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Χρήσιμοι Ορισμοί 

Σταφύλι 

 

Οίνος 

 

Παραπροϊόν 

 

Υποπροϊόν 



Λόγοι Αξιοποίησης Πάρα- και Ύπο- 
Προϊόντων 
 

Περιβαλλοντική Προστασία 

- Αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και του 
υδροφόρου ορίζοντα 

 

Οικονομική Εκμετάλλευση  

- Δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας 



Κατηγοριοποίηση με βάση την 
προέλευση  

● Πάρα- και Ύπο- Προϊόντα 

κατά την παραγωγή σταφυλιού (δηλαδή κατά την 
αμπελοκαλλιέργεια) 

 

● Πάρα- και Ύπο- Προϊόντα 

κατά την παραγωγή οίνου (δηλαδή κατά την 
οινοποίηση) 



Κατηγοριοποίηση Πάρα- και Ύπο- 
Προϊόντων 
 

ανά  

 

● Ύλες 

 

● Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Ύλες 

● Φλοιοί (Στέμφυλα) 
● Γίγαρτα 
● Φύλλα και Νέοι Βλαστοί 
● Βόστρυχοι 
● Στερεά υπολείμματα (Ξηρή Σταφυλομάζα) 
● Οινολάσπες 

+ 

● Κληματίδες, Παλιοί βλαστοί και νεκρά μέρη του φυτού 
● Προϊόντα και εξοπλισμός οινοποιίας, με πεπερασμένο 

χρόνο χρήσης (π.χ. βαρέλια) 
● Υλικά Συσκευασίας (π.χ. φελλοί, γυάλινες φιάλες)  

 



Ύλες 

Μπορούν να αξιοποιηθούν: 
 

● για την απομόνωση βιοδραστικών συστατικών, τα οποία θα 
ενσωματωθούν στη συνέχεια σε εμπορικώς “εκμεταλλεύσιμα” 
προϊόντα 

 

● ως πρώτη ύλη, για την απευθείας παραγωγή προϊόντων  
(βλ. “Εμπλεκόμενες βιομηχανίες”) 



Κατηγορίες Ενώσεων που μπορούν να απομονωθούν 
 

● Σάκχαρα και Αιθανόλη 

● Τρυγικό Οξύ και Τρυγικά Άλατα 

● Πολυφαινολικές Ουσίες 

● Λειτουργικοί Πολυσακχαρίτες και Ακατέργαστες Ίνες 

● Χρωστικές Ουσίες 

● Πολυακόρεστα Λιπαρά οξέα 

Ύλες 



Βιοδραστικά Συστατικά 

Ρεσβερατρό
λη 

Βινιφερίν
η 

Μαλβιδίν
η 

Προκυανιδί
νη 

Ύλες 



Βιολογικές Δράσεις 
 

Παρουσίαση Θεραπευτικών Ιδιοτήτων, ανά κατηγορία ύλης: 

● Φλοιός 

● Γίγαρτα 

● Φύλλα 

● Βόστρυχοι 

● Στερεά υπολείμματα (Ξηρή Σταφυλομάζα) 

Ύλες 



Ύλες - Βιολογικές Δράσεις 

Φλοιοί (Στέμφυλα) 

 

-Αντιφλεγμονώδης 

-Βελτίωση της ομοιόστασης της γλυκόζης 

-Αντιυπερλιπιδαιμικός παράγοντας 

-Βελτίωση ευαισθησίας στην ινσουλίνη  
 (καλύτερη ρύθμιση σακχάρου=>μικρότερος κίνδυνος 
διαβήτη) 



Βιολογικές Δράσεις 

Γίγαρτα 
 

-Αντιοξειδωτική 

-Αντιγφλεγμονώδης 

-Καρδιοπροστατευτική 

-Βελτίωση της ομοιόστασης της γλυκόζης 

-Αντιυπερλιπιδαιμικός παράγοντας 

-Βελτίωση ευαισθησίας στην ινσουλίνη  

(καλύτερη ρύθμιση σακχάρου=>μικρότερος κίνδυνος διαβήτη) 

 

-Αντικαρκινική 

-Κατά της παχυσαρκίας 

-Κατά του Alzheimer 

-Βελτίωση της μικροβιακής  
 ομοιόστασης του εντέρου 



Βιολογικές Δράσεις 

Φύλλα 

 

-Κατά της παχυσαρκίας 

 

-Νευροπροστατευτικά 



Βιολογικές Δράσεις 

Βόστρυχοι 

 

-Αντιοξειδωτική 

-Αντιφλεγμονώδης 

-Αντικαρκινική 



Βιολογικές Δράσεις 

Στερεά Υπολείμματα (Ξηρή Σταφυλομάζα) 

 
-Αντιοξειδωτική 

-Αντιφλεγμονώδης 

-Καρδιοπροστατευτική 

-βελτίωση ευαισθησίας στην ινσουλίνη  
(καλύτερη ρύθμιση σακχάρου=>μικρότερος κίνδυνος διαβήτη) 

-Βελτίωση της μικροβιακής ομοιόστασης του εντέρου 

 

-Πρόληψη κατά του καρκίνου 

-Κατά της παχυσαρκίας 

-Αντιυπερλιπιδαιμικός παράγοντας 

-βελτίωση της ομοιόστασης της γλυκόζης 

 



Βιολογικές Δράσεις 

Οινολάσπες 

 

-Αντιοξειδωτική 

-Αντιμικροβιακή 

-Αντιφλεγμονώδης 

-βελτίωση της ομοιόστασης της γλυκόζης 

-Αντιυπερλιπιδαιμικός παράγοντας 



Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 

 

● Τροφίμων και Ποτών 

● Φαρμάκων και Κοσμετολογίας 

● Ενέργειας 

● Κτηνοτροφίας 

● Γεωργίας 

● Νέων Υλικών και Προϊοντικού Σχεδιασμού 



Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 

Τροφίμων και Ποτών 

 

Στον αμπελώνα 

- Φύλλα για ντολμαδάκια 
- Έλικες (και λοιπά “βλαστάρια”) 

τουρσί 

 

Μετά τον αμπέλωνα 

- Αρωματισμένα νερά 
- Σταφυλοχυμός 
- Πετιμέζι 
- Μουστοκούλουρα 
- Μουσταλευριά 
- Τυροκομία 

Περισσότερο ενδιαφέρον για οινοποιεία 

● Αγουρίδα 

● Γιγαρτέλαιο 

● Ξύδι 

● Προϊόντα Απόσταξης 

(Απόσταγμα Οίνου, Τσίπουρο, Τσικουδιά, Ρακή) 

● Πρόσθετα Τροφίμων και Ποτών 



Τροφίμων και Ποτών 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Τροφίμων και Ποτών  

Αγουρίδα 

 

● Αποτελεί προϊόν έκθλιψης άγουρων σταφυλιών 
● Παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν ως μέσο όξυνσης και αντικαθιστούσε 

το χυμό λεμονιών κατά τους θερινούς μήνες 
● Πλέον σήμερα χρησιμοποιείται στη μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αλλά 

επιπλέον και στην τέχνη των cocktails 

 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν οι καμπανοί που συλλέγονται κατά τη διαδικασία 
του πράσινου τρύγου 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Τροφίμων και Ποτών  

Γιγαρτέλαιο 

 

● Παράγεται με ψυχρή έκθλιψη των γιγάρτων 
● Είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
● Έχει ουδέτερη γεύση και άρωμα 
● Στη μαγειρική, ενώ είναι κατάλληλο για τηγάνισμα, αποφεύγεται λόγω 

κόστους. 
Χρησιμοποιείται όμως για ντρέσινγκ σε σαλάτες, ως συστατικό σε 
μαγιονέζες, σαν βάση για γαστρονομικά εγχύματα όπως δεντρολίβανου 
και σκόρδου 

● Χρησιμοποιείται επίσης για τη συντήρηση της γεύσης των σταφίδων 
(ψέκασμα) 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν τα γίγαρτα του σταφυλιού, ειδικά όταν η 
απομόνωσή τους αποτελεί μέρος της οινοποιητικής διαδικασίας  (οινοποίηση 

με Γανυμήδη) 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Τροφίμων και Ποτών  

Όξος (Ξύδι ή Ξίδι) 

 

● Παράγεται από τη ζύμωση της αιθανόλης ενός κρασιού  
σε αιθανικό (οξικό) οξύ, με τη βοήθεια οξικών βακτηρίων 

● Χρησιμοποιείται ως μέσο όξυνσης στη μαγειρική 
● Αποτελεί τη βάση για την παραγωγή ξυδιών τύπου “βαλσάμικο” 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν κρασιά που δεν οινοποιήθηκαν σωστά και είναι 
δύσκολο να κυκλοφορήσουν στην αγορά ή κρασιά που έμειναν απούλητα και 

έχουν υποβαθμιστεί με το χρόνο 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Τροφίμων και Ποτών  

Προϊόντα Απόσταξης (Αλκοολούχα Ποτά) 

 

● Παράγονται με την τέχνη την απόσταξης σε καζάνια που ονομάζουμε 
άμβυκες 

● Οι διαφορές στις ονομασίες αποσταγμάτων που προέρχονται από το 
σταφύλι, έχουν να κάνουν με τον τόπο παραγωγής, το προς απόσταξη 
υποπροϊόν και τον αριθμό των αποστάξεων 

● η σταφυλικής προέλευσης αιθανόλη, αποτελεί τη βάση και για άλλα 
αλκοολούχα ποτά όπως το ούζο, λικέρς κ.α. 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν υποπροϊόντα της οινοποίησης όπως στέμφυλα, 
τσάμπουρα, σταφυλομάζα ή μέρος της οινικής παραγωγής 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Τροφίμων και Ποτών 
 

Πρόσθετα Τροφίμων και Ποτών 

 

● Μπορεί να γίνει μία κάποιου τύπου “ανακύκλωση”, καθώς χρήσιμα 
συστατικά των υποπροϊόντων, μπορούν να προστεθούν σε άλλα ποτά ή 
τρόφιμα, αλλά και να επιστρέψουν στο κρασί 

● εκχυλίσματα που περιέχουν χρωστικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να τονώσουν το χρώμα ενός οίνου 

● Τανίνες μπορούν να προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία και να 
τονώσουν τη δομή ενός οίνου 

● τρυγικό οξύ που θα απομονωθεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
τη διόρθωση της οξύτητας ενός οίνου 

● Κρεμμόριο θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τρυγικά έναν επόμενο οίνο 
● Απενεργοποιημένοι ζυμομύκητες, πολυσακχαρίτες, μαννοπρωτεΐνες και 

άλλα συστατικά που μπορούν να απομονωθούν από τις οινολάσπες, 
χρησιμεύουν για τη θρέψη, τη σταθεροποίηση του χρώματος, την 
τόνωση της δομής και του αρώματος νέων οίνων 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν υποπροϊόντα της οινοποίησης όπως στέμφυλα, 
γίγαρτα, τσάμπουρα, σταφυλομάζα, οινολάσπες 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Φαρμάκων, Παραφαρμάκων και Προϊόντων 
Κοσμετολογίας 

 

- Φάρμακα 

 

- Συμπληρώματα Διατροφής 

 

- Καλλυντικά 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Φαρμάκων, Παραφαρμάκων και Προϊόντων 
Κοσμετολογίας 

 

Φάρμακα 
- Τα φλαβονοειδή του σταφυλιού, συμμετέχουν συχνά σε συνθέσεις φαρμάκων που 

καταπολεμούν αιμορροΐδες, κιρσούς κτλ. 
 

- Η ρεσβερατρόλη, χρησιμοποιείται σε πολλές θεραπείες καθώς, δρα σε συνέργεια με τα κυρίως 
δραστικά συστατικά βελτιώνοντας τα θεραπευτικά αποτελέσματα (όπως συμβαίνει με την ταξιφαίνη 

στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού) 

 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Φαρμάκων, Παραφαρμάκων και Προϊόντων 
Κοσμετολογίας 

 

Συμπληρώματα Διατροφής  
(με μοναδική πηγή το σταφύλι ή σε συνδυασμό με εκχυλίσματα άλλων φυσικών πηγών) 

Βιταμίνες 

Δράσεις 

- Αντιοξειδωτική 

- Αντιρυτιδική 

Μέταλλα 
(Κάλιο) 

Δράσεις 

- Σύσφιξη 

- Αντιρυτιδική 

Προκυανιδί
νες 

Δράσεις 

- Υπέρταση 

-  

Τανίνες 

Δράσεις 

- Ενυδατική 

- Καταπραϋντική 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Φαρμάκων, Παραφαρμάκων και Προϊόντων Κοσμετολογίας 

 

Καλλυντικά (Διάφορα προϊόντα όπως κρέμες, serums, scrubs 
κ.α.) 

Πολυφαινόλες 

Δράσεις 

- Αντιοξειδωτική 

- Αντιρυτιδική 

Ρεσβερα
τρόλη 

Δράσεις 

- Σύσφιξη 

- Αντιρυτιδική 

Βινιφερίνη 

Δράσεις 

- Λάμψη 

- Κατά των 
μαύρων Κύκλων 

Σταφυλόνερο 

Δράσεις 

- Ενυδατική 

- Καταπραϋντική 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Ενέργειας 

 

- Παραγωγή βιοαιθανόλης 

 

- Αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου 

 

- Καύση για την παραγωγή θερμικής ενέργειας  

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Ενέργειας 

 

- Παραγωγή βιοαιθανόλης 

 

 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Ενέργειας 

 

- Αναερόβια χώνευση  
για την παραγωγή βιοαερίου 

 

 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Ενέργειας 

 

- Καύση για την παραγωγή  
θερμικής ενέργειας  

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Κτηνοτροφίας 

Ζωοτροφές 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Γεωργίας 

 

Κομπόστ 

- Δημιουργία Εδαφοβελτιωτικού Παράγοντα 

 

Φυτοπροστασία 

- Αναχαίτιση Παθογόνων Μικροοργανισμών και 
εντόμων 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Γεωργίας 

 

Κομπόστ 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Γεωργίας 

 

Φυτοπροστασία 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Επιστήμης Υλικών και Προϊοντικού Σχεδιασμού 

 

- Νέα Υλικά 

 

- Στοιχεία διακόσμησης από αξιοποίηση 
αποβλήτων αμπελοκαλλιέργειας, οινοποίησης 
αλλά και του τελικού “packaging” του οίνου 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Επιστήμης Υλικών και 
Προϊοντικού Σχεδιασμού 

 

Νέα Υλικά 

 

       Δέρμα 

(Wine Leather 
          or 
Grape Leather) 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Επιστήμης Υλικών και Προϊοντικού Σχεδιασμού 

 

Στοιχεία διακόσμησης από αξιοποίηση 
αποβλήτων αμπελοκαλλιέργειας, οινοποίησης 
αλλά και του τελικού “packaging” του οίνου 

Εμπλεκόμενες Βιομηχανίες 



Παραδείγματα 

 

- Απομόνωσης βιοδραστικών συστατικών 

 

- Απόσταξης 

Bonus Υλικό 



Παράδειγμα Απομόνωσης Βιοδραστικών 
Συστατικών 

 

Bonus Υλικό 

Συλλογή Στεμφύλων 

Ξήρανση - Κονιοποίηση 

Εκχύλιση με Αλκοόλη 

Αραίωση με Νερό 

Πέρασμα από Στήλη με Προσροφητική 
Ρητίνη 

Έκπλυση Ρητίνης με Αλκοόλη 

Παραλαβή Αλκοολικού Εκχυλίσματος 

Φ
ά

σ
η

 Α
 

Φ
ά

σ
η

 Β
 

Απομόνωση Καθαρών 
Συστατικών, π.χ. 
Ρεσβερατρόλης 

με Χρωματογραφία κατ’ 
Αντιρροή (FCPC) 

Ξήρανση Αλκοολικού Εκχυλίσματος 

Παραλαβή Ξηρού 
Εκχυλίσματος 



Bonus Υλικό 

Παράδειγμα Απομόνωσης βιοδραστικών 
συστατικών 

 



Παράδειγμα Απόσταξης 

Bonus Υλικό 

Τοποθέτηση Υποπροϊόντος στο Καζάνι 

Θέρμανση μέχρι Βρασμού 

Ατμοποίηση 

Υγροποίηση του Ατμού 

Παραλαβή Κεφαλής (πέταμα ή 
επαναπόσταξη) 

Παραλαβή Καρδιάς 

Παραλαβή Ουράς (πέταμα) 

Φ
ά

σ
η

 Α
 



Τουριστική δραστηριότητα/ 
προώθηση στις αγορές 



ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
 

• Η ενίσχυση της αμπελοκαλλιέργειας και της 

οινοποιίας 

•  Η δημιουργία μιας πιο ευημερούσας 

αμπελοοινικής κοινότητας 

•  Η θεμελίωση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης 

ανάπτυξης 



Ο παγκόσμιος Αμπελο-Οινικός Χάρτης 

• Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, οι 3 κατά σειρά χώρες 
με τον μεγαλύτερο αμπελώνα 

• 5 χώρες καταναλώνουν το 50% του κρασιού 
που παράγεται παγκοσμίως: ΗΠΑ, Γαλλία, 
Ιταλία, Γερμανία και ηπειρωτική Κίνα.  

• Κυριαρχία επιτραπέζιων οίνων στις εξαγωγές 
με μερίδιο 63% 

 



Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

• 1.500 οινοποιεία, από τα οποία τα 
692 είναι εγκεκριμένα να παράγουν 
κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ) 

• Η Ελλάδα κατέχει το 26% των 
εγκεκριμένων κρασιών ΠΓΕ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και κατατάσσεται 
δεύτερη πίσω από την Ιταλία που έχει 
το 27%, ενώ τρίτη είναι η Γαλλία με 
17% από συνολικό αριθμό 437 ΠΓΕ 
οίνων στην Ε.Ε. το 2021 

• Το 3% σε μερίδιο κρασιών ΠΟΠ από 
τα συνολικά 1.172 της Ε.Ε. το 2021 



• Μέση τιμή για το 2021 στις ποικιλίες σταφυλιών 
ΠΟΠ κινήθηκε στα 0,49 ευρώ το κιλό, έναντι 0,27 για 
τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται τους 
υπόλοιπους οίνους 



Παγκόσμια Αγορά Οίνου 

•  Γερμανία, αποτελεί την κυριότερη χώρα 
προορισμού για τα ελληνικά κρασιά. Μέση 
τιμή πώλησης των ελληνικών κρασιών 
διαμορφώνεται στα 2,2 ευρώ το λίτρο 

• Η πιο "ευνοϊκή" αγορά για υψηλότερες τιμές 
πώλησης των ελληνικών κρασιών είναι οι ΗΠΑ 
με 5,2 ευρώ το λιτρο Καναδάς με 4,8 ευρώ το 
λιτρο 

• Γαλλία με μόλις 1,6 ευρώ το λίτρο. 

 

 



1. Η Ελλάδα είναι ένας μικρός αλλά ποιοτικός 
αμπελώνας 

2. Παράγουμε κρασιά από ελληνικές(γηγενείς 
περιπου 300) και διεθνείς ποικιλίες αμπέλου 

3. Το ελληνικό κρασί αναζητά τη σύγκριση με 
τον διεθνή ανταγωνισμό 

4. Έχουμε τοποποικιλίες και αμπελοτόπια (το 

ασύρτικο της Σαντορίνης, το μοσχοφίλερο της Μαντινείας, το αγιωργίτικο της Νεμέας 
και το ξινόμαυρο της Νάουσας και του Αμυνταίου) 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 



• Το ελληνικό κρασί τα τελευταία 30 χρόνια έχει 
διανύσει μια σημαντική πορεία εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης που οφείλεται στην ατομική αλλά και 
συλλογική προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή 
στηρίχθηκε στο όραμα για ένα ποιοτικό, επώνυμο, 
τυποποιημένο ελληνικό κρασί 

 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 



Χύμα Vs Εμφιαλωμένος Οίνος 

• Ως χύμα κρασί είναι το κρασί 
του οποίου την ταυτότητα 
δεν γνωρίζεις, δηλαδή 
κυκλοφορεί ανώνυμα, χωρίς 
ενδείξεις και επισημάνσεις 
για τον παραγωγό, τον 
εμφιαλωτή, την περιοχή και 
την ποικιλία, ακόμα και για το 
αν είναι σε γυάλινη φιάλη 

• Ο καταναλωτής πρέπει να 
γνωρίζει τι πίνει, τι τρώει, τι 
επιλέγει και αυτό δεν έχει καμία 
σχέση με την ποιότητα. Η 
προέλευσή του αφορά όλους 
μας, την υγεία μας και την 
ενημέρωσή μας 

 



• Το χύμα κρασί εξακολουθεί να κυριαρχεί στην 
Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 65%, έναντι 
περίπου 35% για το εμφιαλωμένο επώνυμο  

• Έχει ξεκινήσει η αναζήση -σε μεγαλύτερους 
αριθμούς σε σχέση με το παρελθόν- κρασιά 
με ετικέτα, δείχνοντας προτίμηση σε τοπικές 
ποικιλίες όπως το Ασύρτικο, Αγιωργήτικο, 
Ξινόμαυρο, Μαλαγουζιά 

Χύμα  
Vs  

Εμφιαλωμένος Οίνος 



Στοχος 

• Αύξηση της αξίας που προσφέρει η ελληνική οινική 
προέλευση στους  επώνυμους τυποποιημένους οίνους που 
παράγονται στην ελληνική επικράτεια 

Αύξηση 
εμφιαλωμένου οίνου 

Εγχώρια Αγόρα 

Βελτίωση οινικής 
εμπειρίας 

Αύξηση μέσης 

 τιμής 
εμφιαλωμενου 

οινου 

Διεθνείς 
αγορές 

Ανάπτυξη αξίας στο 
εξωτερικό 



Στοχος 

•  Διαφοροποίηση μέσω της Αυθεντικότητας 

• Συγκριτικό πλεονέκτημα Ελληνικών κρασιών: Οι 
γηγενείς ποικιλίες και τα ιδιαίτερα αμπελοτόπια της 
Ελλάδας 

•  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στον 
Οινοτουρισμό 



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

• Διαμόρφωση προγράμματων δράσεων 

• Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός βιώσιμης ανάπτυξης 

• Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ενέργειες προς τους 
αμπελουργούς σε θέματα που άμεσα τους απασχολούν 

• Δυνατότητες διεύρυνσης αμπελουργικού εισοδήματος 



ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

• Ενημέρωση και εκπαίδευση, βελτίωση υποδομών 
επισκέψιμων χώρων 

• Δημιουργία προϊόντων υψηλού επιπέδου και περαιτερω 
ανάπτυξη των περιφερειακών ‘δρόμων του κρασιού’ και 
δικτύωση – συνεργασία σε Εθνικό επίπεδο. 

• Δημιουργία και υποστήριξη εκδηλώσεων και ενεργειών σε 
Εθνικό επίπεδο όπως οι Ανοιχτές πόρτες, η Ευρωπαική 
ημέρα Οινοτουρισμού αλλά και πρωτοβουλιών σε τοπικό 
επίπεδο 

• Συνέργειες με τον κλάδο του τουρισμού και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς 

• Δημιουργία συντονιστικού σε Εθνικό επίπεδο, 
• Πρωτοβουλίες συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο 



ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

• Επένδυση στην έρευνα και 
ανάπτυξη 

•  Εμπέδωση κουλτούρας 
καινοτομίας και συνεχούς 
εξέλιξης 

 

• Συνεχής επιστημονική 
καθοδήγηση αμπελουργών 
και οινοποιών 

• Επένδυση σε εξειδικευμένο 
στελεχιακό δυναμικό 

 









Αξιολόγηση Γηγενών  ποικιλιών 
• Μαυροστυφο 
• Μαυρη Φλερη 
• Βερτζαμί 
• Μαυροβαριά 
• Λευκή Θράψα 
• Μακρυποδια 
• Αηδάνι Λευκό   



Ευχαριστώ !!!! 


