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 Μέλη του Παραρτήματος 

 

Θέμα: «Εκπαιδευτικές ανάγκες Οινοποιείων και Προτάσεις του παραρτήματος στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος WINE LAB»   

Σχετ.: Το από 7-6-2018 έγγραφο αίτημα σας 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το παράρτημά μας, διεξήγαγε μια διαβούλευση 

μεταξύ των μελών του συγκεντρώνοντας προτάσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα 

θέματα που απασχολούν τα μικρά οινοποιεία. Στη διαβούλευση αυτή συμμετείχαν και μέλη 

μας που εργάζονται σε οινοποιεία ή γενικότερα δραστηριοποιούνται στον Αμπελοοινικό 

τομέα. Συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας τα ευρήματα της διαβούλευσης, σε σχέση και 

με όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό σας, έχουμε να σας προτείνουμε τα παρακάτω: 

 Προσαρμογή της αμπελοκαλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή. Η κλιματική 

αλλαγή δεν θα αφήσει αλώβητη την αμπελοκαλλιέργεια. Θα απειλήσει μάλιστα την 

ύπαρξη της στην λεκάνη της Μεσογείου. Συνεπώς η έρευνα πιστεύουμε ότι θα πρέπει 

να επικεντρωθεί προς αυτόν τον τομέα. 

 Εκπαιδευτικές ανάγκες για εξειδικευμένους-εκπαιδευμένους πωλητές 

κρασιών με επαρκείς γνώσεις πάνω στη γευσιγνωσία του Οίνου και των 

προϊόντων του. Υπάρχει μια διαπιστωμένη έλλειψη γνώσεων πάνω στο marketing των 

οινικών προϊόντων. Πρόκειται για μια σημαντική ανάγκη των μικρών οινοποιείων, όπου 

και θα πρέπει να στραφούν κυρίως τα εκπαιδευτικά προγράμματα και όχι στην 

καθαυτού παραγωγή της Αμπέλου και του Οίνου, όπου το υπάρχον επίπεδο γνώσεων 
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και εφαρμογής των γνώσεων αυτών από τους συναδέλφους Γεωπόνους είναι σχετικά 

ικανοποιητικό. 

 Επίσης, αναγκαία είναι και η εκπαίδευση των προσωπικού των οινοποιείων πάνω 

στην τοπική ιστορία και πολιτισμό σε σχέση και σύνδεση πάντοτε με τον 

Οινοτουρισμό και τα Αμπελοοινικά προϊόντα. Έτσι, θα προωθηθεί αποτελεσματικά 

όχι μόνο ο οινοτουρισμός, αλλά κάθε μορφή τουρισμού και φυσικά τα παραγόμενα 

Αμπελοοινικά προϊόντα της περιοχής. 

 Η έρευνα όμως θα πρέπει να επικεντρωθεί πάνω στα τοπικά ηδύποτα, οίνους και 

αποστάγματα της περιοχής με σκοπό να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά 

τους, να κατοχυρωθούν (ως ΠΓΕ, ή ΠΟΠ) και να αναδειχθούν γενικότερα. 

Ταυτόχρονα δε, θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό των τοπικών επιχειρήσεων και 

οινοποιείων πάνω σε αυτά, όχι μόνο στην παραγωγή τους, αλλά και στην προώθησή 

τους. 

 Η έρευνα χρειάζεται όμως να επικεντρωθεί και στην Αμπελουργία Ακριβείας, 

με κατεύθυνση κυρίως στα οινοποιήσιμα αμπέλια, σε σχέση πάντοτε με το πώς θα 

μπορέσει να οδηγήσει η αμπελουργία ακριβείας στην εξοικονόμηση πόρων, στην 

προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόμενων οινικών προϊόντων.  

 Τέλος, μεγάλες είναι και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών οινοποιείων που 

δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, στον τομέα της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης της αμπελοκαλλιέργειας και στους σχετιζόμενους με αυτήν υποτομείς. 

Τέτοιοι σχετικοί υποτομείς αφορούν τις πιστοποιήσεις (ολοκληρωμένης παραγωγής π.χ. 

στα πρότυπα global gap κ.α.), τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, τη βιολογική 

αμπελοκαλλιέργεια κ.α.. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία και είμαστε 

διατεθειμένοι, εφόσον το επιθυμείτε να συμβάλουμε και στο μέλλον ενεργά στους στόχους 

που έχετε θέσει στο ανωτέρω σχετικό και στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

προγράμματος WINE LAB. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. Αν. Μακεδονίας 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


