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Αγαπητοί συνεργάτες, 
 

 η Ένωση Bartenders Ελλάδος 
(ΕΜΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωμα-
τείο για τους επαγγελματίες Bartenders 
από όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1990 
και αποστολή του είναι η διαρκής ανα-
βάθμιση του κλάδου Bartending και η 
επαγγελματική ανάπτυξη των μελών 
του. 

 Αποτελεί τον επίσημο φορέα του 
κλάδου στην Ελλάδα και είναι μέλος της 
International Bartenders Association, 
IBA) από το 1993.   

 Η αποκλειστική αντιπροσώπευ-
ση της παγκόσμιας ομοσπονδίας Bar-
tenders (ΙΒΑ) στην Ελλάδα δίνει την δυ-
νατότητα στην ΕΜΕ να διενεργεί          
εθνικούς διαγωνισμούς 
και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα κατά τα διεθνή πρότυπα, με-
ταφέροντας έτσι πολύτιμη τεχνογνω-
σία στην ελληνική κοινότητα bartend-
ing και σε όσους ενδιαφέρονται για την 
τεχνική μπαρ, flair και mixology. 

 Κυρίαρχο στοιχείο 
στη φιλοσοφία της ΕΜΕ είναι ο σεβα-
σμός στον Bartender και η εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρε-
σιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του.         

Στους στόχους της είναι: 

  > Η ανάπτυξη ενός πανελλήνιου δικτύ-
ου επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελμα-
τιών του κλάδου. 

 

> Η διατήρηση μιας ενιαίας πολιτικής 
για την υγιεινή και ασφάλεια στα μπαρ, 
την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ 
και την προστασία ενάντια στα νοθευμέ-
να ποτά και τον αλκοολισμό. 
 

> Η στενή συνεργασία με συναφείς φο-
ρείς και εταιρείες επιδιώκοντας το βέλ-
τιστο αποτέλεσμα για τα μέλη και την 
ποιότητα στον κλάδο γενικότερα. 
 

> Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας η 
οποία αποτελεί δε, βασική αρχή στην 
συνείδηση της ΕΜΕ 

  

 Όραμα της ΕΜΕ είναι η αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας του επαγγέλμα-
τος μέσω δραστηριοτήτων που στοχεύ-
ουν στην ποιοτική βελτίωση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών στο μπαρ. 
 
   Γι αυτό σας καλώ να συμμετάσχετε 
σε αυτή τη προσπάθεια που κάνουμε, 
εμπιστευθείτε μας. 
 

Δημήτριος Ζάππας  

Ένωση Bartenders Ελλάδος  

Πρόεδρος 

Το διοικητικο συμβούλιο της ΕΜΕ 
Πρόεδρος Δημητριος Ζάππας  
Αντιπρόεδρος Λάμπρος Λιόλιος 
Γραμματέας Αντώνης Παναγιωτόπουλος 
Ταμιας Ιωάννης Σταυρακάκης 
Αναπλ. Ταμίας Παναγιώτης Σωτηρίου 
Μέλη Ιωάννης Νάτσης , Κων/νος Ριστάνης 



 Η Διεθνής Ένωση Bartenders 
(IΒΑ) είναι μια παγκόσμια μη κερδοσκο-
πική οργάνωση, η οποία αποτελείται από 
62  εθνικές ενώσεις Bartenders . 

 Ιδρύθηκε το 1951 με 7 εθνικές συ-
ντεχνίες, η ΙΒΑ έχει επεκταθεί συνεχώς 
λόγω του πάθους από την Bartending  
Κοινότητα σε όλο τον κόσμο. 

 Σήμερα, η ΙΒΑ είναι περήφανη να 
είναι μια παγκόσμια αρχή στην επαγγελ-
ματική βιομηχανία του Bartending .  

 Η αποστολή μας είναι να προσελκύ-
σουμε και να εκπαιδεύσουμε τους Bar-
tenders σε όλο τον κόσμο σε ένα υψηλό 
επαγγελματικό πρότυπο, ώστε να μπο-
ρούν να δείξουν τις ικανότητές τους και 
τη δημιουργικότητά τους  στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα Cocktail (WCC). 

 Members: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Cuba, Co-
lombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, 
France, Georgia, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India (observer, waiting to join), Ireland, Israel, 
Italy, Japan, Latvia, Luxembourg, Macau, Macedonia, Malta, Mexico, Montenegro, Netherlands, Nica-
ragua, Norway, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Serbia, Singapore, 
Slovak Republic, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United 
Kingdom, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam. 
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World Cocktail Championships  WCC 

Το World Cocktail Championship είναι ένα ετήσιο παγκόσμιο γεγονός, που συγκεντρώνει 
τους καλύτερους bartenders από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκπροσωπούν 

τη χώρα τους  και διαγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο. 

Στο WCC 2019 που διεξήχθη στο στο 
Chengdu της Κίνας η IBA φιλοξένησε 
100 διαγωνιζόμενους, 290 αντιπροσώ-
πους,  που συμμετείχαν σε μια πολύ α-
νταγωνιστική, δυναμική και δημιουργι-
κή εκδήλωση.  
Την Ελλάδα εκπροσώπησαν Ευάγγελος 
Πάκιος στο Classic Cocktail και ο Πανα-
γιώτης Εργάτης στο Flairtending  

Το 2022, το WCC θα διοργανωθεί από τις  
4 έως τις 8 Οκτωμβρίου  στο Varadero της Κούβας. Οι 
έλληνες πρωταθλητές cocktail του 2022, θα εκπροσωπήσουν 
τη χώρα μας.  
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 Κορύφωση των εκδηλώσεων της 
ΕΜΕ αποτελεί το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Cocktail με τέσσερεις θεματι-
κούς διαγωνισμούς, που διεξάγεται κά-
θε χρόνο στα πλαίσια της έκθεσης  
HORECA. 

 Επιπλέον, ανάμεσα στις ετήσιες 
δραστηριότητες διοργανώνονται διαγω-
νισμοί όπως, το Young bartender πα-
ρουσιάσεις & σεμινάρια από Έλληνες 
και ξένους επώνυμους εκπαιδευτές του 
χώρου και άλλα events με τα προϊόντα 
των χορηγών τα οποία φιλοξενούνται 
ανάλογα με την συμφωνία σε εκθεσια-
κούς χώρους, ξενοδοχεία ή πολυχώρους 
και Cocktail Bar σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας.  
 Παράλληλα, η ΕΜΕ διοργανώνει 
για τα μέλη της, επισκέψεις σε επιχειρή-
σεις, γευσιγνωσίες ποτών, εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια και παρουσιάσεις προϊ-
όντων και υπηρεσιών σε διαφορετικές 
πόλεις της χώρας. 
 Το κύρος και η δυναμική του συλ-
λόγου διασφαλίζει την ποιότητα και α-
ξιοπιστία των ενεργειών του.  

  
 Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πραγματοποιούνται 4 διαγωνισμοί,    
Ελληνικό cocktail,     Classic cocktail ,     Non alcoholic cocktail   και 
Battle of the bars         
 Συμμετέχουν περίπου 100 διαγωνιζόμενοι bartenders από όλη την 
Ελλάδα.  Οι διαγωνισμοί διεξάγονται με προκριματικούς, σε τέσσε-
ρεις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και οι τελικοί   στα πλαίσια της 
έκθεσης HORECA  11- 14   Φεβρουαρίου 2022. 
 

   
 

 Οι τελικοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo:  
 

Παρασκευή 11 Φεβ. -  9ος Διαγωνισμός Ελληνικού Cocktail 

Κυριακή 13 Φεβ. -  26ος Διαγωνισμός Classic Cocktail 

Δευτέρα 14 Φεβ. -  11ος Διαγωνισμός Non Alcohol Cocktail και 

 1ος Διαγωνισμός  Battle of the bars         
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Η συνεργασία 
 
 της Ένωσης Bartenders Ελλάδος με τις εταιρίες 
εμπορίας  -  παραγωγής αλκοολούχων και μη προϊό-
ντων , καθώς και υπηρεσιών, είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την πραγματοποίηση των  στόχων και του ορά-
ματος που έχει θέσει. 
  
 Η υποστήριξη  σας, θα δώσει την απαραίτητη 
ώθηση για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα,  
 

• για την υγιεινή και ασφάλεια στα μπαρ,  
• για την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ  
• για την προστασία ενάντια στα νοθευμένα πο-

τά και τον αλκοολισμό 
• για την ποιοτική εξυπηρέτηση 
• για τη συνεχή επιμόρφωση  

 
 Η Ένωσης Bartenders Ελλάδος  είναι ένας μη κερ-
δοσκοπικός οργανισμός και όλα τα μέλη του διοικητι-
κού μας συμβουλίου, είναι μη αμειβόμενοι εθελοντές. 
 Η μακροχρόνια σχέση και υποστήριξη σας, είναι  
ένα από τα βασικά στοιχεία για την επιτυχία μας.  

Η συμμετοχή σας στο Πανελλήνιο  
πρωτάθλημα cocktail εξασφαλίζει τη συ-

νέχιση όλων των προσπαθειών μας,  
προς το ανώτερο επίπεδο. 

 Ανανεωμένο και εμπλουτισμένο θα είναι 
το Beer & Spirits Show στην HORECA όπως ακρι-
βώς απαιτούν τα δεδομένα της εποχής.  

 Με την bar culture να έχει επεκταθεί σε όλο 
το φάσμα της Φιλοξενίας και την ποιότητα 
ποτών και υπηρεσιών να κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο τους καταναλωτές από τα cocktail 
bar μέχρι και στα πιο λιτά beach bars, η σωστή 
ενημέρωση είναι επιτακτική.  

 Γι’ αυτό και το πρόγραμμα θα έχει μία μεγά-
λη θεματική γκάμα, η οποία μεταξύ άλλων θα 
περιλαμβάνει: bar management, διαχείριση προ-
σωπικού, βασικές αρχές σωστής λειτουργίας, 
προτάσεις για πρωτότυπα κοκτέιλ, νέες τάσεις 
και καινοτόμες τεχνικές.  
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 Με τη λήξη του πανελληνίου πρωταθλήματος cocktail, θα δημιουργηθεί βιβλίο σε ηλεκτρονική 
μορφή που θα περιέχει όλες τις συνταγές που έλαβαν μέρος , καθώς και αναλυτική παρουσίαση των 
προϊόντων - υπηρεσιών που συμμετείχαν. 
  
 Η προβολή των διαγωνισμών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με αμειβόμενες καταχωρήσεις ), 
από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, και τη τηλεόραση, θα ξεκινήσει από τη 1 Ιανουαρίου 2022, και θα 
συνεχιστεί και μετά τη λήξη των διαγωνισμών, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
  
 Οι νικητές των διαγωνισμών θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 
Διεθνούς Ένωσης Bartenders που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022 στην Κούβα, και σε άλλους αντίστοι-
χου περιεχομένου διαγωνισμούς. 

Το πλάνο  
 των φετινών διαγωνισμών εξα-
σφαλίζει τη συμμετοχή όλων των προϊ-
όντων με ίση ποσοστιαία κατανομή 
στο σύνολο των συνταγών που θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι bartenders. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
προβολή όλων των προϊόντων που θα 
συμμετέχουν .  

www.hba-net.gr 

Hellenic  
Bartenders 
Association 

info@hba-net.gr 
   6945 193804 

Αρ. Μητρ. Σωματείου 
17758-21/3/91 



  
 
Το κόστος της χορηγίας διαμορφώνεται ανά προϊόν, αναλυτικά: 
  

Για τους διαγωνισμούς 26ος  Classic Cocktail και 11ος Non Alcohol Cocktail και 1ος Battle of the bars        

Αλκοολούχα προϊόντα      (Spirits) -    2500 € ανά προϊόν(brand), το δεύτερο 1000 €, για κάθε ένα επιπλέον 750 € 

Αλκοολούχα προϊόντα (Liqueurs ) -    1200 € ανά προϊόν(brand), το δεύτερο 800 €, για κάθε ένα επιπλέον 600€ 

Μη Αλκοολούχα                                -     1000 € ανά προϊόν(brand), το δεύτερο 600 €, για κάθε ένα επιπλέον 350€,  

(με δυνατότητα συμμετοχής και στο διαγωνισμό 9ο Ελληνικό Cocktail, εφόσον πρόκειται για ελληνικό προϊόν).       

 

Για τον διαγωνισμό 9ου Ελληνικού Cocktail 

Αλκοολούχα προϊόντα Ελληνικής παραγωγής - 2500 € ανά εταιρία,  
χωρίς περιορισμό προϊόντων, με αποκλειστικότητα χρήσης μόνο αυτού η αυτών των προϊόντων.  

Αλκοολούχα προϊόντα Ελληνικής παραγωγής - 1500 € ανά προϊόν, το δεύτερο 800 €, για κάθε ένα επιπλέον 600€ 

 

Για εταιρίες υπηρεσιών, εξοπλισμού, κ.λ.π. ,   κόστος ετήσιας χορηγίας 1000 € 
 

Όλα παραπάνω ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ, εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
 

 Η συμφωνία περιλαμβάνει  την υποχρεωτική συμμετοχή των προϊόντων στις συνταγές  των διαγωνιζόμε-
νων, με μίνιμουμ ποσότητες, και ποσόστωση προϊόντων στο σύνολο των συνταγών. Την συμμετοχή των λογό-
τυπων των προϊόντων στο κεντρικό πανό του διαγωνισμού  

 Σε εταιρία που θα πάρει αποκλειστικότητα χρήσης προϊόντων, προσφέρετε ο κύριος χώρος του διαγωνι-
σμού για τη πραγματοποίηση  master class ή παρουσίαση, μια ώρα πριν το διαγωνισμό. 

 Επίσης η συμφωνία περιλαμβάνει την ετήσια παρουσία των προϊόντων σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΜΕ,   
στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ www.hba-net.gr στατική σελίδα με παρουσίαση τους,  banner 300x250 στη πρώτη σε-
λίδα στο www.hba-net.gr , 12 αναρτήσεις σε facebook και twitter από τους επίσημους λογαριασμούς  της ΕΜΕ.  
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Σας ευχαριστώ 
 
  είμαι στη διάθεση σας να συζητήσουμε από κοντά  αυτή 
τη πρόταση συνεργασίας πιο διεξοδικά. 
 

 

Δημήτριος Ζάππας  

6945193804,   president@hba-net.gr 

www.hba-net.gr 

Hellenic  
Bartenders 
Association 

info@hba-net.gr 
   6945 193804 

Αρ. Μητρ. Σωματείου 
17758-21/3/91 

11-14 Φεβρουαρίου 2022 
METROPOLITAN EXPO 


