας 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ 
(ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.)  
www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr  



Προφίλ της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) ιδρύθηκε στις 19 Ιουνίου 1999, έχει έδρα την 
Αθήνα και διοικείται από εκλεγμένο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αλλάζει ανά διετία. Είναι ένα 
Επαγγελματικό και Επιστημονικό Σωματείο που σκοπός του είναι: 

• Η ενεργός παρουσία στα Ελληνικά Οινολογικά δρώμενα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των αναγκών του κλάδου και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την 
αμπελοοινική παραγωγή. 

• Η συμβολή σε θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος και την εκπαίδευση των Οινολόγων 
– Τεχνολόγων Ποτών. 

• Η συμβολή στη μελέτη και σύνταξη νόμων και διατάξεων σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος, την 
αμπελοοινική παραγωγή και την εκπαίδευση. 

• Η θεμελίωση και ανάπτυξη της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της. 

• Η συμμετοχή σε φορείς ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των οίνων και των αλκοολούχων 
ποτών. 

• Η ανάπτυξη σχέσεων και η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς συλλόγους σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

• Η διαρκής παρακολούθηση των Τεχνολογικών και Επιστημονικών εξελίξεων στον χώρο της Οινολογίας, 
Τεχνολογίας Ποτών, της Αμπελολογίας, και της Ζυθοποιίας. 

• Η ενημέρωση και εκπαίδευση των Οινολόγων – Τεχνολόγων Ποτών στη διαρκώς εξελισσόμενη 
Οινολογική Επιστήμη και Τεχνολογία. 

• Έχει συμμετοχή στην Νομοπαρασκευαστική Ομάδα του υπουργείου Παιδείας. 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Wine in Moderation” στις Βρυξέλλες. 

• Και ανήκει στα συνδεδεμένα μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου 
(ΕΔΟΑΟ). 

Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. έχει στο ενεργητικό της πολλές δράσεις μεταξύ των οποίων την οργάνωση σεμιναρίων και 
ημερίδων για επαγγελματίες (Οργανοληπτικά Ελαττώματα Οίνων, Οργανοληπτικά Ελαττώματα Μπίρας, 
Επίδραση της Δρυός στα Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά των Οίνων, Έλεγχος της Αγοράς του 
Αμπελοοινικού Τομέα κ.α.) και διαγωνισμών για την βράβευση προϊόντων/εταιρειών προμηθευτών του 
αμπελοοινικού κλάδου, ενώ παράλληλα έχει κάνει προτάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
οινολόγων, τη διαμόρφωση της νομοθεσίας του αμπελοοινικού κλάδου και τα προγράμματα σπουδών 
οινολογικής εκπαίδευσης. 


