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Οίνοι Βοπείος Δλλάδορ

 Άξονερ δπάζηρ ηηρ Ένωζηρ

Α. Λεηηνπξγία / Γηαρείξηζε / Κιαδηθά ζέκαηα

Β. Οηλνηνπξηζκόο / Γξόκνη ηνπ Κξαζηνύ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο

Γ. Δθζέζεηο / Δθδειώζεηο / Δθπαίδεπζε

Γ. Πξνγξάκκαηα

Δ. Γηεζλήο Γηαγσληζκόο Οίλνπ θαη Απνζηαγκάησλ Θεζζαινλίθεο

ΣΤ. «Σπίηη ηνπ Κξαζηνύ» ζηε Θεζζαινλίθε

 Δπόμενοι ηόσοι

 Αλλαγέρ ζηα πποδιαγπαθέρ ένηαξηρ



ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Δίλαη Αλώλπκε Δηαηξεία, αιιά ιεηηνπξγεί σο Με

Κεξδνζθνπηθή

Γηνίθεζε από νινκέιεηα & 11κειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην

Σηειερσκέλν γξαθείν (2 + 1 άηνκα)

Σπλεηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε / αμηνπνίεζε

ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ

Έζνδα από εηζθνξέο κειώλ θαη ηνλ δηαγσληζκό νίλνπ θαη

απνζηαγκάησλ Θεζζαινλίθεο



ΚΛΑΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δθπξνζσπεί ηε βόξεηα Διιάδα θαη ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο θαη

ελώζεηο (Υπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, Γήκνπο, θιαδηθέο ελώζεηο θιπ)

Σπλεξγάδεηαη κε ηηο θιαδηθέο ελώζεηο (ΔΓΟΑΟ, ΣΔΟ) ππέξ ησλ

ζπκθεξόλησλ ηνπ θιάδνπ. Δλδεηθηηθά:

- Πξνζηαζία ησλ ΠΓΔ Βνξείνπ Διιάδνο

- Αληίδξαζε γηα ηνλ Δ.Φ.Κ. ζην θξαζί

- Θεζκνζέηεζε Οηλνηνπξηζκνύ

Γηνξγαλώλεη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο



ΚΛΑΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Σπκκεηέρεη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Οηλνηνπξηζκνύ

Σπκκεηέρεη ζηελ «Αγξνδηαηξνθηθή Σύκπξαμε» Πεξηθέξεηαο

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

Δπηθνηλσλεί ηηο δξάζεηο ηεο Έλσζεο κε ζπλεληεύμεηο ηύπνπ

Σπλεξγάδεηαη θαη ζηεξίδεη ηνλ θιάδν ηεο νηλνρνΐαο

Θεζκνζέηεζε θαη ζηεξίδεη ην «Greek Wine Industry Award»



 Λεηηνπξγεί ην 1ν Οηλνηνπξηζηηθό Γίθηπν ζηελ Διιάδα: ηνπο

Γξόκνπο ηνπ Κξαζηνύ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο:

 Σπλεηέιεζε ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Οηλνηνπξηζκνύ θαη ζηελ

πηζηνπνίεζε ησλ Δπηζθέςηκσλ Οηλνπνηείσλ:

ΟΙΝΟΣΟΤΡΙΜΟ - ΓΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΚΡΑΙΟΤ



ΟΙΝΟΣΟΤΡΙΜΟ - ΓΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΚΡΑΙΟΤ 

Πξσηνζηάηεζε θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Οηλνηνπξηζκνύ

Θεζκνζέηεζε ηηο Οηλνηνπξηζηηθέο εθδειώζεηο Αλνηρηέο Πόξηεο θαη

Δπξσπατθή Ηκέξα Οηλνηνπξηζκνύ

 Δπηζθέπηεο ζηα νηλνπνηείσλ ησλ Γξόκσλ ηνπ Κξαζηνύ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο

2015: 57.000 επηζθέπηεο

2018: 85.000 επηζθέπηεο (αύμεζε 50% ζηα 4 ηειεπηαία ρξόληα)



 Πξνβνιή ησλ ΓηΚηΒΔ

- αθηεξώκαηα, άξζξα

- δεκνζηνγξάθνη

- ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο

- παξνπζηάζεηο ζε εκεξίδεο

- έληππα ησλ ΓηΚηΒΔ

 Υινπνίεζε κειέηεο marketing plan

ΟΙΝΟΣΟΤΡΙΜΟ - ΓΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΚΡΑΙΟΤ



ΟΙΝΟΣΟΤΡΙΜΟ - ΓΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΚΡΑΙΟΤ 

Σπκκεηνρή ησλ ΓηΚηΒΔ ζε εθζέζεηο, εθδειώζεηο θαη ζπλέδξηα: 

Δλδεηθηηθά: Βαξθειώλε , Βηέλλε, Αζήλα, Βνπδαπέζηε



ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Σα ΒοπΟινά

Δίλαη ε πην γλσζηή εθδήισζε ηεο Έλσζεο. 



ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Α) Σα ΒοπΟινά ηην Αθήνα. 



Β) Σα ΒοπΟινά ζηη Θεζζαλονίκη 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



Γ) Σα ΒοπΟινά ηων Υπιζηοςγέννων 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



Γ) Σα ΒοπΟινά ζε άλλερ πόλειρ  

Ξάλζε, Ηξάθιεην, Κνκνηελή, Βόινο, Πόξην Καξξάο, Βηζκπάληελ, Μόλαρν

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



Θεμαηικέρ Γεςζιγνωζίερ Κπαζιών

Σην πιαίζην ησλ ΒνξΟηλώλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



ΓΔΣΡΟΠ - Oenos και Boutique

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



Λνηπέο εθζέζεηο θαηόπηλ απόθαζεο
Φάξηεο ησλ Γεύζεσλ, Οηλόξακα, Aegean Cocktail Spirits Festival, Philoxenia

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



Δκπαιδεςηικά εμινάπια Οίνος

ΔΚΓΗΛΩΔΙ – ΔΚΘΔΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

 Leader II (ΓηΚηΒΔ)

 Leader + (ΓηΚηΒΔ)

 Ππόγπαμμα KOA (Οςκπανία – 4 έηη)

 Ππόγπαμμα ΚΟΑ (Νοπβηγία – 1 έηορ)

 Ππόγπαμμα ηπίηων σωπών (ΗΠΑ, Κίνα, Δλβεηία – 3 έηη) 

 Λοιπά επεςνηηικά / εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα



ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

 Από ην 1999, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ επώλπκνπ

Διιεληθνύ Κξαζηνύ

 Από ην 2015 εληάρζεθαλ θαη Απνζηάγκαηα

 Από ην 2018 εθαξκόδεηαη λένο θαλνληζκόο

 Από ην 2018 πξόεδξνο είλαη ν θνο Κσλζηαληίλνο Λαδαξάθεο MW

 Πξόεδξνη ησλ θξηηηθώλ επηηξνπώλ νξίδνληαη Μaster of Wine θαη

Master Sommelier

 2019: Σεκαληηθή αύμεζε ησλ δεηγκάησλ (865 δεηγκάησλ)



ΠΙΣΙ ΚΡΑΙΟΤ

 Δπεμεξγαζία ηξόπνπ πινπνίεζεο

 Γηεξεύλεζε ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Θεζζαινλίθεο

(Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο)

 Αλαδήηεζε ρώξνπ (ΟΛΘ ή άιιν θεληξηθό ρώξν)



ΔΠΟΜΔΝΟΙ ΣΟΥΟΙ

 Σπλέρηζε θαη ελδπλάκσζε ησλ επηηπρεκέλσλ δξάζεσλ

 Έληαμε πεξηζζόηεξσλ νηλνπνηείσλ ζηελ Οίλνη βνξείνπ Διιάδνο

 Έκθαζε ζηελ Δθπαίδεπζε

 Γεκηνπξγία ηνπ «Σπηηηνύ ηνπ Κξαζηνύ» ζηε Θεζζαινλίθε.



Αλλαγέρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ ένηαξηρ 

ζηην Οίνοι Βοπείος Δλλάδορ

Α. Γηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ πιένλ θαη όζα νηλνπνηεία δελ έρνπλ

επηζθέςηκν νηλνπνηείν

Β. Μείσζε ηνπ θόζηνπο εγγξαθήο

Γ. Μείσζε ηεο εηήζηα ζπλδξνκήο ησλ κηθξώλ νηλνπνηείσλ



Πποδιαγπαθέρ & διαδικαζία ένηαξηρ

1. Να απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπ νηλνπνηείνπ (Άδεηα ιεηηνπξγίαο

νηλνπνηείνπ, δήισζε παξαγσγήο) κε έδξα ηε βόξεηα Διιάδα.

2. Να παξάγεη νίλνπο κε έλδεημε θαηαγσγήο θαη πξνέιεπζεο από ηε Βόξεηα Διιάδα

(ΠΟΠ ή ΠΓΔ).

3. Πξναηξεηηθά (γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ζην δίθηπν ησλ ΓηΚ) λα δηαζέηεη επηζθέςηκν

νηλνπνηείν

(*) Η εηήζηα ζπλδξνκή εμαξηάηαη από ηνλ εηήζην ηδίξν πωιήζεωλ ζε θξαζηά θαη

απνζηάγκαηα ΠΟΠ / ΠΓΕ βνξείνπ Ειιάδνο θαη μεθηλά από 1.000€ + ΦΠΑ θαη

θαιύπηεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Έλωζεο.

(*) Η ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ καο ζε δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. εθζέζεηο, εθδειώζεηο θιπ)

είλαη πξναηξεηηθή θαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε απηέο είλαη πιένλ ηεο εηήζηαο

εηζθνξάο θαη θαιύπηεη ηα πξαγκαηηθά έμνδα ηεο ζπκκεηνρήο

(*) Τελ έγθξηζε έληαμεο ελόο λένπ κέινπο απνθαζίζεη ε νινκέιεηα ηεο Έλωζεο ε

νπνία ζπλεδξηάδεη 3 θνξέο ην έηνο.



Δπραξηζηνύκε γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο 


