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To Έργο Dionysos Υλοποιείται στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V A «Ελλάδα –

Βουλγαρία 2014 – 2020»

και στοχεύει 

στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας μέσα από τη 
δημιουργία τουριστικής δραστηριότητας για την 
ανάπτυξη της περιοχής



 Ανάδειξη ενός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχής (ΠΑΜΘ – Νότια Βουλγαρία) και να το 
εκμεταλλευθεί τουριστικά.

 Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η οινοκαλλιέργεια
στην περιοχή και ότι συνδέεται με αυτήν (τοπίο, 
μικροπεριβάλλοντα, μύθος, πολιτισμός, ιστορία 
κλπ.)



Τμήμα από τον χάρτη 

Vingnobles D’ Europe



 η οινοκαλλιέργεια (καλλιεργεια οινοποίσημων ποικιλιών 
και οινοποίηση τους) στην περιοχή και ότι συνδέεται με 
αυτήν, δηλαδή:  

 Τοπίο αγροτικό & αστικό 
 πολιτισμός, 
 Ιστορία, 
 μύθος, 
 κλπ.)



Τα τελευταία χρόνια, στον τουριστικό τομέα σημειώνεται μία ολοένα

αυξανόμενη τάση για εκδρομές ειδικού ενδιαφέροντος.

Το μοντέλο των 3S (Sea, Sun, Sand – Θάλασσα, Ήλιος, Αμμουδιά) έχει

πια ξεπεραστεί .

Έχουμε λοιπόν

1. Αγροτουρισμό

2. Οικοτοτουρισμό

3. Τουρισμό Extreme Sport

4. Τουρισμό με σκάφη

5. Συνεδριακό Τουρισμό

6. Θερμαλισμό (Εκδρομές σε Ιαματικά Λουτρά) και λοιπά



Έχουμε επίσης και 
 Γαστρονομικό Τουρισμό  και 
 Οινοτουρισμό

 Με δεδομένο ότι η ποιότητα του ελληνικού 
κρασιού, έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζεται 
διεθνώς, ο οινοτουρισμός στη χώρα μας, αποτελεί 
πλέον, μία ελκυστική μορφή τουρισμού ειδικού 
ενδιαφέροντος για Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες.



Επίσκεψη σε αμπελώνες, οινοποιεία, φεστιβάλ κρασιού και εκθέσεις

κρασιού με σκοπό την αναψυχή. (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. (Hall et al, 2000)



«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

οινική παραγωγή.



Οικοτουρισμός

Eco Tourism

Γαστρονομικός Τουρισμός

Culinary Tourism

Αγρoτουρισμός

Agri Tourism

Οινοτουρισμός

Wine Tourism



Είναι σημαντικός ο οινοτουρισμός;



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.



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.

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. Επιτυγχάνει τη δραστική σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή 
τομέα, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

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



Μοντέλο  2Δ & 3ΠΜοντέλο  2Δ & 3Π
(Κουζούκος Κ. 2005) 

 Διαμονή
 Διατροφή

 Περιβάλλον
 Πολιτισμός 
 Προϊόντα τοπικά 

 Αν δεν έχω κάτι από αυτά 
θα πρέπει να τα αναπτύξω 
σταδιακά 

 Αν τα έχω θα πρέπει να τα 
βελτιώσω και να τα 
συνδυάσω

Γιατί όμως;Γιατί όμως;



1
Διαμονή

(1ο Δ)

2
Διατροφή

(2ο Δ)

3
Τι θα δει 
(τα 2 Π)

(Περιβάλλον - Πολιτισμός) 

4
Τι θα αγοράσει

(3ο Π)
(Προϊόν Τοπικό)

ΟινοτουρισμόςΟινοτουρισμός –– Wine TourismWine Tourism



USA (2016) :21 εκατομμύρια επισκέπτες.

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

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

Ιταλία (2009): 4 εκατομμύρια επισκέπτες.

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



-USA (2016) : 21 εκατομμύρια επισκέπτες (Τουρίστες).

- 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.   



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) 

2014 9.215 44

2015 9.428 47

2016 12.684 46

Ελλάδα  Ελλάδα  



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, 

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.











 Τοποθέτηση κληματαριών και βαρελιών κρασιού σε  
πλατείες στο Σουφλί (Βαρέλια με φυτά αμπέλου αλλά και 
κληματαριές, περίπου 120 φυτά σε όλο το Σουφλί)  

 Τοποθέτηση πινακίδων (3 μεγάλες & 12 μικρές) στο Σουφλί 
και πέριξ του οικισμού 

(Δημιουργία Υποδομών) 



Παραγωγή Κρασιού Προγράμματος  Dionysos

 1ο με τοπικές ποικιλίες Σουφλίου 

 2ο με τοπικές ποικιλίες από Σουφλί, Ξάνθη, Καβάλα 
και Βουλγαρία

(Δημιουργία Προϊόντος Τοπικού) 



 Εκπαίδευση (καλλιεργητών και οινοποιών) για τη βελτίωση 
της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

 Εκπαίδευση προσωπικού σε Επιχειρήσεις Εστίασης για το 
τοπικό κρασί με σκοπό να παρουσιάσουν στους επισκέπτες 
την τοπική ταυτότητα του κρασιού. (Εστιατόρια)

 Σεμινάρια ευαισθητοποίησης σχετικά με την ταυτότητα της 
περιοχής στην επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού 
(Ξενοδοχεία)



 Πρόσκληση, φιλοξενία και ξενάγηση δημοσιογράφων στον 
αμπελώνα της περιοχής. Διοργάνωση ξενάγησης -
Παρουσίαση των αμπελώνων της περιοχής του έργου, της 
αμπελουργικής παράδοσης και των παραδοσιακών 
ποικιλιών αμπέλου στους δημοσιογράφους.

 Καταχωρήσεις σε ειδικά περιοδικά, και καταχωρήσεις σε 
site. Παρουσίαση του αμπελώνα της περιοχής του έργου, 
της αμπελουργικής παράδοσης και των παραδοσιακών 
ποικιλιών αμπέλου στα μέσα ενημέρωσης.



 Διοργάνωση εκδήλωσης γευσιγνωσίας  τοπικών 
κρασιών αλλά και κρασιού του προγράμματος όπου 
ειδικοί εμπειρογνώμονες – γευσιγνώστες θα 
αξιολογήσουν το προϊόν.

 Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής 
συνεργασίας μεταξύ των οινοποιών στην Θράκη 



 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 οινοτουρισμού

Χρειαζόμαστε λοιπόν 

την βοήθεια όλων σας για την οργάνωση της περιοχής 

μας και την τοποθέτηση της στον ΟινοτουριστικόΟινοτουριστικό

Χάρτη Χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης 




