Είδηση 780

8 Ιουλίου 2014
Νέο ΔΣ στους Οίνους Β. Ελλάδος, που θέτει υψηλούς στόχους

Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου
Ελλάδος» εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. το οποίο,
σε εσωτερική ψηφοφορία καθόρισε τις
αρμοδιότητες των μελών του:

Πρόεδρος

Κεχρής Στυλιανός

Διευθύνων Σύμβουλος

Βογιατζής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Τσάνταλης Γεώργιος

Μέλη
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Βουρβουκέλη Φλώρα

Γεροβασιλείου Ευάγγελος

Ιακωβίδου Όλγα

Ιατρίδης Άγγελος

Μπουτάρης Στυλιανός

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Σπύρου Παύλος

Στέγγου Στυλιανή

Επίτιμα μέλη

Μπαμπατζιμόπουλος Ανέστης
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Μπουτάρης Ιωάννης

Το νέο Δ.Σ. έθεσε υψηλούς στόχους για τη συνέχιση του έργου του στα επόμενα δύο χρόνια,
ενώ με την ευκαιρία της συνέλευσης το γραφείο της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος»
πραγματοποίησε έναν μικρό απολογισμό των δραστηριοτήτων του για το πρώτο εξάμηνο
του 2014:

Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

Πρόκειται για το οινοτουριστικό δίκτυο της Ένωσης στο οποίο ανήκουν τα επισκέψιμα
οινοποιεία των μελών της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» μαζί με προτεινόμενες άλλες
επιχειρήσεις: ξενώνες, εστιατόρια, τοπικά προϊόντα κ.ά.

Η ενημέρωση του κοινού και η προώθηση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα
στον βορειοελλαδίτικο αμπελώνα, είναι βασικό μέλημα του γραφείου της Ένωσης το οποίο
για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία ή καταναλωτή,
προκειμένου να διοχετεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση
οινοτουριστικών πακέτων, προγραμμάτων, εκδρομών, κτλ.

Στο γραφείο συχνά επικοινωνούν για πληροφορίες ή ζητώντας συνεργασία και υποστήριξη,
τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, δημοσιογράφοι, ξεναγοί, ξενοδόχοι, Δήμοι και
Περιφέρειες, σύλλογοι, σχολεία-σχολές-εκπαιδευτικοί, wine clubs, κτλ.

Η «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» έχει συμβάλει στη διάδοση του οινοτουρισμού στην Ελλάδα
δημιουργώντας το δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» από το 1996 και με
τη θεσμοθέτηση ανάλογων εκδηλώσεων, όπως τις «Ανοιχτές Πόρτες».
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Τα ΒορΟινά στην Αθήνα στις 3/2/14

Η ετήσια θεσμοθετημένη εκδήλωση της Ένωσης φέτος για 10η συνεχή χρονιά στην
Πρωτεύουσα με τη συμμετοχή 3.500 και πλέον επισκεπτών και σύσσωμη την παρουσία των
επαγγελματιών του χώρου από την Αθήνα αλλά και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας.

14ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης, 3-5/3/14

Ο μοναδικός διεθνής διαγωνισμός οίνου που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Διεξάγεται σε
συνεργασία με τη ΔΕΘ HELEXPO και την έκθεση «Oenos», σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) και βάσει ειδικής απόφασης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αναγνώριση δικαιώματος
διοργάνωσης-διεξαγωγής διαγωνισμών οίνων, στην Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα
της Βορείου Ελλάδος (με τον διακριτικό τίτλο «Οίνοι Βορείου Ελλάδος»).

Στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν κρασιά από αρκετές
οινοπαραγωγές χώρες, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως τη Γερμανία, τη
Βραζιλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, κτλ. ενώ φέτος για πρώτη
φορά, στην 14η διοργάνωση, υπήρξε συμμετοχή οίνων από την Κίνα.

Τις οινικές συμμετοχές δοκιμάζουν και βαθμολογούν διακεκριμένοι γευσιγνώστες-κριτές
κυρίως από το εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα.

Σε κάθε διοργάνωση, στην τελετή απονομής των μεταλλίων, απονέμεται και ένα ακόμη
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ειδικό μετάλλιο, το «Greek Wine Industry Award» από όλους τους Έλληνες οινοπαραγωγούς,
σε διεθνή προσωπικότητα που έχει συμβάλει στην προώθηση και προβολή του Επώνυμου
Ελληνικού Οίνου στο εξωτερικό.

Ανοιχτές Πόρτες 2014, 31/5 & 1/6/14

Η ετήσια εορταστική εκδήλωση των οινοποιείων του δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της
Βορείου Ελλάδος». Τα οινοποιεία προετοιμάζονται για το διήμερο της εκδήλωσης
διοργανώνοντας πλήθος εκδηλώσεων ενώ το κοινό που γνωρίζει πλέον για το συγκεκριμένο
γεγονός, προγραμματίζει τις επισκέψεις του στα οινοποιεία επιλέγοντας μεταξύ των
οινικών διαδρομών των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος».

Φέτος τις «ανοιχτές πόρτες» των οινοποιείων πέρασαν πάνω από 9.130 επισκέπτες!

Δεν ήταν όμως μόνο οι ετήσιες διοργανώσεις που διεξήγαγε για ακόμη μια φορά η «Οίνοι
Βορείου Ελλάδος»:

Προγράμματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 3ετές πρόγραμμα προώθησης στις χώρες ΗΠΑ-Κίνα-Ελβετία στις
οποίες η Ένωση συμμετέχει σε εκθέσεις κρασιού αλλά κυρίως διοργανώνει σειρά
εκδηλώσεων γευσιγνωσίας. Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται
στα οινοποιεία της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» ειδικά ταξίδια γνωριμίας με προσκεκλημένους
Αμερικανούς, Ελβετούς και Κινέζους επαγγελματίες του χώρου.
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Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών αλλά και των
καταναλωτών των χωρών αυτών για τις ποικιλίες, γηγενείς και διεθνείς, που
καλλιεργούνται στον βορειοελλαδίτικο αμπελώνα και τις ετικέτες των κρασιών που έχουν
χαρακτηριστεί ως οίνοι ζώνης «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» ή οίνοι
«Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».

Επιπλέον, το 2014 η Ένωση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προώθησης στις χώρες Ουκρανία
–Νορβηγία, με ανάλογες δραστηριότητες.

Eco ProWine

Η Οίνοι βορείου Ελλάδος συμμετέχει στο επιδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα
‘Eco-Prowine΄.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ενός πλαισίου (μέθοδοι και εργαλεία) που θα
οδηγήσει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οινοπαραγωγικού κλάδου της
ΕΕ.

Ακόμη, στο διάστημα που διανύθηκε από την αρχή της χρονιάς, έως σήμερα, η «Οίνοι
Βορείου Ελλάδος»,

- πραγματοποίησε τρία σεμινάρια σε οινοποιεία των μελών της με θέμα «βασικές αρχές
οινογνωσίας για επαγγελματίες της εστίασης». Τα σεμινάρια , που έχουν ξεκινήσει από το
2013, θα συνεχιστούν και στο υπόλοιπο του χρόνου.
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- συνέβαλλε με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, στη διοργάνωση και διεξαγωγή του
Διαγωνισμού Οινοπαραγωγών Κύπρου.

- πραγματοποίησε διαφορετικές δράσεις προβολής όπως γευσιγνωσία Ολλανδών
δημοσιογράφων σε κρουαζιέρα στον Θερμαϊκό, περιοδεία γερμανών δημοσιογράφων σε
οινοποιεία των μελών της, κτλ.

Στήριξε ακόμη διοργανώσεις που συμβάλουν στον πολιτισμό και στην εξέλιξη της κοινωνίας
μας, όπως

- το «16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με χορηγία οίνων, γευσιγνωσίες, επίσκεψη
σε οινοποιείο, κ.ά.

- την TEDx Thessaloniki 2014 συμμετέχοντας σε δύο σεμινάρια οίνου με την εταιρεία
εκπαιδευτών και συμβούλων οίνου «Wine Commanders»

- το Feast Thessaloniki που υποστηρίζει την εξωστρέφεια και τη δυναμική της δημιουργικής
οικονομίας της πόλης

Τιμητική διάκριση

Σημαντική στιγμή του πρώτου εξαμήνου του 2014 αποτελεί αναμφίβολα η τιμητική διάκριση
στο οινοτουριστικό δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», ως μία από τις
«κορυφαίες πρακτικές του Ελληνικού Τουρισμού» στα Tourism Awards 2014

Έχοντας συμπληρώσει η «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» τον Δεκέμβριο του 2013, ακριβώς 20
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χρόνια από την ίδρυσή της και έχοντας διανύσει με επιτυχία το πρώτο εξάμηνο του έτους
2014, συνεχίζει την πορεία της που πάντα έχει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση του
Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού μέσω ποικίλων διαφορετικών δραστηριοτήτων κυρίως
πολιτιστικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οι άμεσα θεσμοθετημένες εκδηλώσεις της Ένωσης για το επόμενο διάστημα, εκτός πολλών
άλλων δραστηριοτήτων, είναι

Τα ΒορΟινά της Θεσσαλονίκης, στην Προβλήτα 1, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, την ετήσια εκδήλωση γευσιγνωσίας οίνων και αποσταγμάτων, με
την καινοτομία ότι θα προηγηθούν πολλές ενδιαφέρουσες προ-ΒορΟινές εκδηλώσεις στην
πόλη, φέτος για πρώτη φορά.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού, στα οινοποιεία του δικτύου της Ένωσης «Δρόμοι του
Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, την ίδια μέρα και μαζί με τα
οινοποιεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων Κρασιού.

Για τις δραστηριότητες της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» και των μελών της, μπορείτε να
ενημερώνεστε από τις ιστοσελίδες www.winesofnorthgreece.gr και www.wineroads.gr, όπως
επίσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο facebook, στο twitter και στο instagram.
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