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Wine TourismWine Tourism

EnotourismEnotourism



Τα τελευταία χρόνια, στον τουριστικό τομέα σημειώνεται μία

ολοένα αυξανόμενη τάση για εκδρομές ειδικού ενδιαφέροντος.

Με δεδομένο ότι η ποιότητα του ελληνικού κρασιού, έχει ήδη

αρχίσει να αναγνωρίζεται διεθνώς, ο οινοτουρισμός στη χώρα μας,

αποτελεί πλέον, μία ελκυστική μορφή τέτοιου τουρισμού, για

Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες.

In recent years, there has been an ever-increasing trend in touristic

tourism for excursions of special interest. Given that the quality of

Greek wine has already begun to be recognized internationally, wine

tourism in our country is now an attractive form of such tourism for

Greek and foreign travelers.



ΟινοτουρισμόςΟινοτουρισμός –– Ποιος είναι;Ποιος είναι;

Wine TourismWine Tourism

Επίσκεψη σε αμπελώνες, οινοποιεία, φεστιβάλ

κρασιού και εκθέσεις κρασιού με σκοπό την

αναψυχή.

Visitation to vineyards, wineries, wine festivals and 

wine shows for the purpose of recreation. 

(Johnson 1998)

(Johnson 1998)



Επισκέψεις ή εκδρομές σε αμπελώνες, οινοποιεία, φεστιβάλ

κρασιού και εκθέσεις για κρασιά για τα οποία η γευσιγνωσία

κρασιού ή/και η εμπειρία επίσκεψης σε μια περιοχή με

αμπελώνες και παραγωγή κρασιών, είναι το κίνητρο.

ΟινοτουρισμόςΟινοτουρισμός –– Ποιος είναι;Ποιος είναι;

Wine TourismWine Tourism

Visits or Tours to vineyards, wineries, wine festivals and wine shows

for which wine tasting and/or experiencing the attributes of a grape

wine region, are the prime motivating factors.

(Hall et al, 2000)

αμπελώνες και παραγωγή κρασιών, είναι το κίνητρο.

(Hall et al, 2000)



Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε θεσμοθετήθηκε με τον νόμο με τον νόμο 

4276/2014 (άρθρο 25) 4276/2014 (άρθρο 25) 

«Οινοτουρισμός» είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά την παροχή

υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους

λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές

(αμπελώνες) εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά

με δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινικήμε δραστηριότητες σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική

παραγωγή.

In Greece it was defined by the Law 4276/2014 (Article 25)

"Wine tourism" is the special form of tourism which concerns of

reception, touring, accommodation and catering services in areas

which are functionally integrated with winemaking and/or wine-

producing (vineyards) facilities. These services are combined with

activities related to wine growing and wine production.



ΜεΜε τοντον ίδιοίδιο νόμονόμο θεσπίστηκεθεσπίστηκε καικαι τοτο

«Σήμα«Σήμα τουτου επισκέψιμουεπισκέψιμου οινοποιείου»οινοποιείου»

The same law also established the lable

“Visitable Winery”



Οικοτουρισμός

Eco Tourism

Αγρoτουρισμός

Agri Tourism

Οινοτουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Culinary Tourism

Wine Tourism



Ιστορία του Ιστορία του ΟινοτουρισμούΟινοτουρισμού

History of Wine TourismHistory of Wine Tourism

Η ιστορία του τουρισμού ξεκινά το 17ο και 18ο αιώνα με τα ταξίδια σε

όλη την Ευρώπη (Grand Tour).

Στα μέσα του 19ου αιώνα, αναπτύσσεται ο σιδηρόδρομος και αναδύεται

κοινωνικά η Μεσαία Τάξη.

Το 1855 στην Παρισινή ετήσια Έκθεση για πρώτη φορά παρουσιάζεται ηΤο 1855 στην Παρισινή ετήσια Έκθεση για πρώτη φορά παρουσιάζεται η

Ταξινόμηση των κρασιών

The history of tourism begins in the 17th and 18th centuries with travel 

across Europe (Grand Tour). 

In the middle of the 19th century, the railroad grew and the Middle Class 

emerged socially.

In 1855 in the Paris Annual Exhibition for the first time the Classification 

of Wines is presented.



Ο οινοτουρισμός είναι μια σχετικά νέα μορφή τουρισμού.

Η ιστορία του ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Σε μέρη όπως η

περιοχή Napa Valley (στην Καλιφόρνια) ο οινοτουρισμός παρουσίασε

σημαντική ανάπτυξη μετά από συντονισμένη προσπάθεια

διαφήμισης και προώθησης, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 1975.

Περαιτέρω ώθηση δόθηκε το 1976 μετά από διαγωνισμό κρασιού που

έγινε στο Παρίσι (Paris Wine Tasting of 1976).έγινε στο Παρίσι (Paris Wine Tasting of 1976).

Άλλες περιοχές, όπως η Καταλονία της Ισπανίας έχουν αρχίσει να

διαφημίζουν και να προωθούν τον οινοτουρισμό μόλις από τα μέσα

της δεκαετίας του 2000, εστιάζοντας κυρίως στο ότι αποτελεί μια

εναλλακτική μορφή τουρισμού για τις παραλίες για τις οποίες η

Ισπανία είναι ευρέως γνωστή.



Wine tourism is a relatively new form of tourism. Its history varies

from region to region. In places like Napa Valley (in California),

wine tourism has grown considerably after a concerted effort to

promote and promote, which came into force in 1975. Further

impetus was given in 1976 after a wine contest held in Paris inimpetus was given in 1976 after a wine contest held in Paris in

1976).

Other regions, such as Catalonia, Spain have begun to advertise

and promote naming only since the mid-2000s, focusing mainly

on being an alternative form of tourism for the beaches for which

Spain is well known.



Η πρώτη οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια, η οποία

καθορίζεται η θεμέλια για τον οινικό τουρισμό στην Ελλάδα, ήταν οι

«Δρόμοι του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας», η οποία έγινε από την

Ένωση Οινοπαραγωγών Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου και στην

οποία μετείχε η συνέργεια των οινοποιείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων

και τοπικών οργανώσεων (Velissariou, 2009).

Ιστορία του Ιστορία του ΟινοτουρισμούΟινοτουρισμού –– ΕλλάδαΕλλάδα

History of Wine TourismHistory of Wine Tourism -- GreeceGreece

και τοπικών οργανώσεων (Velissariou, 2009).

The first organized and systematic effort, defined by the foundations for

wine tourism in Greece, was the Wine Roads of Northern Greece, which

was made by the Union of Wine Producers of Macedonia, Thrace and

Epirus, and which involved the synergy of wineries, restaurants, hotels

and local organizations (Velissariou, 2009).



Είναι σημαντικός ο οινοτουρισμός;

Is wine tourism important?



Λένε ότι το κρασί είναι ένα «διαβατήριο» για να γνωρίσεις

έναν τόπο.

Μαθαίνεις για την ιστορία του, το κλίμα του, τις

παραδόσεις του, τον πολιτισμό του και πάνω απ’ όλα τους

ανθρώπους του.

They say wine is a "passport" to get to know a place.

You learn about its history, its climate, its traditions, its

culture and, above all, its people.



Ποιος είναι ο Ποιος είναι ο οινοτουρισταςοινοτουριστας; ; 

Who is the Wine Tourist?Who is the Wine Tourist?

Mitchell and Hall (2006)

• 30 - 50 ετών • 30 – 50 years old

• Mετρίου εισοδήματος • Moderately high income

• Καταναλώνει κρασί τακτικά  • Consume wine o a regular basis • Καταναλώνει κρασί τακτικά  • Consume wine o a regular basis 

Marzo – Navaro and Pedraija – Inglesias (2010)

• 30 - 49 ετών (50%) • 30 – 49 years old (50%)

• Εισόδημα 18 – 40 χιλ ευρώ • Income 18 – 40.000 euro

• Περισσότεροι άνδρες • More men than women



O Hall (1996) αναγνώρισε 3 γκρουπ.

Hall (1996) indentified 3 groups .

� Wine Lovers (Αυτοί που αγαπούν το κρασί)

� Wine Interested (Αυτοί που ενδιαφέρονται για το κρασί)

OOινοτουρισταςινοτουριστας –– Δημογραφικό προφίλ  Δημογραφικό προφίλ  

Wine Tourist Wine Tourist –– Demographic profile?Demographic profile?

Wine Interested (Αυτοί που ενδιαφέρονται για το κρασί)

� Wine Curious (Αυτοί που ταξιδεύουν από περιέργεια)

Ο Johnson (1998) αναγνώρισε 2 γκρουπ

Johnson (1998) indentified 2 groups

� Specialists (Ειδικοί)

� Generalists (Γενικός πληθυσμός) 



Τα κίνητρα του Τα κίνητρα του οινοτουρισταοινοτουριστα

The motives of wine touristThe motives of wine tourist

• Η δοκιμή κρασιών

• To taste wines

• Η Εκπαίδευση (για τα κρασιά, τις ποικιλίες και τον τόπο) 

• Education  (wine  - place)Education  (wine  - place)

• H κοινωνικοποίηση – συναναστροφή με άλλους ανθρώπους  

• Socialize – meeting other people

• Το τοπίο 

• The Scenery  

• Ένα ταξίδι στην Φύση

• A day out in country 



1. Βοηθά και στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την 

αύξηση της κίνησης των τοπικών επιχειρήσεων.

2. Συνδέει την τουριστική οικονομία και τον πολιτισμό.

3. Μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνέργειες σε 

παράλληλες τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και να 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

H H συμβολή του συμβολή του οινοτουρισμούοινοτουρισμού στην τοπική ανάπτυξηστην τοπική ανάπτυξη

δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

4. Μπορεί να ενδυναμώσει την πολιτιστική ταυτότητα και τα ιδιαίτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα μιας περιοχής.

5. Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πηγή εισοδήματος για τους 

αμπελοκαλλιεργητές.

6. Επιτυχάνει τη δραστική σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή 

τομέα, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.



Τι χρειάζεται ένας ΤουρίσταςΤι χρειάζεται ένας Τουρίστας

Needs of a touristNeeds of a tourist

1

Διαμονή

Accommodation

2

Διατροφή

Food

3

Τι θα δει 

What he will see

4

Τι θα αγοράσει

What to buy

ΟινοτουρισμόςΟινοτουρισμός –– Wine TourismWine Tourism



Οικονομία  Οικονομία  -- EconomyEconomy

USA (2016) :21 εκατομμύρια επισκέπτες.

USA (2016): 21 million visitors.

Γαλλία (2011): 10 εκατομμύρια επισκέπτες, κατανάλωση 200€/επισκέπτη.

France (2011): 10 million visitors, consumption 200 € / visitor.

Ισπανία (2014): 42.000 οινοποιεία, 2 εκατομμύρια επισκέπτες.

Spain (2014): 42,000 wineries, 2 million visitors.

Ιταλία (2009): 4 εκατομμύρια επισκέπτες.

Italy (2009): 4 million visitors.

Νότια Αφρική : Ο οινοτουρισμός συμβάλει 2,2% στο ΑΕΠ της χώρας.  

South Africa: Wine tourism contributes 2.2% to the country's GDP.



- USA (2016) : 21 εκατομμύρια επισκέπτες.

- Napa Valley : 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες, 543$ / επισκέπτη, ο 

οινοτουρισμός έχει δημιουργήσει 13.000 θέσεις εργασίας.

- Μια τυπική ημέρα στην Napa Valley επισκέπτονται τα οινοποιεία 17.000 

επισκέπτες, ξοδεύοντας 5,26 εκατομμύρια δολάρια.   

- USA (2016): 21 million visitors. 

- Napa Valley: 3.5 million visitors, 

$ 543 / visitor, 

- wine tourism has created 13,000 jobs. 

- A typical day in Napa Valley is visited by 

17,000 visitors to the winery, spending 

5.26 million $. 



Η επισκεψιμότητα στα οινοποιεία παρουσιάζει αξιόλογη αύξηση τα

τελευταία χρόνια. Ακολουθούν στοιχεία από τις εκδηλώσεις

«Ανοιχτές πόρτες» της Ένωσης Οινοπαραγωγών Μακεδονίας,

Θράκης και Ηπείρου και των Οινοπαραγωγών Κρήτης.

Έτος -

(year)

Επισκέπτες

(visitors)

Οινοποιεία

(wineries) 

Ελλάδα  Ελλάδα  -- GreeceGreece

(year) (visitors) (wineries) 

2014 9.215 44

2015 9.428 47

2016 12.684 46

Visits to wineries have seen a significant increase in recent years. Above

are some of the "Open Doors" events of the Union of Wine Makers

Macedonia, Thrace and Epirus and Wine Producers in Crete.



Greek “Open Door” campaign 



ΟινοτουριστικέςΟινοτουριστικές Διαδρομές Βορείου Ελλάδας Διαδρομές Βορείου Ελλάδας 

Oι οκτώ διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

1. η Διαδρομή του Κρασιού των Θεών του Ολύμπου, 

2. η Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου, 

3. η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών, 3. η Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών, 

4. η Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας, 

5. η Διαδρομή του Κρασιού Πέλλα-Γουμένισσα, 

6. η Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης, 

7. η Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής και 

8. η Διαδρομή του Κρασιού του Διόνυσου.



The eight paths of the Wine Routes of Northern Greece 

1. the Wine Route of the Gods of Olympus, 

2. the Wine Route of Epirus, 

3. the Wine Route of the Lakes, 

4. the Wine Route of Naoussa, 

Wine Roads Wine Roads -- Routes Routes of Northern Greeceof Northern Greece

4. the Wine Route of Naoussa, 

5. the Wine Route of Pella-Goumenissa, 

6. the Wine Route of Thessaloniki, 

7. the Wine Route of Chalkidiki,

8. Dionysus Wine Route 



East Macedonia and Thrace East Macedonia and Thrace 

Dionysus Wine RouteDionysus Wine Route



Bulgaria Bulgaria –– Wine TourismWine Tourism



H περιοχή Melnik (Μελένικο) ενθαρρύνει την ανάπτυξη του

οινοτουρισμού

A map of wine routes in the Bulgarian region of Melnik is seeking to 

encourage the development of wine tourism in the area.





Τουρκία Τουρκία 

Turkey Turkey -- ThraceThrace WineWine RouteRoute



ΕπίλογοςΕπίλογος -- EpilogueEpilogue

� Ο οινοτουρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται εν γένεση,

� Είναι σημαντικός για την τοπική ανάπτυξη.

� Ο κόσμος φαίνεται πρόθυμος.

� Πρέπει να γίνουν όμως προσεκτικά βήματα  ώστε να προσφέρεται στον 

επισκέπτη μια πλούσια γαστρονομική εμπειρία με συνοχή, ποιότητα και 

ολότητα ώστε να υπάρξει υγιής ανάπτυξη του οινοτουρισμούολότητα ώστε να υπάρξει υγιής ανάπτυξη του οινοτουρισμού

• Wine tourism in Greece, just born. 

• It is important for the local development. 

• People seems willing. 

• However, careful steps must be taken to provide the visitor with a rich culinary 

experience of consistency, quality and integrity so would be a healthy development 

of wine tourism. 




