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ΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ» ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 

 

Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδος σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος διοργάνωσε και υλοποίησε στις 

11/12/2015 (Πάτρα) θεµατική ηµερίδα Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης στον κλάδο 

της Οινοποιίας µε θέµα την «διερεύνηση και αξιοποίηση του οινικού δυναµικού της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος». 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι  η δεύτερη σηµαντικότερη περιφέρεια 

παραγωγής οίνων της χώρας, µε 12%  της συνολικής παραγωγής. ∆ιαθέτει τρεις 

ΠΟΠ περιοχές και θεωρείται η πατρίδα της πιο εµπορεύσιµης ελληνικής ποικιλίας 

την στιγµή αυτή. Μια περιφέρεια µε µεγάλη γκάµα ποικιλιών και τύπων οίνου που 

χρειάζεται να αποκτήσει καταξιωµένα brands αλλά και να προχωρήσει σε re-

branding κάποιων προϊόντων της. Η Περιφέρεια θεωρεί ότι ο Οίνος αποτελεί κλάδο 

προτεραιότητας για το σχέδιο RIS3 και βρίσκεται προγραµµατικά στην έναρξη 

σχεδόν των διαδικασιών χρηµατοδότησης. 

Είναι συνεπώς ευκαιρία για τις ΜΜΕ  της Π∆Ε να συµµετάσχουν στις 

διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού δράσεων, όπως απαιτούν οι νέες συνθήκες, 

προκειµένου να ολοκληρωθεί ο στρατηγικός σχεδιασµός και να ικανοποιηθούν οι 

προβλεπόµενες αιρεσιµότητες. Μέχρι τώρα παρατηρούµε ότι οι ΜΜΕ που 

καταφέρνουν να ξεχωρίζουν, κινούνται επενδυτικά και προωθητικά µε  βάση 

αποκλειστικά το δικό τους µοντέλο και σχεδιασµό. Είναι όµως ευκαιρία να 

αναζητηθούν συνέργειες και κοινή δράση για καινοτοµία και εφαρµοσµένη έρευνα 

µε στόχο την βελτίωση των παραγοµένων από αυτούς οίνων και την αύξηση των 

εσόδων για την περιφέρεια µε ότι αυτό συνεπάγεται.  

 

Η θεµατική ηµερίδα είχε σαν στόχο : 

 

� να φέρει την επιχειρηµατική γνώση στο προσκήνιο & µαζί µε την ειδική 

επιστηµονική γνώση να δώσουν εισερχόµενα για πιο αποτελεσµατική εφαρµογή 

πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και  

� να καταγραφούν οι προτάσεις και ιδέες σε θέµατα έρευνας – καινοτοµίας και 

νέων τεχνολογιών που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση του κλάδου της 

οινοποιίας, τα οποία θα αποτελέσουν και το αντικείµενο των πρώτων 
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προσκλήσεων του ΕΠ Π∆Ε 2014-2020 για την ενίσχυση των δράσεων µε 

δικαιούχους τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά κέντρα, στο 

πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής της Περιφέρειας για την έξυπνη 

εξειδίκευση (RIS3). 

 
Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στην ηµερίδα 

συµπεριέλαβε 53 Οινοποιητικές Επιχειρήσεις (27 Αχαΐας, 9 Αιτ/νίας και 17 Ηλείας) 

και 5 Ερευνητικούς Φορείς. Μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας δηλώθηκαν 32 

συνολικά συµµετοχές από τις οποίες οι 13 αφορούσαν σε Οινοποιητικές 

Επιχειρήσεις και οι 14 σε Ερευνητικούς Φορείς.  

 

Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 11/12/2015 στο ξενοδοχείο POSEIDON PALACE 

(Καµίνια Πατρών) από 11:00 πµ έως 5:00 µµ. 

 

Κατά την ηµερίδα οι συµµετοχές (βάσει παρουσιολογίου) ανήλθαν σε 50 από τις 

οποίες οι 17 σε Οινοποιητικές Επιχειρήσεις, οι 14 σε Ερευνητικούς Φορείς και οι 

υπόλοιπες 19 σε οµιλητές, υπηρεσιακά στελέχη και ιδιώτες. 

 

Οι οµιλητές ανήλθαν σε 12, από τους οποίους οι 2 αφορούσαν σε πολιτικά 

πρόσωπα, 4 σε υπηρεσιακά στελέχη και 6 σε Ερευνητικούς Φορείς. 

 

Η ηµερίδα διαρθρώθηκε σε 3 µέρη : (i) Οµιλίες – Παρουσιάσεις, (ii) Συνεδρία και 

(iii) Συµπεράσµατα – Επόµενα βήµατα. 

 

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας έγινε ηχογράφηση όλης της διαδικασίας. Στο 

κείµενο που ακολουθεί καταγράφονται συνοπτικά οι χαιρετισµοί – παρουσιάσεις – 

οµιλίες – παρεµβάσεις – τοποθετήσεις των συµµετεχόντων που αφορούν όµως 

αποκλειστικά τους σκοπούς και στόχους της RIS3.  

 

 

 

Στην οργάνωση της ηµερίδας συνέβαλαν τα 
µέλη της Οµάδας Εργασίας για την RIS3 κ. 
Θ. Παναγιωτόπουλος (∆ιΑΠ Π∆Ε), κα Κ. 
Αγγελή (∆ΑΟΚ ΠΕ Αιτ/νίας) και κα Β. 
Στάµου (Γρ. Ανιπ/χη ΠΕ Ηλείας). 
Γραµµατειακή υποστήριξη παρείχαν οι κες 
Ευαγγ. Αθανασοπούλου και Ευαγγ. 
Καράµπαµπα (∆ιΑΠ Π∆Ε).  
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(i) Οµιλίες – Παρουσιάσεις 

 

Έναρξη εργασιών ηµερίδας  

 

Τις εργασίες της ηµερίδας άρχισε µε τοποθέτησή του  
ο προϊστάµενος της διοργανώτριας υπηρεσίας 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε, κ. 
Λ.Σταµατελάτος ο οποίος αναφέρθηκε στους 
στόχους και το πρόγραµµα αυτής. 

 

 

Χαιρετισµός Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος 

 

Χαιρετισµό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης ∆υτικής 
Ελλάδος κ. Απ. Κατσιφάρας. Αναφέρθηκε στην 
Έξυπνη Εξειδίκευση η οποία µπορεί να συµβάλει 
στην παραγωγική αναδιάταξη των δυνάµεων της 
Περιφέρειας και ειδικότερα στον τοµέα της 
Οινοποιίας που αποτελεί πλεονέκτηµα της 
Περιφέρειας. Μπορεί να επιτευχθεί διαµόρφωση 
άλλου παραγωγικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας µε  

µια κοινή προσπάθεια και ενώνοντας δυνάµεις, στην αύξηση του ΑΕΠ της 
Περιφέρειας, στο να καταστεί ο κλάδος πιο ισχυρός και να στραφούν προς τη 
σωστή κατεύθυνση οι διατιθέµενοι πόροι. Θα πρέπει να υπάρξει µια νέα αντίληψη 
όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων, πολιτικών, δράσεων και προτεραιοτήτων. 

 

Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Χαιρετισµό επίσης απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παν. Μπράµος. Επεσήµανε 
ότι ο χρόνος είναι ιδιαίτερα «κοµβικός» και εστίασε 
στο γεγονός ότι στη Περιφέρεια παράγεται µια 
µεγάλη ποικιλία κρασιού που φθάνει τα 20 εκ. λίτρα 
ετησίως που αποτελεί το 10% της Εθνικής 
παραγωγής. Αναφέρθηκε στα Προϊόντα 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και 

Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Περιφέρειας καθώς και για τις 
δυνατότητες υλοποίησης δράσεων από το ΠΑΑ. Η Περιφέρεια θα αξιοποιήσει τα 
αποτελέσµατα της ηµερίδας αυτής. 
 

RIS3 

 

Η Προϊσταµένη της ΕΥ∆ ΕΠ ∆υτικής Ελλαδος κα Άλκ. 
Σταθοπούλου στη παρουσίασή της αναφέρθηκε στα 
θέµατα : 

• Τι είναι η RIS3 – Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

• Ιστορικό διαβούλευσης – προετοιµασίας 
• Τοµείς Εξειδίκευσης 
• ∆ιαδικασία Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης 
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 Αποτίµηση προηγούµενων ηµερίδων – Στόχοι και ∆ιαδικασία ηµερίδας 

 

Ο Προϊστάµενος Μονάδος Β της ΕΥ∆ ΕΠ ∆υτικής 
Ελλαδος κ. Ν. Θωµόπουλος παρουσίασε συνοπτικά 
τα ποιοτικά αποτελέσµατα της ηµερίδας 
Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης στην 
Μικροηλεκτρονική & τα Υλικά. Παρουσίασε επίσης τα 
διανεµιθέντα Έντυπα στα οποία  θα αποτυπωθούν οι 
ιδέες κατά το επόµενο στάδιο της Συνεδρίας.  

� ΕΝΤΥΠΟ 1 Υποβολή προτάσεων καινοτοµίας 
� ΕΝΤΥΠΟ 2 Καταγραφή – Αξιολόγηση Ιδεών 
� ΕΝΤΥΠΟ 3 Βαθµολόγηση των καινοτόµων ιδεών 
� ΕΝΤΥΠΟ 4 Ανάπτυξη ιδεών και συνεργασιών 
 
 
Έναρξη παρουσιάσεων από Ερευνητικούς Φορείς 

 

Εισαγωγή από τον Συντονιστή (MODERATOR) της 
ηµερίδας, κ. Γ. Κοτσερίδη, Επ.Καθηγητή Οινολογίας 
ΓΠΑ. ∆ιάρθρωση οµιλιών από κληθέντες 
εκπροσώπους ερευνητικών φορέων. 

 
 

 

Η παρούσα κατάσταση στον κλάδο της οινοποιίας για τη ∆υτική Ελλάδα 

 

Οµιλία κ. Σπύρου Βαλογιάννη στελέχους της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας Π∆Ε. Αναφέρθηκε στις 
καλλιεργούµενες ποικιλίες, στις παραγόµενες 
ποσότητες οίνου και στους ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους στη 
Περιφέρεια. Επισηµαίνοντας τις προοπτικές στην 
αµπελοκαλλιέργεια κατέθεσε προτάσεις στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων του αναπτυξιακού προγράµµατος  
αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων.  

Τέλος παρουσίασε συνοπτικά το ΠΑΑ 2014-2020 όσον αφορά στο τοµέα 
αµπελουργίας και οινοποίησης. 
 
 
Πιστοποιηµένοι κλώνοι ποικιλιών της Π∆Ε: Προκλήσεις & ∆υναµική 

 

Στην οµιλία του ο κ. Κων/νος Μπακασιέτας, ειδικός 
αµπελουργίας και κλωνικής επιλογής, αναφέρθηκε 
στη υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά το υλικό και 
την έρευνα και στο τι θα µπορούσε να γίνει µε τις 
ποικιλίες. Ανέλυσε τα θέµα των πιστοποιηµένων 
κλώνων ποικιλιών στη Περιφέρεια και κατέθεσε 
προτάσεις που περιλαµβάνουν (i) την απαίτηση 
στοχευµένης µελέτης για των σπάνιων γηγενών  

ποικιλιών της περιοχής αµπελουργική & οινολογική, (ii) την αξιολόγηση των 
κλώνων στις βασικές ποικιλίες στους τόπους καταγωγής τους και (iii) την 
εγκατάσταση πειραµατικών – αποδεικτικών αµπελώνων σε συνεργασία µε 
παραγωγούς. 
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Εφαρµογές Αµπελουργίας & Οινολογίας  Ακριβείας  

 

Στην οµιλία του ο κ. Αθ. Μπαλαφούτης Γεωπόνος 
MSc, PhD, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΓΠΑ 
(αναπλήρωσε τον κ. Σπ. Φουντά) αναφέρθηκε στην 
εφαρµογή τεχνικών στην αµπελουργία ακριβείας. Οι 
ερευνητικοί στόχοι περιλαµβάνουν (i) την βελτίωση 
ποιότητας σταφυλιού, (ii) την βελτίωση ποιότητας 
οίνου, (iii) τη µείωση κόστους παραγωγής και (iv) 
την βελτίωση των γεωργικών πρακτικών στον 

αµπελώνα. 
 

 
Σύγχρονοι  µέθοδοι αµπελοκαλλιέργειας Πιστοποίηση γεωγραφικής 
προέλευσης προϊόντων 

 

Στην οµιλία του ο κ. Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής 
Τµήµατος ∆ΕΑΠΤ  Πανεπιστηµίου Πατρών 
αναφέρθηκε σε δύο θέµατα : (i) στις σύγχρονες 
µεθοδολογίες στην αµπελοκαλλιέργεια (άρδευση – 
λίπανση) και (ii) στη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
ΠΓΕ. Στόχος είναι η µεγιστοποίηση του οικονοµικού 
αποτελέσµατος, η βελτίωση της ποιότητας και η 
αύξηση της παραγωγής. Και κατέληξε στο ότι τα  

πρώτα αποτελέσµατα εφαρµογής  της Τεχνικής Προσδιορισµού Ισοτοπικού Λόγου 
Σταθερών Ισοτόπων είναι ενθαρρυντικά ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή 
της  αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά στην Αγροτική ανάπτυξη. 
 

 

Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή οίνων 

 

Στις νέες τεχνολογίες στη παραγωγή οίνων 
αναφέρθηκε στην οµιλία του ο κ. Αθ. Κουτίνας, Οµότ. 
Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Πανεπιστηµίου 
Πατρών. Αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που 
έχουν προκύψει από το ερευνητικό έργο της οµάδος 
του. Τα οφέλη συνοψίζονται σε (1) οινοποιείο 
µικρότερο εκείνου της παραδοσιακής τεχνολογίας, 

(2) µικρότερη επένδυση, (3) παραγωγή περισσότερων οίνων από την ίδια ποικιλία 
αµπέλου, (4) η οινοποίηση σε εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες υποβαθµίζει τη 
σηµασία της ποικιλίας της αµπέλου στην παραγωγή ποιοτικών οίνων, (5) χρήση 
της ίδιας καλλιέργειας σακχαροµυκήτων από χρόνο σε χρόνο, (6) παραγωγή οίνου 
µε καλύτερα χαρακτηριστικά τυποποίησης από χρόνο σε χρόνο και (7) οίνος µε 
καλύτερη διατροφική αξία. 
 

 

Μελέτης Χαρτογράφησης Αλυσίδων Αξίας 

 

Παρέµβαση πραγµατοποίησε ο κ. Πρ. Προδροµίδης 
ερευνητής του ΚΕΠΕ όσον αφορά σε έρευνα που διεξάγεται 
στα πλαίσια της Μελέτης Χαρτογράφησης Αλυσίδων Αξίας 
για το ΕΠ Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 2014-2020. 
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Καινοτοµίες στην οινοποίηση  – Προτάσεις για την Π∆Ε  

 

Ο κ. Γ.Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητή Οινολογίας ΓΠΑ 
αναφέρθηκε κατά την οµιλία του στις ερευνητικές 
ανάγκες στον τοµέα αµπέλου – οίνου. Προς τη 
κατεύθυνση αυτή συστάθηκαν οµάδες εργασίας 
µέσω της ΓΓΕΤ σε 13 τοµείς αγρο-διατροφής. Όσον 
αφορά στον οίνο οι τοµείς προτεραιότητας είναι : (1) 
Οινοποιήσιµες Ποικιλίες (αξιολόγηση δυναµικού, 

κλώνοι, παραγωγή υγιούς πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού, 
καλλιεργητικές τεχνικές αµπέλου), (2) Επιτραπέζιες ποικιλίες, ποικιλίες 
σταφιδοποιίας, (3) Μεταποίηση / οινοποίηση / αποστάγµατα (βέλτιστες πρακτικές 
οινοποίησης ελληνικών ποικιλιών, καινοτοµία), (4) Οίνος και ∆ιατροφή  / Οίνος και 
Υγεία και (5) Αξιοποίηση παρά-προιόντων / Περιβάλλον. 
 
Έρευνα και καινοτοµία στην Οινοποίηση 
• Πιστοποίηση οινικών προϊόντων - Γνησιότητα  
• Οίνος και ∆ιατροφή  / Οίνος και Υγεία  
• Αξιοποίηση παρά-προϊόντων 
• Περιβάλλον: «πράσινα» οινοποιεία 
 
Έρευνα και καινοτοµία στην Π∆Ε – Προτάσεις 
• ∆ιερεύνηση οινικού δυναµικού τοπικών ποικιλιών της ∆υτικής Ελλάδας, 

Ροδιτης, Μαλαγουζια, Μαυροδαφνη, Αυγουστιατης, άλλες…  
• Αξιολόγηση κλώνων τοπικών ποικιλιών  
• ∆ιενέργεια πειραµατικών µικροοινοποιήσεων ώστε να µελετηθεί η επίδραση 

διαφορετικών τεχνικών οινοποίησης 
• ∆ηµιουργία φορέα επιστηµονικής στήριξης  
 
Συµπεράσµατα 
• Χρειάζονται επιτυχηµένες συνεργασίες των επιχειρήσεων και των φορέων της 

έρευνας 
• Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα πρέπει να καλύπτουν τις άµεσες 

προτεραιότητες και να δίνουν λύση στα κύρια προβλήµατα του κλάδου 
• Απαραίτητος ο σχεδιασµός και συντονισµός των δράσεων σε τοπικό και εθνικό  

επίπεδο 
 

Μarketing προϊόντων οίνου   

 

Στη παρουσίασή του ο κ. Μαν. Γιαµναδάκης, 
Σύµβουλος πωλήσεων και προώθησης κρασιών – 
Σ.Ε.Ο. αναφέρθηκε στο Μarketing προϊόντων οίνου. 
Συµπερασµατικά η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται 
µε την αύξηση της αξίας του προϊόντος έναντι των 
τεχνικών χαρακτηριστικών (όταν δεν επιδέχονται 
άλλη βελτίωση).   
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(ii) Συνεδρία 

 

 

Τις εργασίες της Συνεδρίας συντόνισαν οι κκ. Γ. 
Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ, 
Ν.Θωµόπουλος, Προϊστάµενος Μονάδος Β της ΕΥ∆ 
ΕΠ ∆υτικής Ελλαδος και Αρ. Μαµασιούλας, στέλεχος 
της ΕΥ∆ ΕΠ ∆υτικής Ελλαδος. 
 
Τα θέµατα που τέθηκαν αφορούσαν σε : 

• Έρευνα, Καινοτοµία, Τεχνολογικές Εξελίξεις 
• ∆ικτυώσεις – συνεργασίες µεταξύ των επιχειρήσεων 
• ∆ικτυώσεις µε φορείς του εξωτερικού 
 

Ανασκόπηση – περιγραφή διαδικασίας 

 

Ο κ. Γ. Κοστερίδης έκανε µια ανασκόπηση των όσων 
αναφέρθηκαν στις παρουσιάσεις του 1ου µέρους ώστε 
να δώσουν το έναυσµα για προβληµατισµό και 
κατάθεση απόψεων από τους συµµετέχοντες στη 
Συνεδρία. Ο κ. Αρ. Μαµασιούλας περιέγραψε τη 
διαδικασία και επεσήµανε ότι θα καταγραφούν ιδέες 
που είτε προϋπήρχαν είτε δηµιουργήθηκαν στην 
ηµερίδα. Η συζήτηση θα κινηθεί σε 2 ενότητες :  

• Έρευνα – Καινοτοµία – Παραγωγή – Μεταποίηση 
• ∆ιάθεση (οργανωτικά θέµατα του κλάδου πχ εξωστρέφεια) 
 

Α΄ΚΥΚΛΟΣ : Έρευνα, Καινοτοµία, Τεχνολογικές Εξελίξεις 

 

� Στέλιος Τσίρης (Οινοποιός CAVINO) :  

Απαίτηση για έρευνα στο τοµέα της Βιοτεχνολογίας και ειδικότερα για τα στελέχη 

ζυµοµυκήτων που παράγουν λιγότερο οινόπνευµα για τα ίδια ζάχαρα (κρασί 

χαµηλότερου αλκαλικού βαθµού). Επαναχρησιµοποίηση παραγόµενων CO2 και 

αρωµατικών ουσιών κατά τη ζύµωση. Έρευνα στην οξειδοαναγωγή ώστε τα 

Ελληνικά κρασιά να µην είναι ευαίσθητα στη γήρανση. 

 

� Αθ. Κουτίνας (Οµότ. Καθ. Τµ. Χηµείας Παν. Πατρών) 

Η ερευνητική οµάδα έχει αναπτύξει βιοαντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας από 

τον οποίο ο παραγόµενος οίνος έχει µειωµένο αλκαλικό βαθµό, είναι διαυγής και 

ώριµος για εµφιάλωση.  

 

 

� Άρ. Μαµασιούλας (ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – Συντονιστής 
Συνεδρίας) 

Θα ήταν επιθυµητή η εµφάνιση εταιριών που 
παράγουν συστήµατα παραγωγής & εξοπλισµό για 
οινοποιητικές επιχειρήσεις. Να παράγουµε επίσης 
τεχνολογίες που θα µπορούσαν να πωληθούν και 
στο εξωτερικό. 
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� Άγγελος Ρούβαλης (Εταιρεία ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ) 

Ζυµοµύκητες που θα παράγουν µικρότερο αλκοόλ από τα ίδια σάκχαρα. Στα 

λευκά κρασιά η διεθνής τάση είναι να έχουν µικρότερο αλκοολικό βαθµό. 

Το CO2 που παράγεται κατά την οινοποίηση σε µεγάλες ποσότητες να βρεθεί ο 

τρόπος ώστε να χρησιµοποιείται σαν αδρανή ατµόσφαιρα στις ζυµώσεις αλλά και 

συµπυκνωµένο για ψύξη. 

Η Αχαϊα είναι η 1η από άποψη παραγωγής κρασιού ενότητα της χώρας ενώ η 

Πελοπόννησος παράγει το 30% του Ελληνικού κρασιού. Παρόλα αυτά δεν έχει 

υπάρξει δηµιουργία και συντονισµός ενός κατάλληλου θεσµού ώστε να 

προχωρήσουµε στην ανανέωση της εικόνας των κρασιών, στη ποιοτική βελτίωσή 

τους, στο marketing και στην έρευνα. 

Τοµείς ενδιαφέροντος : 

1. Αµπελουργία : εστίαση στην έρευνα για τον Ροδίτη που είναι η δεύτερη µετά 

το Σαββατιανό καλλιεργούµενη ποικιλία. Εφαρµογή κατάλληλων 

αµπελουργικών πρακτικών για κάθε ποικιλία. Επίσης θα πρέπει να εντοπιστούν 

οι ντόπιοι ζυµοµύκητες του Ροδίτη και αν µπορούµε να τους παράγουµε 

βιοµηχανικά. 

2. Αφρώδη κρασιά : Για τη περιοχή της ορεινής Αχαΐας (ποικιλία Σιδερίτης) 

πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα (ήδη διεξάγεται από το ΤΕΙ Αθήνας) 

δευτερογενούς ζύµωσης µε ακινητοποιηµένους ζυµοµύκητες. 

3. Οι θεσµοί που πρέπει να στηθούν για τις 4 υφιστάµενες ζώνες ονοµασίας 

προέλευσης (θέµα δικτύωσης). 

 

� Σάκης Μπριτζίκης (Κτήµα Μπριτζίκη) 

Να δοθεί το βάρος στην αµπελουργία. Εφόσον τρέχουν προγράµµατα και γίνονται 

νέες φυτεύσεις αµπελώνων θα πρέπει αυτές να είναι οργανωµένες ώστε να 

δώσουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Οι αµπελουργοί κατευθύνονται προς τις 

ποικιλίες που είναι υπερπαραγωγικές και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλουν 

οι οινοποιοί. Χρειάζεται έρευνα αλλά και ο καθορισµός κριτηρίων όπως πχ για την 

επιλογή κλώνων ή την οριοθέτηση των περιοχών. 

 

 

� Μαρία Σιαµπάνη (οινολογικό εργαστήριο)  
Έθεσε το θέµα της µη πληροφόρησης ενός µεγάλου αριθµού 
µικρο-καλλιεργητών που έχουν µπει σε πρόγραµµα 
αναµπέλωσης και κατά συνέπεια να µη γνωρίζουν τι σηµαίνει 
ΠΟΠ, όχι µόνο τι ευδοκιµεί στη περιοχή τους, αλλά και ποια 
θα ήταν η επιτρεπόµενη ποικιλία (θέµα δικτύωσης). 

Οι µικρο-καλλιεργητές να συµπράξουν στη δηµιουργία µικρών συνεταιριστικών 
οινοποιείων. Θα τους ενδιέφερε επίσης το θέµα της άρδευσης µε µικρό κόστος.  
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� Κων/νος Μπακασιέτας (ειδικός αµπελουργίας και κλωνικής επιλογής – 

Αµπελουργία ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ) 

Παγκοσµίως ασχολούνται µε τα Ελληνικά κρασιά που παρουσιάζουν χαµηλότερο 

αλκοολικό βαθµό σε σχέση µε τις ποικιλίες Σαρντονέ (Chardonnay), Καµπερνέ 

(Cabernet) και Μερλό (Merlot). Στη ποικιλία Αγιωργίτικο (Νεµέα), που είναι 

κόκκινο κρασί παλαίωσης, ο αλκοολικός βαθµός έφθανε τα 14 bome και αυτό 

οφειλόταν στο γεγονός ότι οι Γεωπόνοι και Οινολόγοι περίµεναν την  ωρίµανση 

των χρωµάτων και αρωµάτων µε αποτέλεσµα την ήπια αφυδάτωση, η οποία 

παρήγαγε πολύ αλκοόλ. Το έντονο υδατικό στρες επηρεάζει πρόδροµες ενώσεις 

αρωµατικές ή και φαινολικές και παρουσιάζεται ένα φαινόµενο τύποις 

οξειδοαναγωγής στο σταφύλι που εµποδίζει τη µακροχρόνια ωρίµανση των 

κρασιών. Ποικιλία Μαυρούδι δεν υφίσταται και εµπορικά (marketing) δηµιουργεί 

πρόβληµα εφόσον η ετικέτα το αναφέρει έτσι. Όσον αφορά στη παραγωγή 

αφρώδους οίνου, απαιτούνται νέες τεχνολογίες.  

 

 

� Ν. Θωµόπουλος (Πρ. Μον. Β΄ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – 
Συντονιστής Συνεδρίας). 

Θα πρέπει κατά τη συνεδρία να τεθούν 
προβληµατισµοί και σε άλλους τοµείς της 
παραγωγικής διαδικασίας, όπως η εµφιάλωση, 
συσκευασία και τα ενεργειακά. 
 

 

� Αµάντα Λιαροµάτη (Κτήµα ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ) 

Ένταξη των οινοποιείων στη πράσινη ενέργεια και γεωθερµία. Θα υπήρχαν 

οικονοµικά οφέλη και σεβασµός προς το περιβάλλον και θα έδινε µεγαλύτερη αξία 

στο προϊόν.  

 

� Αρ. Μαµασιούλας (Συντονιστής) 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ηλιοθερµικά συστήµατα ψύξης, αφού η οινοποίηση 

συντελείται σε σχετικά ψυχρό περιβάλλον. Με τις νέες τεχνολογίες θα προκύψει 

ενεργειακή ανάγκη. 

 

� Σάκης Μπριτζίκης (Κτήµα Μπριτζίκη) 

Έχουν εφαρµόσει τέτοια συστήµατα που επιτυγχάνουν πραγµατικά εξοικονόµηση 

ενέργειας. Επανέρχεται όµως στη τοποθέτησή του ότι θα πρέπει να δοθεί το βάρος 

στην οργάνωση των ποικιλιών στο αµπέλι. Προέχει να φτιάξουµε συνεργατικά ένα 

δυνατό brand name για την περιοχή µας. 
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� Γεώργ. Λαγουµιτζής (Επιστ. Συνεργ. Τµ. Φαρµακευτικής Παν/µίου Πατρών) 

Η δική τους ιδέα αφορά στη δηµιουργία µονάδας αξιοποίησης των στερεών 

υπολειµµάτων της οινοποίησης. Υπάρχει η τεχνογνωσία και θα βγουν κάποια 

θρεπτικά συστατικά από το κουκούτσι των σταφυλιών που θα αποτελέσουν 

στοιχεία εµπλουτισµού άλλων διαδικασιών. Ευνοεί το περιβάλλον και θα 

αποσυµφορήσει τους οινοπαραγωγούς από τα στερεά κατάλοιπα. 

 

� Μαν. Γιαµναδάκης (Σύµβουλος πωλήσεων και προώθησης κρασιών – Σ.Ε.Ο.) 

Η ιδέα για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της οινοποίησης µπορεί να 

εφαρµοστεί και στην κοσµετολογία. Υπάρχουν ορισµένα οινοποιία που το πράττουν 

όµως θα ήταν µια καλή ιδέα να υπάρξει µια κεντρική µονάδα που να δέχεται από 

όλη τη Περιφέρεια προσδίδοντας οικονοµικά πλεονεκτήµατα στον κλάδο. 

 

� Μαρία Σιαµπάνη (οινολογικό εργαστήριο) 

Στη Καλαµάτα είχαν προσπαθήσει να συλλέξουν τα υπολείµµατα της τρυγίας 

προκειµένου να φτιάξουν τρυγικό οξύ. Το εγχείρηµα δεν επέτυχε. Θα ήταν καλή 

ιδέα δια µέσω της Περιφέρειας να οργανωθεί µια κινητή µονάδα να παίρνει τα 

λύµατα των οινοποιείων αποσυµφορώντας τους υδάτινους πόρους. Έρευνα για τη 

διαχείριση οινοποιητικών αποβλήτων έχει γίνει από τον κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, 

καθ. Χηµείας του ΓΠΑ (όπως για τη ρεβερατρόλη). Το brand name θα πρέπει να 

αποδοθεί στις γηγενείς ποικιλίες της ∆υτικής Ελλάδος όπως το Βερτζαµί και η 

µαύρη Βολίτσα. 

 

 

� Θάνος Κατής (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-
ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)  

Αναφέρθηκε στα προγράµµατα νεανικής 
επιχειρηµατικότητας της 10ετίας του 90 σαν 
καινοτόµο δράση, όπου είχαν υποβάλει προτάσεις 7-
8 οινοποιεία. Κατά την υλοποίηση υπήρξαν διαρκείς 
ενηµερωτικές – επιµορφωτικές επαφές. Το 
πρόγραµµα υπήρξε επιτυχές αφού οι επιχειρήσεις  

αυτές υφίστανται ακόµη και κάνουν και εξαγωγές. Θα πρέπει να εφαρµοστεί το 
ίδιο µοντέλο.  
 

� Αθ. Κουτίνας (Οµότ. Καθ. Τµ. Χηµείας Παν. Πατρών) 

Από τις τοποθετήσεις φάνηκε ότι αυτό που απασχολεί περισσότερο τους οινοποιούς 

είναι η ποικιλία. Όµως όσο ρόλο παίζει η ποικιλία άλλο τόσο ρόλο παίζει και η 

ζύµωση. Τα αρώµατα κυκλοφορούν µέσα στα οινοποιεία διότι η ζύµωση γίνεται σε 

σχετικά υψηλή θερµοκρασία. Θα πρέπει να εγκλωβιστούν τα αρωµατικά αυτά 

συστατικά µέσα στο κρασί, που επιτυγχάνεται µόνο αν η ζύµωση γίνει σε 

εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες. Κατ΄ αυτόν το τρόπο παράγουµε κρασιά 
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υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει συνεπώς να αναπτυχθούν τεχνολογίες που αφορούν 

στη ζύµωση και η Περιφέρεια κατά τη προκήρυξη των Προγραµµάτων θα πρέπει 

να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης µέσω της κατάλληλης ζύµωσης (σε 

χαµηλή θερµοκρασία) µπορούµε να επιτύχουµε χαµηλότερη περιεκτικότητα (gr) 

αλκοόλης ανά gr σακχάρου (χωρίς να ελαττώσουµε τα περιεχόµενα σάκχαρα που 

σηµαίνει απώλεια χρηµάτων).  

 

� Παρέµβαση Γ.Κοτσερίδη & Αγγ. Πατάκα  

Η Οινοποίηση θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σαν ολότητα, από το αµπέλι µέχρι το 

κρασί. 

 

� Παρέµβαση Άγγ. Ρούβαλη (Εταιρεία ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ) 

Πραγµατικά η οινοποίηση γίνεται πλέον σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, εκείνο 

όµως που χρήζει µελέτης είναι το θέµα µε τις ποικιλίες. 

 

ΣΥΝΟΨΗ Α΄ΚΥΚΛΟΥ  

� Γ. Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ 

Αυτό που διαφαίνεται όχι µόνον εδώ αλλά και σε άλλες Περιφέρειες είναι το θέµα 

του Brand και ο τρόπος οινοποίησης. Η Περιφέρεια θα πρέπει να συµπεριλάβει όλη 

την αλυσίδα από το αµπέλι (ποικιλίες, γενετικό υλικό, βέλτιστες πρακτικές στην 

αµπελουργία), οινοποιήσεις, Brand – Marketing, έως την εστίαση. Θα πρέπει 

επίσης να ληφθεί υπόψη η απαίτηση για την εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένου 

και του καταναλωτή). 

 

Β΄ΚΥΚΛΟΣ : ∆ικτυώσεις – συνεργασίες µεταξύ των επιχειρήσεων 

 

 

� Άγγελος Ρούβαλης (Εταιρεία ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ) 
Στην Αχαΐα δεν υπάρχει η κινητήρια δύναµη για να αναπτύξει, 
συντονίσει και ανανεώσει την αµπελουργική προσπάθεια (η 
ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ έκλεισε ο δε ΕΑΣ υπολειτουργεί). Η Περιφέρεια 
θα πρέπει να οργανώσει σε µόνιµη βάση έναν κεντρικό 
συντονισµό της αµπελουργίας και οινοποιίας της περιοχής. 

Πρέπει να οργανωθεί η διαχείριση των προϊόντων ΠΟΠ µε την κατάλληλη 
εκπαίδευση. Χρειάζονται θεσµοί για τον Ροδίτη, Μαυροδάφνη και Μοσχάτο. Θα 
πρέπει α) να συσταθεί ένα µόνιµο Συµβουλευτικό όργανο (µε συµµετοχή 
Περιφέρειας, Επιµελητηρίων, Οινοποιών κλπ) και β) να ενισχυθούν τα δίκτυα των 
Επιχειρήσεων, όχι µόνο µεταξύ τους αλλά µε τα σηµεία εστίασης και τα άλλα τοπικά 
προϊόντα. Παράδειγµα δικτύωσης αποτελεί ο θεσµός «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ» στην Αιγιάλεια 
που διοργανώνει η ∆Η.Κ.ΕΠ.Α. µε σκοπό την προώθηση της οινικής κουλτούρας της 
περιοχής µέσω των τοπικών ποιοτικών οίνων και προϊόντων της Αιγιάλειας. Ο 
θεσµός αυτός θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. 
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� Ν. Θωµόπουλος (Πρ. Μον. Β΄ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – Συντονιστής Συνεδρίας). 

Η Περιφέρεια έχει στοχεύσει στη τρέχουσα προγραµµατική περίοδο στην 

υποστήριξη λειτουργίας των δικτύων επιχειρήσεων. Τα clusters είναι ένας από 

τους βασικότερους πυρήνες ανάπτυξης των οποίων η χρηµατοδότηση τυγχάνει να 

ελέγχεται από την Περιφέρεια. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να καταγραφούν και 

να κατατεθούν εκ µέρους των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. 

 

� Μαν. Γιαµναδάκης, Σύµβουλος πωλήσεων και προώθησης κρασιών – Σ.Ε.Ο. 

Αναφέρθηκε στον ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟ και την ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ που µπορούν να 

αποτελέσουν ένα ελκυστικό πακέτο (πχ την Αρχαία Ολυµπία επισκέπτονται 1 εκατ. 

επισκέπτες ετησίως). Οι τρείς θεσµοί : Πολιτισµός – ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (Υγιεινή – Μεσογειακή – Ελληνική) θα πρέπει να συνδεθούν µεταξύ 

τους. Ειδικά το Ελληνικό κρασί (1% της παγκόσµιας παραγωγής) τα τελευταία 20 

χρόνια έχει δηµιουργήσει θέση και έχει καταστεί επώνυµο στο εξωτερικό.    

∆ιερωτήθηκε γιατί ο Ροδίτης δεν µπόρεσε να ανταγωνιστεί το Pinot Grigio. Θα 

πρέπει να δηµιουργηθεί ρεύµα στην αγορά που να είναι και βιώσιµο. Θα πρέπει να 

δοθεί σηµασία στη συσκευασία καθώς και ορόσηµα (πχ Αρχ. Ολυµπία).  

 

� Κων/νος Μπακασιέτας (ειδικός αµπελουργίας και κλωνικής επιλογής – 

Αµπελουργία ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ) 

Αν πάρουµε παραδείγµατα δικτύωσης από το εξωτερικό θα διαπιστώσουµε ότι η 

επιτυχία τους συναρτάται από την ύπαρξη ενός οργάνου, το οποίο δεν είναι 

αποκλειστικά η Περιφέρεια, ο ρόλος της οποίας είναι να συντονίζει τα 

προγράµµατα. Στο εξωτερικό την ώθηση έχει δώσει µια µικτή εταιρεία 

(Περιφέρεια-Οινοποιοί-Αµπελουργοί) η οποία ασκεί τον έλεγχο αλλά και θέτει τις 

βάσεις για συνεργασίες. Η χρηµατοδότηση του οργάνου αυτού θα µπορούσε να 

γίνει µέσω ειδικής φορολόγησης του κρασιού (πχ 0.01 € θα απέδιδε ετησίως 1 εκ. 

€). 

 

 

� Εριφ. Παρπαρούση ΕΝΟΑΠ – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ 
Αναφέρθηκε σε σύνοδο στο Βίσµπαντεν (Wiesbaden) στην 
οποία συµµετείχε σαν εκπρόσωπος της ΕΝΟΑΠ (Ένωση 
Οινοποιών Αµπελώνα Πελοποννήσου). ∆εν υπήρξε παρουσία 
Ελλήνων ενώ αυτή των Γάλλων και Ιταλών ήταν σηµαντική. Η 
σύνοδος των Περιφερειών νοµοθετεί και οι Βρυξέλλες 
καθορίζουν την Αγροτική Πολιτική.     
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� Γ. Στάϊκος, Ιδιώτης 

Ως κάτοχος µικρού αµπελιού (2.5 στρ) δυσκολεύτηκε να το δηλώσει στο 

Αµπελουργικό Μητρώο. Υπέβαλε την ερώτηση αν τα 50.000 στρ. αµπελώνων της 

Αχαΐας έχουν δηλωθεί στο Μητρώο.  

 

 

� Κ. Αγγελή, Πρ. Τµ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής ∆ΑΟΚ ΠΕ 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  

Εάν η έκταση του Αµπελώνα υπερβαίνει το 1 στρ. τότε 
χορηγείται άδεια από την οικεία ∆ΑΟΚ για ίδιο-κατανάλωση. Από 
τις 50 αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2014 στη ∆ΑΟΚ ΠΕ 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ εγκρίθηκε 1 για 5 στρ. και αφορούσε σε νέο αγρότη. 
Οι άδειες δίνονται από το Εθνικό Απόθεµα (∆ικαιώµατα) από το 
Υπουργείο. 

 

 

� Γ. ∆ηµακόπουλος, Βιολογικοί Οίνοι ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Προτείνει να δοθούν (εξτρά) δικαιώµατα για τη καλλιέργεια 
τοπικών ποικιλιών, για την ανάδειξή των. ∆εν συµβαδίζει η 
ετήσια δηλούµενη συγκοµιδή στην Ένωση µε τα αντίστοιχα 
στοιχεία που υπάρχουν στη ∆ιεύθυνση Γεωργίας.  
 

 

� Κων/νος Μπακασιέτας (ειδικός αµπελουργίας και κλωνικής επιλογής – 

Αµπελουργία ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ) 

Το πρόβληµα µε την ετήσια δήλωση συγκοµιδής, στο εξωτερικό δεν υφίσταται, 

διότι λειτουργούν στις Περιφέρειες αυτόνοµα οι µεικτές εταιρείες.  

 

� Γ. Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ 

Στην αντίστοιχη ηµερίδα RIS3 στην Περιφέρεια ∆ΜΘ τέθηκε το ίδιο θέµα. H 

δικτύωση θα λύνει τα αναφερθέντα προβλήµατα και θα ρυθµίζει τα θέµατα 

έρευνας, ελέγχου, καινοτοµίας και µάρκετινγκ. 

 

Γ΄ΚΥΚΛΟΣ : ∆ικτυώσεις – ∆ικτυώσεις µε φορείς του εξωτερικού  

 

� Ν. Θωµόπουλος (Πρ. Μον. Β΄ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – Συντονιστής Συνεδρίας). 

Το θέµα της δικτύωσης είναι ίσως το πιο σηµαντικό από αυτά που καταγράφηκαν 

στην ηµερίδα και η Περιφέρεια θα κάνει προσπάθειες ώστε να βρεθεί λύση. 

Μπορούµε να πάµε στη 3η ενότητα περί εµπορείου – προώθησης προϊόντων Οίνου. 

Ϊσως να προβληµατιστούµε για το θέµα κατάρτισης. Ο τοµέας Μικροηλεκτρονικής 

–στην αντίστοιχη ηµερίδα- έθεσε επίσης το θέµα της κατάρτισης των στελεχών 

των επιχειρήσεων σε εξειδικευµένα αντικείµενα που αυτές έχουν ελλείψεις. 

Παρουσιάζουν αδυναµία να εκδηλώσουν την εξωστρέφεια όσον αφορά τις  
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εξαγωγικές πωλήσεις. Η Περιφέρεια έχει δεσµεύσει πόρους για τη κατάρτιση, όχι 

όµως υπό τη κλασσική µορφή όπως πχ ΚΕΚ.     

 

� Άρ. Μαµασιούλας (ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – Συντονιστής Συνεδρίας) 

Οι Οινοπαραγωγοί έχουν στο εξωτερικό κοινούς πελάτες µε άλλους κλάδους 

τροφίµων και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξεταστούν συνδυαστικές δράσεις, πχ 

κοινή εξαγωγή σε ένα Σούπερ Μάρκετ της Γερµανίας που διαθέτει Ελληνικά 

Προϊόντα.   

 

� Άγγελος Ρούβαλης (Εταιρεία ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ) 

∆ύο είναι τα θέµατα : 

• Προβολή – προώθηση µε επιδοτούµενα Ευρωπαϊκά κονδύλια (σε ποσοστό 

75% και 80%) τόσο για τρίτες χώρες όσο και για την εσωτερική αγορά 

(Ελλάδα και ΕΕ). Αυτά τα προγράµµατα προώθησης γεωργικών προϊόντων του 

οριζόντιου κανονισµού   απαιτούν τη συνεργασία δύο προϊόντων Π.Ο.Π. και 

Π.Γ.Ε. για να επιτύχουν τόσο υψηλά ποσοστά επιδότησης. Για τη δική  µας 

περιοχή θα µπορούσε να είναι συνδυασµός κρασιού – λαδιού ή τυριού (πχ 

Καλαβρύτων).  

• Το θέµα της εκπαίδευσης αφορά κυρίως τον χώρο της εστίασης. Το κρασί 

αποτελεί ένα πολιτιστικό αγαθό και θα πρέπει οι ιδιοκτήτες και οι σερβιτόροι να 

εκπαιδευτούν κατάλληλα.  

 

� Γ. Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ 

Η εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί και στους αµπελουργούς. 

 

� Μαν. Γιαµναδάκης, Σύµβουλος πωλήσεων και προώθησης κρασιών – Σ.Ε.Ο. 

Πρέπει να εκπαιδευτεί και ο Έλληνας καταναλωτής. Εκπαιδευτές θα µπορούσαν να 

είναι τα στελέχη των οινοποιητικών επιχειρήσεων. Για την εξωστρέφεια χρειάζεται 

έρευνα αγοράς. Έρευνα προ δεκαετίας στη Γερµανία έδειξε ότι αυτοί που 

σέρβιραν εµφιαλωµένο κρασί σε ποσοστό 90% δεν γνώριζαν για τη ποικιλία του. 

Υπάρχουν πόροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτή τη προσπάθεια.  

 

� Άρ. Μαµασιούλας (ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – Συντονιστής Συνεδρίας) 

Ανέφερε ένα παράδειγµα από προσωπική του εµπειρία στο θέµα της εκπαίδευσης 

(οινογνωσία) σε οινοποιείο της Stuttgart (Στουτγάρδης). Έµαθε τι είναι το Riesling 

(λευκή γηγενής ποικιλία αµπέλου της περιοχής του Ρήνου), το ηµίξηρο, η 

φρουτώδης γεύση κ.α.   
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�   Γ. Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ 

Στο εξωτερικό η διαφοροποίησή µας από τα άλλα κρασιά είναι η ποικιλία και σε 

αυτό πρέπει να τους εκπαιδεύσουµε.  There is not bad publicity (δεν υπάρχει 

αρνητική δηµοσιότητα) λέγουν οι Αµερικανοί. Οι ξένοι έχουν αρχίσει να µαθαίνουν 

τις Ελληνικές ποικιλίες γιατί έχουν κορεστεί από τις άλλες και εδώ και 10 χρόνια 

χρησιµοποιούν το ABC: Anything But Cabernet - Anything But Chardonnay. 

Βαρέθηκαν το Syrah και το Merlot. Συνεπώς τώρα είναι η ευκαιρία για τη 

προώθηση των Ελληνικών κρασιών. 

 

� Γ. ∆ηµακόπουλος, Βιολογικοί Οίνοι ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Η περιέργεια για τη δοκιµή τοπικών ποικιλιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό θα συµβάλει στη προώθηση του κρασιού. 

  

� Μαρία Σιαµπάνη (οινολογικό εργαστήριο)  

Ας υπάρχει µια συγκράτηση όσον αφορά τη χρηµατοδότηση µέσω προγραµµάτων 

των νέων επιχειρηµατιών («ας πουλήσουµε πρώτα στη γειτονιά µας»). Εισάγουµε 

µεγάλες ποσότητες µούστου και οίνου (αµφισβητούµενης ποιότητας). 

Συνοψίζοντας : 

Ενηµερώνουµε τους µικρούς αµπελουργούς και τα οινοποιεία για τις ποικιλίες. 

Στηρίζουµε   brand name και παραδοσιακή οινοποίηση. Να χρησιµοποιήσουµε τη 

τεχνολογία και όχι πολλά πρόσθετα. Να αναπτυχθεί ο οινοτουρισµός 

(επισκέψιµοι χώροι σε οινοποιεία).  

 

� Γ. Κοτσερίδης, Επ.Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ 

Πρέπει να εστιάσουµε στα θέµατα εκπαίδευσης και οινοτουρισµού, όπου υπάρχει 

έλλειµµα. Έφερε ως παράδειγµα τη περιοχή του καταρράκτη Νιαγάρα στην 

Β.Αµερική (Οντάριο) όπου λειτουργεί µεγάλος αριθµός οινοποιητικών 

επιχειρήσεων µε πλήρως καταρτισµένο προσωπικό σε θέµατα οινοτουρισµού.  

 

� Μαν. Γιαµναδάκης, Σύµβουλος πωλήσεων και προώθησης κρασιών – Σ.Ε.Ο. 

Ο οινοτουρισµός εµπίπτει στον αποκαλούµενο experienced tourism 

(εξειδικευµένος τουρισµός). Στην Αυστραλία απαιτείται να είναι πιστοποιηµένος 

αυτός που σερβίρει το κρασί. Μάλιστα υπάρχουν µονάδες σε αποµακρυσµένες 

περιοχές όπου δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο τοµέα του οινοτουρισµού.  
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Κλείσιµο Ηµερίδας  

 

� Ν. Θωµόπουλος (Πρ. Μον. Β΄ΕΥ∆ ΕΠ ∆Ε – Συντονιστής Συνεδρίας). 

Ζητήθηκε από τους παραβρεθέντες να συµπληρώσουν ιδιαίτερα το ΕΝΤΥΠΟ4 

(Ανάπτυξη ιδεών και συνεργασιών) και να συµπεριλάβουν στοιχεία 

προϋπολογισµού ώστε να προγραµµατιστεί από τη Περιφέρεια το τι και πως θα 

κάνουµε. Αν χρειαστεί θα µπορούσε να επαναληφθεί η συνάντηση.  

 

� Λ. Σταµατελάτος (Πρ. ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Π∆Ε). 

Τα ΕΝΤΥΠΑ 1-4 θα αναρτηθούν σε ψηφιακά 
επεξεργάσιµη µορφή στην υφιστάµενη περιοχή 

(banner) της ιστοσελίδας της Περιφέρειας οπότε όσοι το επιθυµούν θα έχουν τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής τους στη Περιφέρεια. 
 

 

 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 

 

 

Κατά την ηµερίδα συµπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν 4 ΕΝΤΥΠΑ 1 : 

 

1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

∆υνατότητα άµεσης αδειοδότησης νέου Αµπελώνα εφόσον πρόκειται για γηγενείς 

ποικιλίες. Να καταβληθεί προσπάθεια, µέσω συνεργασίας, για παραγωγή οίνου µε 

τα λιγότερα πρόσθετα.  

 

2. ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΜΠΑΝΗ (οινολόγος - οινολογικό εργαστήριο)  

Κατά την αναµπέλωση να ενηµερωθούν οι αµπελουργοί για το πώς θα επιλέξουν 

τις ποικιλίες. Εκπαίδευση αµπελουργών (πχ για Αµπελουργική Ζώνη). 

Εκσυγχρονισµός µικρών οινοποιείων. Χρήση οικολογικών υλικών. ∆ηµιουργία 

οµάδων µικρών παραγωγών για προώθηση οινοτουρισµού. 
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3. ΑΘ.ΚΑΤΗΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΕΛΙΞΗ)  

Συµβουλευτικές υπηρεσίες προς νέους επιχειρηµατίες. 

 

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ (ΚΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ) 

Πράσινη Ενέργεια και Γεωθερµία.  

 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απεστάλησαν 2 συµπληρωµένα ΕΝΤΥΠΑ 1 : 

 

1. KABINO AE, Οινοποιία - Ποτοποιία 

Ανάπτυξη νέων ή η βελτίωση υφιστάµενων τεχνικών για την αξιοποίηση των 

αποβλήτων οινοποιίας µε σκοπό την παραγωγή πρώτων υλών υψηλής 

προστιθέµενης αξίας. Συνεργασία µεταξύ ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ, Πανεπιστήµιο Πατρών, 

Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών και Φαρµακευτικής. 

 

2. Οµάδα Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο 

Πατρών 

1. ΒΙΟ-∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
2. ΒΙΟ-∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΣΤΑΦΙ∆Ο-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
3. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (οινοποίηση σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, οινοποίηση 
συνεχούς ζύµωσης, αντικατάσταση θειωδών µε φίλτρα κυτταρίνης κ.λπ.) 

 

Συνεργασία : 

1. Οµάδας Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Πατρών 
2. Οινοποιίες Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

 

Πάτρα 08/02/2016 

Επιµέλεια συγγραφής : 

Λυκ.Σταµατελάτος 
Προϊστ. ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π∆Ε 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αµερικής 
26441 Πάτρα 
Τηλ. 2613613610 
Φαξ. 2613.613605 
l.stamatelatos@pde.gov.gr 
 

 

 

 

 


