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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε στα πλαίσια της δράσης 4.2 Upgrading the Landscape: 

Placing QRC enhanced information signposts in the vineyard area του έργου “Developing 

Identity ON Yield, SOil and Site” (Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης 

και του Τοπίου) με ακρώνυμο “DIONYSOS” που υλοποιείται ως έργο του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.  

Σκοπός του έργου DIONYSOS  είναι οι περιοχές που συμμετέχουν σε αυτό να αναπτυχθούν 

και αναδειχθούν ως οινοτουριστικοί προορισμοί στη βάση των ιδιαίτερων τοπικών τους 

αμπελοοινικών ποικιλιών και στα πλαίσια πάντα της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι να διαμορφώσει μια συνεκτική οινική ταυτότητα 

για τις περιοχές που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του, βασισμένη στις τοπικές 

αμπελοοινικές ποικιλίες, στην αυθεντικότητα και την μοναδικότητα τους, και να την 

αξιοποιήσει τόσο για τη διατήρηση και προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας όσο και ως 

πόρο για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών των εταίρων του έργου.  

Το παρόν κείμενο αποτελεί έναν μεθοδολογικό οδηγό για την εκτέλεση της δράσης 4.2 του 

DIONYSOS και απευθύνεται στους εμπλεκόμενους σ’ αυτήν εταίρους. Ειδικότερα το κείμενο 

αφορά στην παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης, στην περιγραφή των 

απαιτούμενων γι’ αυτήν στοιχείων και στην παρουσίαση των προδιαγραφών τους.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η δράση 4.2 εντάσσεται στην ενότητα (Πακέτο Εργασίας - ΠΕ) 4 του έργου, με τίτλο 

«Ενίσχυση της οινικής ταυτότητας της περιοχής - Από την παραγωγή στον Τουρισμό - 

Διαμορφώνοντας το οινικό προφίλ της περιοχής μελέτης». Στην ενότητα 4 αναδεικνύεται 

η αμπελοοινική ταυτότητα της κάθε περιοχής του DIONYSOS  με διάφορες παρεμβάσεις - 

δράσεις όπως:  

• η εκπόνηση ενός οινοτουριστικού οδηγού για τη διασυνοριακή περιοχή 

• η μελέτη και η αναβάθμιση του αμπελοοινικού τοπίου με την τοποθέτηση 

ενημερωτικών πινακίδων με QRC (ψηφιακή ανάγνωση μέσω κινητού τηλεφώνου) 

• παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας των οικισμών 

• παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τις περιοχές των εταίρων του έργου 

• δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης για τον τοπικό αμπελώνα και την κάθε 

περιοχή των εταίρων. 
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Τα αποτελέσματα που επιδιώκεται να προκύψουν από την εφαρμογή της δράσης 4.2 του 

DIONYSOS είναι τα εξής: 

• Η σύνθεση και ανάδειξη του αμπελοοινικού τοπίου της περιοχής, σε σχέση και με τις 

ιδιαίτερες τοπικές ποικιλίες της.  

• Η ανάπτυξη οινοτουρισμού στην περιοχή, που θα συμβάλει αντίστοιχα στην ανάπτυξη 

της τοπικής οικονομίας και θα δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των οινοπαραγωγών - 

καλλιεργητών και των επισκεπτών, και μεταξύ των επισκεπτών και της περιοχής 

γενικότερα.  

• Η αποτελεσματικότερη προβολή της περιοχής προς τους επισκέπτες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην ενότητα 3 του έργου DIONYSOS και 

συγκεκριμένα στις δράσεις 3.1, 3.2 και 3.5 και τα  παραδοτέα τους, αλλά και από στοιχεία 

που θα συλλεγούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης (4.2), θα καταστεί δυνατό να 

διαμορφωθεί και αναδειχθεί το αμπελοοινικό τοπίο των περιοχών, να προβληθεί η 

αμπελοοινική τους ταυτότητα, να συγκροτηθεί η πληροφορία που θα υποστηρίζει το 

σύστημα QRC αλλά και αυτή που θα αναγράφεται πάνω στις πινακίδες τις ίδιες, καθώς και  

να γίνει αποτελεσματικά η χωροθέτηση των πινακίδων αυτών, ώστε ο επισκέπτης να 

μπορεί να βιώσει την εμπειρία του οινικού επισκέπτη - οινοτουρίστα. 

Η αποτελεσματική τοποθέτηση των πινακίδων θα αναδείξει μέσα από ένα σύγχρονο 

τεχνολογικά εργαλείο μια συνολικότερη και περισσότερο περιεκτική εικόνα για τις περιοχές 

και τα επιμέρους στοιχεία τους, καλύπτοντας αποτελεσματικότερα τις ανάγκες και 

απαιτήσεις των επισκεπτών σε στοιχεία και πληροφορίες, παρέχοντας μεταξύ άλλων τη 

δυνατότητα καθοδήγησης της περιήγησης τους, προβάλλοντας με τον τρόπο καλύτερα την 

περιοχή και τους πόρους της και ενισχύοντας την εμπειρία του οινικού τουρίστα. 

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν κείμενο αποτελεί έναν οδηγό προδιαγραφών για τους εταίρους 

με σκοπό την εφαρμογή μιας κοινής μεθοδολογίας τόσο για την επιλογή των σημείων που 

θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες από την παρούσα δράση πινακίδες QRC όσο όμως και 

για την κατάλληλη σύνθεση του αμπελοοινικού τοπίου της περιοχής τους και την 

γενικότερη ανάδειξη του. Αποτελεί έτσι εργαλείο για τα μέλη της εταιρικής σχέσης του 

έργου για την αντίληψη του αμπελοοινικού τους τοπίου αλλά και για την προβολή του, 

εντάσσοντας στη λογική αυτή και την επιλογή των σημείων τοποθέτησης των 

προβλεπόμενων ενημερωτικών πινακίδων.  

Στη λογική αυτή επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένας 

γεωγραφικός και πληροφοριακός χώρος σε κάθε περιοχή του έργου που θα συνθέτει τον 

τοπικό αμπελώνα και που θα είναι αντιπροσωπευτικός για τις ποικιλίες που 

καλλιεργούνται στην περιοχή – ιδιαίτερα τις τοπικές- αλλά και γενικότερα, για την περιοχή 

την ίδια, με τα φυσικά της χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες της.   
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1.  Η ΜΕΛΕΤΗ – ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

Για να γίνουν εφικτά τα παραπάνω απαιτείται καταρχήν μια μεθοδολογία προσέγγισης, 

χρειάζονται στοιχεία που να περιγράφουν την περιοχή γενικά αλλά και την περιοχή σε 

σχέση με την αμπελοοινική και οινοτουριστική δραστηριότητα, χρειάζεται η επεξεργασία 

και σύνθεση τους, χρειάζονται επίσης εκείνα τα στοιχεία που θα αναρτηθούν στην ψηφιακή 

πλατφόρμα του QRC και θα είναι προσβάσιμα από τους επισκέπτες της περιοχής και 

χρήστες του πληροφοριακού συστήματος.  

Στη λογική έτσι αυτή, για να επιλεγούν τα κατάλληλα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων 

απαιτείται ένας γενικότερος σχεδιασμός της αμπελοοινικής περιοχής καθώς και μια 

διαδικασία «επικοινωνίας» που θα συνδέει την περιήγηση του επισκέπτη με τον αμπελώνα 

και με την εικόνα της περιοχής που θέλει να προβάλει ο εταίρος του έργου. Η διαδικασία 

αυτή μπορεί να είναι μια καθοδηγούμενη διαδρομή του επισκέπτη - οινοτουρίστα 

βασιζόμενη στη χάραξη μιας οινοτουριστικής διαδρομής. Στη βάση αυτής της διαδρομής 

γίνεται και η επιλογή τόσο των σημείων τοποθέτησης των πινακίδων όσο και των 

πληροφοριών που παρέχονται στους επισκέπτες από αυτές.  

Έτσι, ο παρών οδηγός υποστηρίζει τους εταίρους της δράσης 4.2 στο να μελετήσουν 

κατάλληλα την περιοχή τους, για να: 

 καταγράψουν και αξιολογήσουν αποτελεσματικά τα στοιχεία εκείνα που 

περιλαμβάνονται  στην αμπελουργική ζώνη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της, 

και διαμορφώνουν το αμπελοοινικό τοπίο της περιοχής τους 

 οριοθετήσουν μια συγκεκριμένη ζώνη με κατάλληλα επιλεγμένες αμπελοοινικές 

εκτάσεις που θα συνθέτουν τον αμπελοοινικό πυρήνα –αμπελώνα- της περιοχής 

τους 

 προσεγγίσουν τις προσδοκίες των επισκεπτών της περιοχής τους 

 οργανώσουν και συνθέσουν την πληροφορία γύρω από το οινοτουριστικό τους 

προϊόν και φυσικά 

 επιλέξουν κατάλληλα τα σημεία τοποθέτησης των ενημερωτικών πινακίδων τους.  

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω χρειάζεται καταρχήν μια μελέτη της περιοχής και 

των χαρακτηριστικών της όπως και μια έρευνα τοπικά, για να συγκεντρωθούν τα 

απαραίτητα στοιχεία, που θα επιτρέψουν την σύνθεση και χαρτογραφική αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων.   
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1.1 Οι Βασικές Παράμετροι της Μελέτης 

 

Ένα πρώτο και βασικό ερώτημα το οποίο προκύπτει από τα παραπάνω είναι η οριοθέτηση 

του τοπικού αμπελώνα. 

Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι περιοχές στις οποίες υλοποιείται το έργο, μόνο εν μέρει 

αποτελούν τμήματα αναγνωρισμένων – πιστοποιημένων αμπελουργικών ζωνών 

δημιουργείται η ανάγκη διαμόρφωσης και οριοθέτησης του αμπελώνα τους.  

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται ο αμπελώνας και παράλληλα 

με αυτό το ζήτημα, τίθεται και το ερώτημα «σε ποιους».  

Και το τελευταίο ζήτημα, φυσικά, είναι η επιλογή των σημείων τοποθέτησης των 

πινακίδων. 

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων και για την κοινή αντιμετώπιση τους από 

τους εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη δράση εταίρους, χρειάζεται να δοθούν κάποιοι 

βασικοί ορισμοί στους οποίους στηρίζεται ο παρών οδηγός, ώστε οι συμμετέχοντες στη 

δράση 4.2 εταίροι να διαμορφώσουν κοινή αντίληψη των παραμέτρων της δράσης που 

πρόκειται να εκτελέσουν. 

 

1.1.1 Ορισμός του Τοπίου 

 

Το Τοπίο - Ορισμοί του τοπίου 

Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι η ποικιλομορφία του αμπελοοινικού τοπίου 

αναγνωρίζεται ως ένας φυσικός πόρος που πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευτεί από 

την μαζικοποίηση. Η αυθεντικότητα και η ποικιλομορφία είναι αυτά που αναζητούν και 

απαιτούν οι επισκέπτες αλλά και οι καταναλωτές τοπικών προϊόντων.    

Είναι σκόπιμο, έτσι, να αναφερθούν οι ορισμοί του τοπίου όπως προσδιορίζονται από την 

κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο (Ν. 3827/2010) αλλά και από την UNESCO, 

ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη των συμμετεχόντων στο έργο για τον εν λόγω φυσικό 

πόρο. 

Η  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, που εγκρίθηκε στην Φλωρεντία τον Οκτώβριο του 

2000 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζει ότι το τοπίο είναι ένα βασικό  

χαρακτηριστικό του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ότι συμβάλλει στην διαμόρφωση των 

τοπικών πολιτισμών και ότι αποτελεί κύριο στοιχείο της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας στην ευημερία των ανθρώπων και στην 
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σταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Καλύπτει όλα τα είδη των τοπίων, φυσικά, 

αγροτικά, περιαστικά και αστικά που καθορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος 

διαβίωσης του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται οι εξής ορισμοί: 

• «Τοπίο» σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, της οποίας 

ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών 

ή/και ανθρώπινων παραγόντων. 

• «Πολιτική τοπίων» σημαίνει μια έκφραση από τις αρμόδιες αρχές γενικών αρχών, 

στρατηγικών και οδηγιών, που επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα 

οποία αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων. 

• «Στόχοι ποιότητας τοπίων» σημαίνει, για ένα συγκεκριμένο τοπίο, τη διαμόρφωση 

από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των προσδοκιών του κοινού όσον αφορά στα 

χαρακτηριστικά των τοπίων και του περιβάλλοντός τους. 

• «Προστασία τοπίων» σημαίνει δράσεις για να συντηρηθούν και να διατηρηθούν τα 

σημαντικά ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τοπίου, που δικαιολογούνται από την 

αξία του ως κληρονομιάς, η οποία πηγάζει από τη φυσική του διαμόρφωση και/ ή 

από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

• «Διαχείριση τοπίων» σημαίνει δράση, από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, 

για να διασφαλιστεί η σε τακτική βάση συντήρηση ενός τοπίου, ώστε να 

κατευθύνονται και να εναρμονίζονται μεταβολές που προξενούνται από 

κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες. 

• «Σχεδιασμός τοπίων» σημαίνει δυναμική δράση με μακροπρόθεσμη προοπτική, για 

να ενισχύονται, αποκαθίστανται ή να δημιουργούνται τοπία. 

H προοπτική της UNESCO 

Η UNESCO κατατάσσει τους αμπελώνες που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην 

κατηγορία «Πολιτιστικά τοπία». Ό όρος «Πολιτιστικά Τοπία» περιλαμβάνει μια 

ποικιλομορφία αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ανθρωπότητας και του φυσικού 

περιβάλλοντος. «Τα Πολιτιστικά Τοπία παρουσιάζουν την εξέλιξη της ανθρώπινης 

κοινωνίας και των οικισμών με την πάροδο των χρόνων υπό την επίδραση διάφορων 

περιορισμών ή ευκαιριών που δέχονται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Τα 

Πολιτιστικά Τοπία θα πρέπει να επιλέγονται τόσο για την αξία τους όσο και για το πόσο και 

πώς αντιπροσωπεύουν μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή καθώς και για την ικανότητα 

τους να προωθούν τα ουσιαστικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών. Τέλος 

αντικατοπτρίζουν συχνά συγκεκριμένες βιώσιμες τεχνικές για την χρήση της γης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τα όρια του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο 

βρίσκονται»1.  

                                                           
1
 World Heritage Paper 26 World Heritage Cultural Landscapes A Handbook for Conservation and Management 
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Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO υπάρχουν τρείς κατηγορίες για τα Πολιτιστικά Τοπία: 

I. το σαφώς καθορισμένο τοπίο που έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί σκόπιμα από 

τον άνθρωπο (όπως κήποι και πάρκα) 

II. το τοπίο που εξελίσσεται λογικά και βιολογικά και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

a. το αναλλοίωτο η ορυκτό τοπίο και 

b. το συνεχές τοπίο, που είναι αυτό που διατηρεί έναν ενεργό ρόλο στην 

σύγχρονη κοινωνία, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τον παραδοσιακό 

τρόπο ζωής και του οποίου η ανάπτυξη βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. 

Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει στοιχεία της εξέλιξης του μέσα στην πάροδο 

των χρόνων (η περίπτωση τοπίου αυτής της μελέτης) 

III. το εμπλεκόμενο Πολιτιστικό Τοπίο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

απροσδιόριστη/άυλη κληρονομιά (π.χ. πολιτιστική παράδοση, πολιτισμοί που 

υπάρχουν ή έχουν εξαφανιστεί, κτλ.).   

 

1.1.2 Ορισμός του Οινοτουρισμού 

 

Δεδομένου ότι ή προσπάθεια του έργου όσο και ειδικότερα της δράση 4.2, όπως και του 

Πακέτου Εργασίας 4, αφορούν σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη οινοτουριστικής 

δραστηριότητας στις περιοχές των εταίρων η κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται η 

παρούσα δράση είναι αυτή των οινοτουριστών. Στη λογική, έτσι, αυτή είναι σημαντικό να 

υπάρχει κοινή, στα πλαίσια του DIONYSOS, προσέγγιση τόσο του οινοτουρισμού όσο και 

του οινικού επισκέπτη - οινοτουρίστα. Προσεγγίζεται έτσι στη συνέχεια η έννοια του 

οινοτουρίστα με την παράθεση κάποιων βιβλιγραφικών προσεγγίσεων.  

Οι πρώτες έρευνες για τον οινοτουρισμό, ο οποίος αναπτύχθηκε γρήγορα στην δεκαετία 

του 1990,  ξεκίνησαν με σκοπό να δώσουν έμφαση σε περιγραφικές και συγκριτικές μελέτες 

που είχαν στόχο να δικαιολογήσουν και να διερευνήσουν τις διαστάσεις αυτού του νέου 

υποτομέα του τουρισμού (Getz, 2003). Η ανάπτυξη και η ελκυστικότητα οινοτουριστικών 

περιοχών έχει γίνει πλέον σημαντικό στρατηγικό ζήτημα, διότι ό όγκος του οινοτουρισμού 

αυξάνεται σταδιακά και όλο και περισσότερες περιοχές αναπτύσσουν ανταγωνιστικές 

στρατηγικές marketing για να προσελκύσουν τουρίστες που είναι λάτρεις του οίνου και της 

φύσης.  

Ο ορισμός του οινοτουρισμού δεν έχει μια συγκεκριμένη μορφή, και μπορεί να θεωρηθεί 

και πολυδιάστατος. Όταν εξετάζεται από την πλευρά του marketing δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στον προσδιορισμό των εμπειριών που αποζητούν οι οινοτουρίστες. Είναι γεγονός 

ότι οι περισσότεροι ορισμοί του οινοτουρισμού συνδέονται με τα κίνητρα  του ταξιδιώτη. 

Για παράδειγμα οι Hall et al. (2000) χαρακτήρισαν τον οινοτουρισμό ως «επίσκεψη σε 
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αμπελώνες, οινοποιεία, φεστιβάλ και εκθέσεις κρασιού, όπου η δοκιμή του κρασιού και η 

επαφή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οινικής περιοχής, αποτελούν τα πρωταρχικά 

κίνητρα για τους επισκέπτες». Παρ’ όλα αυτά, ο Getz (2000) στην έρευνα του τόνισε ότι 

υπάρχουν τουλάχιστον τρείς σημαντικές προοπτικές πάνω στο θέμα του οινοτουρισμού: οι 

οινοπαραγωγοί, τα τουριστικά πρακτορεία (που αντιπροσωπεύουν τους οινοτουριστικούς 

προορισμούς) και οι καταναλωτές. Έτσι, ο οινοτουρισμός, είναι ταυτόχρονα μια μορφή 

καταναλωτικής συμπεριφοράς, μια στρατηγική σύμφωνα με την οποία οι οινοτουριστικές 

περιοχές αναπτύσσουν και προωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, αλλά 

και μία ευκαιρία για τα οινοποιεία να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να πουλήσουν 

τα προϊόντα τους. 

 

1.1.3 Το Προφίλ των Οινοτουριστών 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα σημαντική παράμετρος είναι να αποσαφηνιστεί και η 

κοινωνική ομάδα στην οποία επιχειρούν οι εταίροι του DIONYSOS  να επικοινωνήσουν – 

προβάλουν τον αμπελώνα και την περιοχή τους και να προσεγγιστούν οι προσδοκίες της.  

Αντίστοιχα, έτσι, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, είναι σκόπιμο να προσεγγιστεί ο 

«οινικός τουρίστας», ώς χρήστης και καταναλωτής του οινοτουριστικού προϊόντος αλλά και 

ομάδα στόχος της δράσης 4.2 του έργου DIONYSOS. 

Οι περισσότερες μελέτες για τους οινοτουρίστες αφορούν κυρίως τους επισκέπτες των 

οινοποιείων και όχι τους καταναλωτές του κρασιού γενικότερα. Συνεπώς δεν υπάρχει 

επαρκής αντίληψη για το οινοτουριστικό δυναμικό μεταξύ των καταναλωτών και των 

οινοτουριστών. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες (Mitchell and Hall 2001) οι επισκέπτες των 

οινοποιείων έχουν υψηλή μόρφωση, υψηλό εισόδημα και σε κάποιον βαθμό είναι 

εξοικειωμένοι και γνωρίζουν αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με το κρασί. Άλλες μελέτες, 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οινοτουρίστες επιθυμούν μια ταξιδιωτική 

εμπειρία. Αρκετοί ταξιδιώτες βρέθηκε να δίνουν μεγάλη σημασία στη επιλογή προορισμών 

που τους πρόσφεραν την δυνατότητα να επισκεφτούν γραφικές και ορεινές περιοχές, να 

γνωρίσουν φιλικούς και φιλόξενους ανθρώπους, να επισκεφτούν οικογενειακές περιοχές 

καθώς και να δουν και να κάνουν ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων (Williams and Dossa, 2003).  

Το 2001 μία άλλη μελέτη (Williams and Kelly, 2001), συμπέρανε ότι οι οινοτουρίστες γενικά 

είναι πιο δραστήριοι και αφοσιωμένοι  σε σχέση με άλλους τουρίστες και ότι ένα ποσοστό 

των οινοτουριστών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «πολιτιστικοί οινοτουρίστες». 
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1.1.4 Η Οριοθέτηση της Περιοχής και η Οινοτουριστική 
Διαδρομή 

 

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η τοποθέτηση των πινακίδων στα πλαίσια της δράσης 4.2 

του έργου DIONYSOS αποσκοπεί στην «επικοινώνηση» της περιοχής σε αυτούς που την 

επισκέπτονται και ειδικότερα, λόγω της φύσης του έργου DIONYSOS, σ’αυτούς τους 

επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την οινική παραγωγή και το οινικό προϊόν της, αλλά 

παράλληλα, ως επισκέπτες – τουρίστες, και για την περιοχή γενικότερα, πολιτιστικά, 

ιστορικά, γαστρονομικά, από πλευράς δραστηριοτήτων κλπ.  

Το παραπάνω, ωστόσο, προϋποθέτει αφενός ότι η περιοχή έχει μια κατάλληλη 

διαμόρφωση και οργάνωση, ώστε να μπορεί να «επικοινωνηθεί» ως τέτοια, και από την 

άλλη ότι είναι σε θέση να παράσχει τις προαναφερθείσες πληροφορίες, στη λογική φυσικά 

της σύνθεσης και προσφοράς της κατάλληλης εμπειρίας για τον επισκέπτη – τουρίστα, μια 

και το σύνολο της προσπάθειας διεξάγεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης οινοτουριστικής 

δραστηριότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό, και παίρνοντας υπόψη ότι οι περιοχές στις οποίες αναφέρεται το έργο 

DIONYSOS δεν είναι περιοχές με οινοτουριστική παράδοση, θα πρέπει να γίνουν 

παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν τις βασικές παραμέτρους που θα επιτρέπουν την 

«επικοινωνία» αυτή μεταξύ περιοχής και επισκέπτη και θα διαμορφώνουν τελικά το τοπικό 

οινοτουριστικό προϊόν και την τουριστική εμπειρία.  

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι καταρχήν η μορφοποίηση του τοπικού αμπελώνα, στη λογική 

της παρουσίασης του στον επισκέπτη, και στη συνέχεια ο εμπλουτισμός του με 

πληροφορίες, στοιχεία και δραστηριότητες που συνθέτουν την τοπική οινοτουριστική 

εμπειρία.   

Γίνεται προφανές εδώ ότι η τοποθέτηση των εν λόγω πινακίδων είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 

εργαλείο προς το σκοπό αυτό, καθώς η χωροθέτηση τους οριοθετεί μια περιοχή – 

δημιουργεί ένα χώρο-, ενώ η φύση τους, ως πινακίδες, πόσο μάλλον ως πινακίδες με QRC, 

δίνουν μια δυναμική και ένα βάθος στο χώρο με το ερμηνευτικό υλικό και τις πληροφορίες 

που παρέχουν είτε συμβατικά είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει τους 

QRC.  

Πρώτη, ωστόσο, ανάγκη είναι η επιλογή και η οριοθέτηση του χώρου, του τοπικού 

αμπελώνα. 

1.1.4.1 Η Οριοθέτηση της Περιοχής - Ο Τοπικός Αμπελώνας 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι περιοχές του έργου DIONYSOS δεν έχουν οινοτουριστική 

παράδοση. Δηλ. ενώ διαθέτουν αμπελοοινική δραστηριότητα, και παράδοση, απουσιάζει 
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σε μεγάλο βαθμό εκείνο το στοιχείο και η διαδικασία που θα τους επιτρέψει την 

επικοινωνία με τον επισκέπτη ώστε να του προσφέρουν την οινοτουριστική εμπειρία.  

Η ύπαρξη έτσι αμπελοοινικής δραστηριότητας δεν σημαίνει αυτόματα και την κάλυψη των 

προϋποθέσεων για οινοτουριστική δραστηριότητα.  

Πρώτη τέτοια προϋπόθεση είναι η «δημιουργία» του τοπικού αμπελώνα. Ενός χώρου, μιας 

περιοχής δηλ., που θα καλύπτει τις προϋποθέσεις επισκεψιμότητας και θα είναι κατά 

κάποιο τρόπο αντιπροσωπευτική της τοπικής αμπελοκαλλιέργειας και οινοπαραγωγής. Θα 

περιέχει δηλαδή αμπέλια και οινοποιεία, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ποικιλίες, μιας 

και αυτές είναι που αναδίδουν την ιδιαίτερη τοπική αμπελοοινική δραστηριότητα, και σ’ 

αυτές, άλλωστε, εστιάζει το έργο DIONYSOS, καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες και 

σημεία, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.  

Περιττό στα προηγούμενα, να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση θα πρέπει να 

είναι πλήρως συμβατή με τη λογική του τοπίου – αμπελοοινικού τοπίου, όπως αυτό 

περιγράφηκε στους πιο πάνω ορισμούς. 

Επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι περιοχές στις οποίες αναφέρεται το έργο DIONYSOS, 

ενδέχεται να μη έχουν μια ενιαία χωρική ενότητα, η οποία θα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

ο τοπικός αμπελώνας, αλλά να έχουν διάσπαρτες αμπελουργικές εκτάσεις, είναι αναγκαίο 

να μελετηθεί χωρικά, όπως και μορφολογικά, η περιοχή του κάθε εταίρου. Ειδικότερα θα 

πρέπει να εξετασθούν οι εκτάσεις όπου υπάρχει αμπελοκαλλιέργεια και να συνδεθούν 

αυτές μεταξύ τους σε μια κατά το δυνατό συνεκτική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά, την 

αμπελοκαλλιέργεια, την οινοπαραγωγή ή/και άλλες συναφείς οινοτουριστικές 

δραστηριότητες. Και φυσικά στη λογική του ορισμού του αμπελοοινικού τοπίου, ώστε να 

προβάλλονται κατάλληλα τα στοιχεία αυτά που προσδίδουν στην περιοχή ενδιαφέροντος 

τον χαρακτηρισμό της οινοτουριστικής περιοχής.  

Έτσι, τεχνικά, διερευνώνται χωρικές ζώνες που ασκείται αμπελοοινική δραστηριότητα και 

κατά πόσο αυτές μπορούν να δημιουργήσουν, είτε αυτόνομα είτε συνδεόμενες μεταξύ 

τους, μια επαρκή σε έκταση και τουριστικό ενδιαφέρον ενιαία περιοχή, εξετάζονται τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής – τοπίο, σημεία θέας, προσπελασιμότητα 

κλπ.- και επιλέγεται η πλέον κατάλληλη ζώνη για τον χαρακτηρισμό της ως «τοπικός 

αμπελώνας».  

Βασικό στοιχείο, βέβαια, στη διαδικασία αυτή είναι η προσπελασιμότητα της περιοχής, στη 

λογική της απόστασης της από τον οικισμό αναφοράς, αλλά και στη λογική της επίσκεψης 

της με κάποιο επιλεγμένο μέσο μετακίνησης (αυτοκίνητο, ποδήλατο, πόδια), ώστε να 

συνθέτει μια/ ή περιοσσότερες ολοκληρωμένη χρονικά διαδρομή. Μια διαδρομή δηλαδή 

που να επιτρέπει στον επισκέπτη σε μια επιλεγμένη χρονική περίοδο (ένα πρωϊνό, μια 

ήμέρα, περισσότερες ημέρες), ξεκινώντας από τον οικισμό αναφοράς, να γνωρίσει τον 
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τοπικό αμπελώνα με τα ιδιαίτερα του στοιχεία και δραστηριότητες επιστρέφοντας στη λήξη 

της στο σημείο εκκίνησης.  

1.1.4.2 Η Οινοτουριστική Διαδρομή 

Θέτοντας ως βασικό συντελεστή επιτυχίας στην επικοινώνηση του αμπελοοινικού τοπίου 

στον οινικό επισκέπτη την εμπειρία που αποκομίζει ο εν λόγω τουρίστας από την επίσκεψη 

του στον αμπελώνα της περιοχής τίθεται ως προτεραιότητα στη διαδικασία της διάδρασης 

μεταξύ επισκέπτη και τοπίου η μετάδοση των κατάλληλων στοιχείων και πληροφοριών που 

θα καταστήσουν την επίσκεψη του τουρίστα μια ισχυρή θετική εμπειρία.  

Στο πλαίσιο αυτό η περιήγηση του επισκέπτη στον αμπελώνα καταρχήν δεν μπορεί να είναι 

τυχαία, θα πρέπει δηλ. να προσεγγίζει τις προσδοκίες και το προφίλ του οινοτουρίστα, και 

παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζει το μέγιστο δυνατό σε πληροφορίες, εντυπώσεις και 

δραστηριότητες τον επισκέπτη, με σκοπό να επιλέξει ο ίδιος αυτές που ανταποκρίνονται 

στις προτιμήσεις του, εγγυώμενα με τον τρόπο αυτό, ένα ελάχιστο βαθμό ικανοποίησης και 

οινοτουριστικής εμπειρίας. 

Για να γίνουν εφικτά τα προηγούμενα απαιτούνται τα εξής: 

 Οριοθέτηση του αμπελώνα – της αμπελοοινικής ζώνης 

 Πληροφορίες γύρω από τα διαθέσιμα στοιχεία οινοτουριστικού ενδιαφέροντος της 

περιοχής  

 Πληροφορίες γύρω από στοιχεία και δραστηριότητες γενικότερου τουριστικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή.  

Στην παραπάνω λογική ως πρόσφορη και ευρέως εφαρμοζόμενη μέθοδος ανάπτυξης της 

οινοτουριστικής εμπειρίας κρίνεται η οινοτουριστική διαδρομή. Η διαδρομή, η οποία θα 

πρέπει να διέρχεται από τα σημαντικότερα οινοτουριστικού ενδιαφέροντος σημεία της 

περιοχής, θα πρέπει να διατρέχει τα αξιολογότερα σημεία του αμπελώνα (θέσεις θέασης 

του τοπίου, σημεία αμπελοοινικού ενδιαφέροντος (αξιόλογα κτήματα, οινοποιεία  κλπ.), 

σημεία ευρύτερου ενδιαφέροντος για τον οινοτουρίστα) και θα πρέπει να συνθέτει ένα 

ολοκληρωμένο «προϊόν» με προσδιορισμένη χρονική διάρκεια και ελάχιστες 

δραστηριότητες (επίσκεψη σε οινοποιεία, γευσιγνωσία κλπ.).  

Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες του οινοτουρίστα δεν 

στρέφονται αποκλειστικά γύρω από το κρασί, σκόπιμο είναι η εν λόγω διαδρομή να 

συνδέεται με τα άλλα συναφή αξιοθέατα και δραστηριότητες της περιοχής, όπως αυτά 

αναφέρθηκαν στην περιγραφή του προφίλ του οινοτουρίστα. Εννοείται, ότι εφόσον οι 

εταίροι του έργου προχωρήσουν σε μια μεγαλύτερη ανάλυση των ενδιαφερόντων και 

προσδοκιών της ομάδας στόχος των επισκεπτών της περιοχής τους, τα στοιχεία τα οποία 

προβάλλονται μέσα από τη διαδρομή προσαρμόζονται και εξειδικεύονται αναλόγως.  
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Στη λογική του DIONYSOS θα πρέπει η διαδρομή να σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να οδηγεί 

τους επισκέπτες να διέλθουν από τα πιο ενδιάφεροντα σημεία της τοπικής αμπελουργικής 

ζώνης, παρέχοντας τους την ευκαιρία να: 

I. επισκεφτούν επιλεγμένα κτήματα (αμπελώνες) που συνδέονται με τις τοπικές 

ποικιλίες της περιοχής 

II. επισκεφτούν επιλεγμένες μονάδες οινοποίησης (οινοποιεία) που ακολουθούν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές και εγγυώνται ποιοτικά επίπεδα παραγωγής και  

φιλοξενίας και υποστήριξης των επισκεπτών  

III. απολαύσουν τοπία και σημεία αρχαιολογικού, λαογραφικού, περιβαλλοντικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

IV. συμμετάσχουν σε σχετικές με τα παραπάνω δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

1.1.4.3 Οι Πινακίδες QRC 

Οι εν λόγω πινακίδες έχουν διττό χαρακτήρα. Αφενός ως «στατικά» στοιχεία θα πρέπει να 

παρέχουν τις πληροφορίες που αναγράφονται στο σώμα τους, αφετέρου ως «δυναμικά» 

στοιχεία να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με την διαθέσιμη υποστηρικτική ψηφιακή 

πλατφόρμα η οποία θα διαθέτει στοιχεία και πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον οινικό 

επισκέπτη (στοιχεία του αμπελώνα, των οινικών ποικιλιών, των οινοποιείων κλπ.), αλλά και 

στοιχεία αναφορικά με σημεία και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τον οινοτουρίστα 

(πολιτιστικά δρώμενα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενες περιοχές 

κλπ.).  

Από τα προηγούμενα γίνεται σαφές, παίρνοντας μάλιστα υπόψη τον προβλεπόμενο 

περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων πινακίδων που θα πρέπει να τοποθετηθούν στις περιοχές 

των εταίρων, καταρχήν ότι οι πινακίδες θα πρέπει να χωροθετηθούν κατά μήκος της 

οινοτουριστικής διαδρομής, ώστε να συνδέονται με την διέλευση του οινοτουρίστα, και 

κατά δεύτερο να υποστηρίζουν την ανάπτυξη οινοτουριστικής εμπειρίας.   

Παράλληλα οι πινακίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημεία «κόμβους» της διαδρομής, 

όπως σημεία θέας ή στάσης, σημαντικά σταυροδρόμια ή σημεία από τα οποία 

δημιουργείται πρόσβαση σε κάτι άλλο σημαντικό/ αξιόλογο (παράκαμψη προς μια περιοχή 

ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, προς κάποιο πολιτιστικό μνημείο κλπ.). Θα πρέπει 

ακόμη να υπακούουν σε μια λογική χρονοαποστάσεων μεταξύ τους καθώς επίσης να 

παίρνουν υπόψη τους δυνατότητες ή/και ανάγκες στάσης του επισκέπτη.  
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2. ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΙ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Με βάση τα ενδεικτικά περιεχόμενα της μελέτης για την 4.2, όπως παρατίθενται στην  

συνέχεια, για να εκπονηθεί η μελέτη της δράσης χρειάζονται τόσο γενικά στοιχεία που 

περιγράφουν την περιοχή όσο και ειδικά στοιχεία που αφορούν στον αμπελώνα, τις 

αμπελοοινικές ποικιλίες, τα οινοποιεία κλπ., καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία που θα 

χρησιμεύσουν στον εμπλουτισμό της ψηφιακής πλατφόρμας (χαρτογραφικά δεδομένα, 

ιστορικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό κλπ.).  

Εκ των πραγμάτων ο τρόπος συλλογής των στοιχείων αυτών αφορά τόσο σε συλλογή 

δευτερογενών στοιχείων όσο και στη συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού με έρευνα πεδίου.  

 

2.1 Οι Πηγές των Στοιχείων 

 

Ενδεικτικά πηγές εύρεσης των απαραίτητων στοιχείων μπορεί να είναι: 

I. Παραδοτέα από άλλες συνδεόμενες με την δράση 4.2 ενότητες του έργου 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

II. Αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα που αφορούν στην κάθε περιοχή 

παρέμβασης (π.χ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου, Περιφέρειας, ΠΕΠ, Leader κλπ.) 

III. Έρευνες, μελέτες για την περιοχή 

IV. Υπηρεσίες, επιχειρήσεις, μεμονωμένα άτομα (σε Περιφέρειες, Νομούς, Δήμους, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες, Συλλόγους, Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα) 

V. Internet 

VI. Συντελεστές του τουρισμού στην περιοχή, όπως π.χ. τουριστικά πρακτορεία, 

ξεναγοί κλπ.  

VII. Πρωτογενής έρευνα βασισμένη σε συνεντεύξεις με επιχειρηματίες, 

οινοπαραγωγούς, τοπικούς φορείς και καταναλωτές. 

 

 

2.2 Πληροφορίες για το Περιεχόμενο της Μελέτης 

 

Στη συνέχεια, γίνεται παρακάτω μια αναφορά στα επιμέρους κεφάλαια της μελέτης και 

δίνονται επεξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο τους.  
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2.2.1 Η Περιοχή Μελέτης 

 

Λίγα λόγια για την περιοχή μελέτης: 

• Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής 

• Ιστορικό προφίλ 

• Γεωγραφική θέση 

• Γεωμορφολογία 

• Δημογραφικά χαρακτηριστικά (Πληθυσμιακή κατανομή) 

• Οικονομική δραστηριότητα 

 

2.2.2 Η Οινοκαλλιέργεια στη περιοχή  

 

 Η ανάπτυξη της οινοκαλλιέργειας στην περιοχή - Ιστορικό αρχείο (από 

πολιτιστικούς φορείς ή βιβλιοθήκες) 

o Συνεντεύξεις (κατοίκων, δημόσιων προσώπων, οινοπαραγωγών) 

o Βιβλιογραφικό υλικό 

 Χωροθέτηση της οινοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή 

 Υπάρχουσες ποικιλίες (με γεωγραφικά και ποσοτικά στοιχεία) 

 Τοπικές ποικιλίες (με γεωγραφικά, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία) 

  

2.2.3 Το τοπίο της περιοχής  

 

Τεχνικά η «δημιουργία και οριοθέτηση» του τοπικού αμπελώνα, όπως και της 

οινοτουριστικής διαδρομής, επιβάλλουν τη συγκέντρωση και εξέταση μιας σειράς 

στοιχείων με χωρική αναφορά. Τα στοιχεία αυτά ενδεικτικά είναι: 

 Οι αμπελοοινικές εκτάσεις 

 Τα οινοποιεία 

 Τα σημεία ενδιαφέροντος (σημεία θέας, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

προστατευόμενες περιοχές, μονοπάτια κλπ., σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος) 

 Οι δραστηριότητες που προσφέρονται στον αμπελώνα και στην ευρύτερη περιοχή 

του 

 Οι (χρονο)αποστάσεις μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος (ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης) 
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 Η διάρκεια εκτέλεσης μιας ενέργειας από τον επισκέπτη (συμμετοχή σε ξενάγηση 

σε οινοποιείο ή σε αμπελώνα, γευσιγνωσία, γεύμα, επίσκεψη σε σημείο 

ενδιαφέροντος κλπ.) 

 Η χρονική αναφορά για τις δραστηριότητες που προσφέρονται σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους ή στιγμές (τρύγος, πανηγύρι, ώρες ξενάγησης κλπ.) 

 Φωτογραφικό αρχείο (με αναφορά στον φωτογράφο ή τον κάτοχο της 

φωτογραφίας, ημερομηνία λήψης) 

Προδιαγραφές για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα 

αναρτηθούν στο ψηφιακό σύστημα δίνονται στο κεφάλαιο Τεχνικές 

Προδιαγραφές  

Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται και καταχωρούνται σε πίνακα, όπως ο Πίνακας 1, ώστε 

να μπορούν να ομαδοποιηθούν και να αξιολογηθούν κατάλληλα.  

2.2.3.1 Οι Αμπελώνες και τα Οινοποιεία 

Καταγραφή των χαρακτηριστικών: 

  των αμπελώνων και 

 των οινοποιείων (γεωγραφική και χαρτογραφική αναφορά),  

καθώς και σύντομη περιγραφή αυτών όπως και των δραστηριοτήτων που προσφέρουν 

 

Πίνακας 1: Πίνακας στοιχείων των αμπελώνων 

Αμπελώνες 

Δήμος, 
Δημοτική 
Ενότητα 

Όνομα  
κτήματος 
(εφόσον 

διαθέσιμο)  

Καλλιεργούμενη 
έκταση (ha) 

Θέση της περιοχής 
(decimal degrees(WGS84) 

or EGSA '87) Καλλιεργούμενες 
ποικιλίες 

Επιφάνεια 
σε ha 

Ιδιοκτήτης 
(εφόσον 

διαθέσιμο) 

Γεωγραφικό 
μήκος(x) 

Γεωγραφικό 
πλάτος (y) 

…               

…               

…               

…               

…               

Πηγή: 
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Πίνακας 2: Πίνακας στοιχείων των οινοποιείων 

Οινοποιεία 

Δήμος Όνομα 

Γεωγραφική θέση 
(decimal degrees 

(WGS84) or 
EGSA'87) 

Επωνυμ
ία, 

Ιδιοκτήτ
ης 

Τηλ.Επικοι
νωνίας 

Σύντομη 
περιγρα

φή 

Καλ.ποι
κιλίες  

Ξενάγηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ), 

Ωράριο 

Προϊόντ
α προς 

πώληση 
(ΝΑΙ/ΟΧ

Ι) 

Πρόσ
βαση 
για 

ΑΜΕΑ
(ΝΑΙ/
ΟΧΙ) 

Δραστηριότητες 
(δοκιμή 

κρασιού,επίσκεψ
η στα κελάρια, 

σεμινάριο 
ανάμειξης 
ποικιλιών, 
σεμινάριο 

συγκομiδής, 
περρίπατος στον 

αμπελώνα, 
μάθημα 

γαστρονομίας, 
άλλο) 

Διαθέτε
ι 

μουσεί
ο, 

εστιατό
ριο, 

ξενώνα
? 

Πρόσ
βαση 
στον 

αμπελ
ώνα 

Χρεώ
σεις 

(ΝΑΙ/
ΌΧΙ) 

Ιστοσ
ελίδα

, 
Social 
Medi

a Γεωγρα
φικό 

μήκος 
(x) 

Γεωγρα
φικό 

πλάτος 
(y) 

…                               

…                               

…                               

…                               

…                               

Πηγή: 

 

2.2.3.2 Φυσικό περιβάλλον  

 Καταγραφή των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την 

νομοθεσία κάθε χώρας (περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, περιοχές Natura, 

εθνικά πάρκα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ), ιδιαίτερες χρήσεις γης 

(βιότοποι, Corine land uses)- Χαρτογραφική απεικόνιση – φωτογραφικό υλικό 

 

Πίνακας 3: Περιοχές Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος  

Περιοχές Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος 

Δήμος - 
Δ.Ε. 

Επωνυμία  - 
Τοποθεσία 

Γεωγραφική 
Θέση 

(συντεταγμένες) 

Σύντομη 
περιγραφή 

(βλάστησης, 
πανίδας 

κλπ.) 

Κωδικός 
Περιοχής 

Κατηγορία 
Περιοχής 

Προσβασιμό
τητα (με τι 

μέσο) 

….             

….             

….             

….             

Πηγή: 

 



Παραδοτέο 4.2: Οδηγός Εκπόνησης Παραδοτέου 

18 Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης  
TRANSCOOP     

 

 Προσκομίζουμεεπίσης φωτογραφικό υλικό 

2.2.3.3 Σημεία ενδιαφέροντος 

Πίνακας 4: Σημεία ενδιαφέροντος 

Αναφέρονται: Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι, Μονοπάτια, Παραλίες, Λίμνες, Ποτάμια κλπ.  

 

Σημεία ενδιαφέροντος 

Σημεία 

Γεωγραφική θέση (decimal 
degrees (WGS84 or 

EGSA'87) 
Σύντομη 

Περιγραφή 
Website, 

FB 

Ώρες 
για 

κοινό 

Τηλ. 
επικοινωνίας 

Προσβασιμότητα 

Γεωγραφικό 
μήκος (x) 

Γεωγραφικό 
πλάτος (y) 

Θέας               

….               

Πολιτιστικά               

…               

Ιστορικά               

…               

Άλλα               

…               

Πηγή: 

 Προσκομίζεται φωτογραφικό υλικό. Σε αυτό γίνεται αναφορά στο αντικείμενο που 

αποτυπώνει, στον φωτογράφο ή στον ιδιοκτήτη, την ημερομηνία λήψης. 

 Χαρτογραφική απεικόνιση 

2.2.3.4 Προσβασιμότητα 

Η προσβασιμότητα στον ενδιαφερόμενο τουριστικό προορισμό αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη του οινοτουρισμού και παίζει κυρίαρχο ρόλο στην 

ανάπτυξη του τοπίου. Η γεωγραφία και η μορφολογία του εδάφους είναι οι βασικοί 

παράγοντες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα σε έναν τόπο. Ο κύριος στόχος της 

κατάλληλης προσβασιμότητας στους αμπελώνες είναι η κάλυψη των αναγκών για εύκολη 

πρόσβαση τόσο των επισκεπτών όσο και των καταναλωτών. 

Για την καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή του αμπελώνα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι παρακάτω παράμετροι: 

 Το οδικό δίκτυο της περιοχής και η υφιστάμενη κατάσταση του (άσφαλτος, 

χωματόδρομος, «κακός δρόμος», κτλ) 

 Οι αποστάσεις και η σύνδεση μεταξύ : 
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o των αμπελώνων – οινοποιείων της περιοχής σε χιλιόμετρα (χαρτογραφική 

απεικόνιση) 

o των αμπελώνων - οινοποιείων και των οικισμών σε χιλιόμετρα 

(χαρτογραφική απεικόνιση) 

o των αμπελώνων και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον (χαρτογραφική απεικόνιση) 

 Η πρόσβαση στο τοπίο 

o Καταγραφή των διαφορετικών μεταφορικών μέσων που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης για να φτάσει και να περιηγηθεί στους 

αμπελώνες όπως: 

 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 Taxi 

 Ιδιωτικό αυτοκίνητο 

 Τουριστικό λεωφορείο ή βαν  

 Ποδήλατο 

 Πεζοπορία 

2.2.3.5 Άλλες δραστηριότητες 

 Καταγραφή των υπαρχόντων δραστηριοτήτων (εντός και εκτός) της αμπελοοινικής 

ζώνης που μπορούν να συνδυαστούν με το είδος του οινοτουρισμού. 

Για παράδειγμα: 

o Πρακτορεία που διοργανώνουν και προσφέρουν διάφορες δραστηριότητες 

(περιήγηση, ιππασία, mountain bike κτλ.) 

o Φεστιβάλ, γιορτές κρασιού 

o Γιορτές τοπικών προϊόντων 

o Καταρτισμένοι οδηγοί ορειβασίας και πεζοπορίας 

o Κέντρα ιππασίας 

o Ποδηλατικές διαδρομές 

o Πεζοπορικές διαδρομές 

o Γραφεία ενημέρωσης τουριστών.  

o  

 Για τα παραπάνω σύντομη περιγραφή, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.  

Επίσης γίνεται αναφορά σε επίσημες ιστοσελίδες Δήμων, Επιμελητηρίων κλπ., όπου θα 

μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στοιχεία για διαμονή, εστίαση, αγορά τοπικών προϊόντων 

κλπ.  
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2.2.4 Καθορισμός της αμπελοοινικής ζώνης και της 
οινοτουριστικής διαδρομής 

 

Έπειτα από την συλλογή των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνει ο (άτυπος, για τους 

σκοπούς του έργου) προσδιορισμός της ζώνης του τοπικού αμπελώνα και των 

δραστηριοτήτων που θα εντάσσονται μέσα σε αυτήν, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η 

ανάδειξη του με την τοποθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων. Ένα πολύ σημαντικό 

κριτήριο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πέρα από τα χαρακτηριστικά των αμπελώνων, 

είναι αυτό της απόστασης μεταξύ των επιλεγμένων αμπελώνων (κτημάτων) η οποία δεν θα 

πρέπει να είναι πολύ μεγάλη και να είναι συνεκτική.    

Χαρτογραφικά η αποτύπωση της ζώνης μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω 

τρόπους: 

 απλή χαρτογραφική αποτύπωση τύπου εικόνας 

 με παροχή της έκτασης των επιλεγμένων αμπελώνων και της έκτασης της ζώνης ως 

διανυσματικό γεωχωρικό δεδομένο (dxf ή shapefile) 

 ως αρχείο Google earth (kml).  

Έπειτα από τον καθορισμό της αμπελοοινικής ζώνης, στα πλαίσια του έργου, θα πρέπει να 

χαραχθεί και η οινοτουριστική διαδρομή που θα ενώνει τους αμπελώνες (κτήματα) μεταξύ 

τους όπως και θα περικλείει και άλλες τουριστικές δραστηριότητες που βρίσκονται στο 

εσωτερικό της ζώνης. 

Η οινοτουριστική διαδρομή/ές θα πρέπει να χαραχθεί/ούν στη βάση των 

χρονοαποστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της συμμετοχής των επισκεπτών στις 

προσφερόμενες δραστηριότητες της περιοχής (επίσκεψη σε οινοποιείο, σε σημείο 

ενδιαφέροντος κλπ.). Η διαδρομή μπορεί να είναι διάρκειας ορισμένων ωρών, μιας ημέρας 

ή ακόμη μεγαλύτερη ή να προσφέρει εναλλακτικά σενάρια διάρκειας της.  

Σημείο εκκίνησης και κατάληξης είναι ο οικισμός αναφοράς της περιοχής.  

Η διαδρομή θα πρέπει να εστιάζει στον κύριο όγκο του αμπελώνα, με αναφορά στις τοπικές 

ποικιλίες, και να περιλαμβάνει επιλεγμένα σημεία και αξιοθέατα και δραστηριότητες που 

προσφέρονται εκεί (σημεία θέας, επισκέψιμα οινοποιεία κλπ.).  

Από την διαδρομή θα αναφέρονται τα σημεία και δραστηριότητες που μπορεί κανείς να 

επισκεφθεί εκτός των ορίων του αμπελώνα (πχ περιοχές Natura, αρχαιολογικά σημεία 

κλπ.), με αναφορά στην απόσταση και στα χαρακτηριστικά του σημείου.  

Η αποτύπωση της διαδρομής θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας τους τρόπους που 

αποτυπώθηκαν παραπάνω για τον καθορισμό της αμπελοοινικής ζώνης. 
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2.2.5 Τοποθέτηση των Ενημερωτικών Πινακίδων 

2.2.5.1 Γενικά για τις ενημερωτικές πινακίδες 

Ο σκοπός 

Ένα δίκτυο ενημερωτικών πινακίδων που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μπορεί να έχει 

άμεση επίδραση στους επισκέπτες και μπορεί να οδηγήσει σωστά και με ακρίβεια τους 

ενδιαφερόμενους στο σωστό μέρος την σωστή στιγμή. Ο σκοπός της τοποθέτησης των 

πινακίδων θα βοηθήσει τους επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται τα 

οινοποιεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό οι επισκέπτες να μπορούν 

εύκολα να βρουν τα οινοποιεία, τους επιλεγμένους αμπελώνες, τις συναφείς επιχειρήσεις 

και τις διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν στην επιλεγμένη περιοχή.  

Η μορφή και η πληροφορία στην πινακίδα 

Η πληροφορία στην πινακίδα θα μπορούσε να περιέχει: 

 μια εικόνα (π.χ. ενός σταφυλιού). Οι εικόνες μπορούν να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να οπτικοποιήσουν την διαδρομή τους  και είναι ένας τρόπος με τον 

οποίο μπορεί να αποτυπωθεί ένας μεγάλος όγκος πληροφορίας χωρίς τη 

δημιουργία γλωσσικών εμποδίων. Επίσης, ενώ οι πινακίδες με κείμενο είναι 

δύσκολο να διαβαστούν από κινούμενο όχημα οι εικόνες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, σε αντίθεση, με μεγάλη ευκολία για την γρήγορη και σύντομη 

μετάδοση πληροφοριών. Σε συνδυασμό με ένα μικρό κείμενο μπορούν να 

κατατοπίσουν πλήρως τους επισκέπτες σε ένα άγνωστο περιβάλλον 

 ένα όνομα (π.χ. του αμπελώνα, του οινοποιείου, μιας ιδιαίτερης περιοχής ) 

 τον κωδικό QRC 

 τα χιλιόμετρα που απομένουν για να φτάσει κάποιος στον προορισμό του, στο 

επόμενο σημείο ενδιαφέροντος, σε άλλο σημείο ενδιαφέροντος. 

Η πληροφορία που θα εμπεριέχεται στον κωδικό QRC: 

 πληροφορίες για τα οινοποιεία, τους αμπελώνες, τις ποικιλίες, τα σημεία 

ενδιαφέροντος, το φυσικό περιβάλλον κτλ. (στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους πίνακες (Πίνακας 1,  

  



Παραδοτέο 4.2: Οδηγός Εκπόνησης Παραδοτέου 

22 Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης  
TRANSCOOP     

 

 Πίνακας 2, Πίνακας 3, Πίνακας 4) 

 χάρτες 

 διαδρομές 

 άλλες δραστηριότητες, κτλ. 

2.2.5.2 Χωροθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων 

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία και θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε περιοχή, 

θα πρέπει να γίνει η επιλογή των σημείων όπου θα τοποθετηθούν οι ενημερωτικές 

πινακίδες.  

Οι πινακίδες θα είναι καθοδηγητικές (δείχνουν κατεύθυνση και προσανατολίζουν), όπως 

και ενημερωτικές. Θα οριοθετούν την οινοτουριστική διαδρομή στον αμπελώνα. Η 

εκκίνηση θα γίνεται από επιλεγμένο – χαρακτηριστικό σημείο του οικισμού (π.χ. κεντρική 

πλατεία) και οι πινακίδες τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σημεία της διαδρομής που 

συμβάλλουν στην προβολή του αμπελώνα της περιοχής και στην ανάδειξη του (επιλεγμένες 

θέσεις θέας προς τον αμπελώνα, σημαντικά σταυροδρόμια - κόμβοι, ιδιαίτερα σημεία 

ενδιαφέροντος). Οι πινακίδες, δεδομένου και του περιορισμένου αριθμού τους, 

κατανέμονται στο σύνολο της οινοτουριστικής διαδρομής περικλείοντας και οριοθετώντας 

την, ξεκινώντας από το σημείο έναρξης της διαδρομής (οικισμός) και καταλήγοντας σε 

αυτό. Στα σημεία από τα οποία υπάρχει πρόσβαση σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος, γίνεται 

αναφορά σε αυτά, αποτυπώνεται η σχετική κατεύθυνση και γίνεται και αναφορά στην 

απόσταση από αυτά.  

Η μορφή και το υλικό κατασκευής των πινακίδων επιλέγονται κατάλληλα ώστε να είναι 

προσαρμοσμένα στο τοπίο της περιοχής, όπως αυτό περιγράφηκε πιο πάνω στους 

ορισμούς. Το ίδιο και για τα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτές και τη μορφή τους.  

 

2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Φωτογραφίες 

Photo Gallery:  

Μέγιστος αριθμός 5 φωτογραφίες ανα σημείο, μέγιστο μέγεθος αρχείου 3MB, τύπος 

αρχείου .jpg .jpeg .gif .bmp .png .tiff 

 

Κείμενα για Περιγραφή Οινοποιείων, Χώρων Φυσικού 
Κάλλους, Σημείων Ενδιαφέροντος κλπ. 

Σύντομη περιγραφή: κείμενο μέχρι 500 χαρακτήρες με κενά 



Παραδοτέο 4.2: Οδηγός Εκπόνησης Παραδοτέου 

23 Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης  
TRANSCOOP     

 

Γλώσσα: του εταίρου (Hel/BG και Αγγλικά). 

 


