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«Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ υπ’ αρ. 3/2021

Προγράμματος

«Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και για τη λελογισμένη κατανάλωση

οίνων και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα - Γερμανία»

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής

και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για τη διενέργεια δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου

(Οργανισμού Εκτέλεσης) για το Έργο με τίτλο «Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ

και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα - Γερμανία» που έχει

υποβάλει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 1308/2013

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Καν.(ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής και Καν.(ΕΕ)

2016/1150 της Επιτροπής και την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) όπως ισχύει.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, προκηρύσσει δημόσιο Διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχων που θα αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος

του Εργοδότη, καλούμενο εφεξής «Έργο» και αφορά την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος

Ενημέρωσης στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων

και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα - Γερμανία».

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στο πλαίσιο

του μέτρου Ενημέρωσης στα Κράτη μέλη. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που

αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Εργοδότη.

Όλοι οι περιεχόμενοι στη παρούσα Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

συμμετέχοντες. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης των Προσφορών, εφεξής αποκαλούμενης «Επιτροπή Διαγωνισμού», είναι αόριστες και

ανεπίδεκτες αξιολόγησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/ και αιρέσεις, ή

περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Οι

διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν οποιαδήποτε αποζημίωση από τον

Εργοδότη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή απόρριψης της

υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιοδήποτε λόγο.

1. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Αναθέτουσα αρχή του Έργου είναι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου – Ε.Δ.Ο.Α.Ο.,

εφεξής αποκαλούμενη «Εργοδότρια»,

με επικεφαλής - Νόμιμος Εκπρόσωπος /συντονιστή και διαχειριστή του προγράμματος ο Ιωάννης

Βογιατζής.
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2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή,

την «Επιτροπή Διαγωνισμού», που καθορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Εργοδότριας.

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του έργου από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με βάση:

Α) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης

Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

Β) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1149 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση του

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα

εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού

(ΕΕ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής

Γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 του Συμβουλίου  της 15ης Απριλίου 2016, για τα εθνικά προγράμματα

στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα

Δ) την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως

ισχύει.

Ε) το Έργο του Εργοδότη όπως έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο ΥΠΑΑΤ.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον

Διαγωνισμό, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για την υλοποίηση του συνόλου του Έργου, όπως αυτό

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 παρακάτω και με βάση την αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων που

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η

αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς

(καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας).

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του Έργου δεν γίνονται δεκτές.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης

στα κράτη μέλη (Ελλάδα – Γερμανία) για τους οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ και για τη λελογισμένη κατανάλωση

οίνων.. O Ανάδοχος θα έχει ως υποχρέωση, εκτός των άλλων να φροντίζει ώστε οι δράσεις να είναι

σύννομες ως προς την νομοθεσία των αγορών στόχων καθώς και σύμφωνες με την Κοινοτική  και Εθνική

Νομοθεσία που διέπει τα προγράμματα Προβολής και Προώθησης. Θα φροντίζει για τη δημοσιοποίηση

της χρηματοδότηση της Ευρωπαικής συμμετοχής και της Ελλάδος και θα παραδίδει εντός

χρονοδιαγράμματος έκθεση δράσεων και φυσικού αντικειμένου, το οποίο θα αποδεικνύεται όπως

προβλέπεται από την ΚΥΑ 1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) όπως ισχύει. Ο ανάδοχος θα υπόκειται

στους ελέγχους που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
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Η περιγραφή των δράσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

της παρούσας Διακήρυξης.

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 5.094.107,30 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου

προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: Σύνολο δράσεων προγράμματος 4.273.245,00 Ευρώ,

αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης 426.844,50 Ευρώ, διοικητικές δαπάνες 170.737,80 Ευρώ, δαπάνες για την

υλοποίηση των δράσεων 223.280,00. Οι διοικητικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες για την υλοποίηση

των δράσεων δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αφορά τα έτη 2021-2023. Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται το

σύνολο δράσεων, ύψους 4.273.245,00 € και για τα τρία χρόνια, τις οποίες θα αναλάβει ο ανάδοχος να

εκτελέσει. Μεταφορά ποσών μεταξύ των τριών ετών δεν επιτρέπεται. Η εργοδότρια διατηρεί το

δικαίωμα να αναθέσει σε έναν η περισσότερους αναδόχους την εκτέλεση του έργου. Η αμοιβή του

αναδόχου/ων δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού εκκαθαρισμένου επιλέξιμου κόστους υλοποίησης

των δράσεων που υλοποιούνται από αυτόν και καλύπτει όλα τα έξοδα προσωπικού, υλοποίησης και

διαχείρισης των προς εκτέλεση δράσεων και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 426.844,50 € και

για τα τρία έτη. Η Εργοδότρια δεν επιβαρύνεται με κανένα άλλο ποσό πέραν των ανωτέρω

προβλεπόμενων συνολικού προϋπολογισμού του έργου και συνολικής αμοιβής του οργανισμού/ων

Εκτέλεσης και ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς τρίτους για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα

προκύψει ή θα απαιτηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τυχόν υπεργολάβους

του.

Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνεται η περιγραφή του προγράμματος και ο αναλυτικός πίνακας κατανομής

του συνολικού προϋπολογισμού ανά δράση και ανά χώρα όπως αυτό έχει υποβληθεί στο Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Το εν λόγω Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

παρούσας Διακήρυξης.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες

αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και

μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος

μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη

συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997). Οι Ενώσεις

μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να συστήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο της

υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με το παρόν έργο

κατακυρωθεί σε ένωση – κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ο Αναθέτων έχει την ευχέρεια, για
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την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση – κοινοπραξία να περιβληθεί

ορισμένη νομική μορφή.

Πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ΚΥΑ αριθ. 1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) που

αφορά τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ′ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της

Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της

ενημέρωσης στα Κράτη Μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 – 2023.

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν

έργο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Καν. 966/2012.

Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε

περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις

οποίες συμμετέχει από το διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και τους υπεργολάβους, οι

οποίοι δύναται να συνεργάζονται με έναν μόνο υποψήφιο.
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Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε

μεμονωμένα, είτε μέσω μίας μόνο κοινοπραξίας εταιριών με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα

ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε παρόμοιο αντικείμενο.

8. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, από τα γραφεία της Εθνικής

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου με έδρα Σεβαστουπόλεως 89, Αθήνα, ΤΚ 115 26, Τηλ.

210 3226057/Φαξ: 2103226050 και email: edoao@otenet.gr., με, από τις 11:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., κατά τις

εργάσιμες μέρες (Υπεύθυνες Διαγωνισμού: κα Μαρία Τριανταφύλλου και κα Κλαίρη Ευκαρπίδου).

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Εργοδότη, στο Σεβαστουπόλεως 89, ΤΚ 115 26,

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, μέχρι την Πέμπτη 11-2-

2021 και ώρα 13:00 το μεσημέρι. Η Εργοδότρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποστολή που έχει

πραγματοποιηθεί με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά και θα φτάσει στο τόπο υποβολής μετά την

παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι υποβαλλόμενες

Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζομένων, μονογράφονται από τα μέλη

της Επιτροπής και καταχωρούνται στο πρακτικό του Διαγωνισμού, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του

κάθε διαγωνιζόμενου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από

την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προσφοράς δίδεται ξεχωριστός αριθμός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι

οι προσφορές που θα παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν παραλαμβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μία

εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να τις παραλάβουν.

Επισημαίνεται ότι μία Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και αποκλείεται από την αξιολόγηση σε

περίπτωση που:

i. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους όρους, όπου αυτοί αναφέρονται στην παρούσα

Διακήρυξη.

ii. Δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

iii. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή

στοιχεία.

iv. Από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/ και το

προσφερόμενο τίμημα δεν αφορά το σύνολο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη Έργου,

σαφώς διακεκριμένο για κάθε έτος.

v. Η Οικονομική Προσφορά είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης.
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vi. Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δύο (2) μηνών από την επόμενη της

ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Προσφορά πρέπει:

 Να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

 Να είναι δακτυλογραφημένη και να μη φέρει παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία

εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του

Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι

έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς.

 Να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα που θα τοποθετηθούν μέσα στον ίδιο φάκελο Προσφοράς που δεν

είναι δυνατό να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη και επιπλέον θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

 Θα αναγράφει την επωνυμία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του

προσφέροντος

 Θα αναγράφει την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα στοιχεία της Διακήρυξης και τον τίτλο του

Διαγωνισμού.

 Θα αναγράφει την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»

Σε ένα από τα παραπάνω αντίτυπα, κάθε σελίδα των οποίων θα είναι μονογραμμένη από τον

προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το

επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών προσώπων, κάθε σελίδα του πρωτότυπου θα πρέπει να είναι

μονογραμμένη από όλους τους συμμετέχοντες ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους που

προκύπτει από το προβλεπόμενο έγγραφο εξουσιοδοτήσεως.

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Προσφορά η οποία αφορά υποχρεωτικά όλη τη διάρκεια του Έργου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα

εξής:

α) Αίτηση Συμμετοχής του προσφέροντος στον Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο

του, με την οποία ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνες ή

να αξιώσει αποζημίωση από τον Εργοδότη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του

Διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας Προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο.

β) Τρεις (3) ξεχωριστούς Υποφακέλους και συγκεκριμένα, έναν ΑΝΟΙΧΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ που θα περιέχει

τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και δύο ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ που θα περιέχουν
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αντίστοιχα την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος με βάση τα

όσα περιγράφονται παρακάτω. Οι Υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και

επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ανάλογα το περιεχόμενο τους. Η δομή και το περιεχόμενο του κάθε Υποφακέλου περιγράφονται

παρακάτω:

10.1 Υποφάκελος Α’: Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εκπροσώπησης και συμμετοχής των φυσικών

προσώπων, των νομικών προσώπων, των Ενώσεων αυτών ή των κοινοπρακτούντων είναι:

1. Κριτήρια Αποκλεισμού

Οι οργανισμοί εκτέλεσης υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής

δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75). όπως εκάστοτε ισχύει, με

θεώρηση γνησίου υπογραφής και για. τα. νομικά πρόσωπα του νόμιμου εκπροσώπου, στην

οποία αναγράφονται τα. στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία

συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι. μέχρι και την ημέρα, υποβολής της προσφοράς

τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

 Δωροδοκία

 Απάτη

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα, συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας

 Παιδική εργασία, και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με

θεώρηση γνησίου υπογραφής και για. τα νομικά πρόσωπα του νόμιμου εκπροσώπου, στην

οποία αναγράφονται τα. στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία,

συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους:

 Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά, την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του

τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.

 Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή

ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά τη συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς.

 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου

διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.

 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια. κατά την εκτέλεση

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την

πρόωρη καταγγελία της. αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

2. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

1) Αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που αντιστοιχεί στη νομική

μορφή και την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία.

3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

1) Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν νομική υποχρέωση σύνταξης

ισολογισμού, άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών (π.χ. φορολογικές

δηλώσεις), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα.

2) Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον τομέα

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, συναρτήσει της ημερομηνίας

δημιουργίας του οργανισμού εκτέλεσης.

3) Τυχόν πιστοποιητικό ασφαλιστική κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.

4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τελευταία πενταετία,

συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης όλων των εργασιών.

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην

επιχείρηση του οργανισμού εκτέλεσης είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της

ποιότητας των εργασιών ή των υπηρεσιών.

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οργανισμός εκτέλεσης για

την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.

δ) Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά κυρίως στους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών

προσόντων των στελεχών της επιχείρησης που θα αναλάβουν την εκτέλεση των δράσεων.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει από τους προσφέροντες να αποσαφηνίσουν

οποιοδήποτε δικαιολογητικό από τα προσκομισθέντα οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν

μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά  η προσφορά απορρίπτεται.
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Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή

αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

10.2 Υποφάκελος Β’: Τεχνική Προσφορά

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διακρίνεται σε δύο μέρη (Ενότητες), τα περιεχόμενα των

οποίων περιγράφονται στη συνέχεια.

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1 Αντίληψη Του Έργου

Α.2 Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου

 Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση έργου

 Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου

 Σαφήνεια εργασιών

 Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του

 έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και

 η πληρότητα του.

Α.3 Αναλυτική Παρουσίαση των Δράσεων/Χρονοδιάγραμμα

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Β.1 Αναλυτική Παρουσίαση Προϋπολογισμού Δράσεων Προτεινόμενη (%) Αμοιβή Οργανισμού

Εκτέλεσης Συνολικό Ποσό.
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10.3 Υποφάκελος Γ’ : Οικονομική Προσφορά

Στον Υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία θα πρέπει

να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να περιλαμβάνει:

α) το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ολογράφως και αριθμητικά, έναντι

του οποίου προτίθεται ο προσφέρων να εκτελέσει το Έργο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον

προβλεπόμενο προϋπολογισμό του Προγράμματος.

β) το συνολικό κόστος σε ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ολογράφως και αριθμητικά, του

συνόλου των εργασιών που θα αναληφθούν από τυχόν υπεργολάβους του προσφέρονται και

γ) τον αναλογούντα ΦΠΑ στο συνολικό ποσό της προσφοράς σε ΕΥΡΩ ξεχωριστά.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Προσώπων ή Ένωσης Προσώπων τα παραπάνω (α), (β) και (γ) θα πρέπει να

παρέχονται για κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ξεχωριστά και για ολόκληρη την Κοινοπραξία ή

Ένωση.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους το σύνολο των δαπανών που

υπεισέρχονται στην τεχνική λύση και μεθοδολογία υλοποίησης που προτείνουν για όλη τη διάρκεια του

Έργου. Οικονομικές προσφορές που περιλαμβάνουν έκπτωση επί του προϋπολογισμού δεν γίνονται

δεκτές.

11.  Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Εργοδότη Σεβαστουπόλεως 89, Αθήνα, ΤΚ 115 26, την

Παρασκευή 12-2-2021 και ώρα 13:00 το μεσημέρι όπου η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη

διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα γίνει  η

αποσφράγιση  των Τεχνικών Προσφορών και των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

Στάδιο Α: Αποσφράγιση Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Οι Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσής τους και στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι

κυρίως φάκελοι. Εξετάζεται η πληρότητα των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και

μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφασίζει να κάνει δεκτούς τους διαγωνιζόμενους, για τους οποίους

έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή Προσφοράς ενώ στους υπόλοιπους

επιστρέφονται κλειστοί οι Υποφάκελοι της Οικονομικής ή και Τεχνικής Προσφοράς. Προς τον

σκοπό αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών

κάθε προσφέροντος θα συντάξει πίνακα με τους προκριθέντες διαγωνιζόμενους.

Στάδιο Β: Αποσφράγιση Υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Στην συνέχεια προχωρεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων που

έγιναν αποδεκτοί μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Κατά την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται όλα τα

πρωτότυπα στοιχεία κατά φύλλο.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι φάκελοι των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τη συμμόρφωση με

τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης και τους βαθμολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια

αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 13, Σύστημα Αξιολόγησης Προσφορών.

Στάδιο Γ: Αποσφράγιση Υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στο τελευταίο στάδιο, αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών και

εξετάζεται η πληρότητα έκαστου.

Μετά την αποσφράγιση της Οικονομικής προσφοράς μονογράφονται όλα τα φύλλα της

προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δε κρίθηκαν κατά

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, συντάσσεται ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης των

διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος

Ανάδοχος του διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους μετά από μέριμνα της

Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει και το ανάλογο Πρακτικό.

Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».

Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή

της προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

12.  Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές

Κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του Αναδόχου,

χωρεί ένσταση, που ασκείται με κατάθεσή της στο αρμόδιο όργανο διοίκησής της μέσα σε ανατρεπτική

προθεσμία τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Η ένσταση απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο διοίκησής της, το οποίο υποχρεούται να εκδώσει την

απόφαση του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της ένστασης.
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Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στην εκτέλεση της

Σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

13.  Σύστημα Αξιολόγησης Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βασικό κριτήριο επιλογής την ποιότητα του προσφερόμενο

έργου στην υλοποίηση δράσεων στους αναφερόμενους  κανονισμούς και την αναλυτική παρουσίαση

του πλάνου δράσης.

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση εκάστης που θα προκύψει από

την εφαρμογή του τύπου:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (*)

1.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
(καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας)

2.

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Α)

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για
την υλοποίηση έργου
- Μεθοδολογική προσέγγιση – Μελέτη

Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου
Σαφήνεια εργασιών
Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του
έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η
πληρότητα του.

40

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

30

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (%) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
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Παραδείγματα ανάθεσης:

Ο δικαιούχος του προγράμματος προώθησης επιλέγει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
{ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (Α) x 70%} + {ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Β) x 30% }
Το (Β) υπολογίζεται από το κλάσμα Pmax /Pi, όπου Pmax είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος όπως έχει εγκριθεί, και Pi είναι η συνολική προσφορά του διαγωνιζομένου υπ’ αριθ. (i).

Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι

συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός, έχουν ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αξιολόγησης προσφερόντων και τεχνικής προσφοράς

Βαθμολογία

(Α)

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (70%)

Α.1 Αντίληψη Του Έργου 30

Α.2 Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου

 Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση

έργου

 Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου

 Σαφήνεια εργασιών

 Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να

διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητα του.

40

Α.3 Αναλυτική Παρουσίαση των Δράσεων/Χρονοδιάγραμμα 30

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (30%)

Β.1 Αναλυτική Παρουσίαση Προϋπολογισμού Δράσεων Προτεινόμενη (%)
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Αμοιβή Οργανισμού Εκτέλεσης Συνολικό Ποσό.

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται

παρακάτω:

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

5-8 Ικανοποιητική

9 Πολύ καλή

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις

A1 Κριτήρια Αξιολόγησης Αντίληψης Έργου

H αξιολόγηση της αντίληψης έργου θα στηριχτεί μόνο και αποκλειστικά στα παρακάτω κριτήρια και τους

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αξιολόγηση Αντίληψης Έργου

Συντελεστής

Βαρύτητας

1. Εξειδικευση δράσεων με σαφή εντοπισμό στόχων, σκοπών, ομάδας – στόχου και

αναμενόμενων αποτελεσμάτων
35

2. Αναλυτική περιγραφή δράσεων 35

3. Εφικτότητα, ρεαλισμός και αποτελεσματικότητα της μεθόδου επικοινωνίας και

διαχείρισης κινδύνων
30

ΣΥΝΟΛΟ 100

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται

παρακάτω:

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

5-8 Ικανοποιητική

9 Πολύ καλή

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις

A2. Κριτήρια Αξιολόγησης Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου

H αξιολόγηση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου θα στηριχτεί μόνο και αποκλειστικά στα παρακάτω

κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αξιολόγησης Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου

Συντελεστής

Βαρύτητας

1. Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση

έργου
35

2. Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 20

 Σαφήνεια εργασιών 20

 Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται

η ποιότητα και η πληρότητα του. 25

ΣΥΝΟΛΟ 100

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται

παρακάτω:

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

5-8 Ικανοποιητική

9 Πολύ καλή

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις
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Έγκριση Αποτελέσματος  Διαγωνισμού

Μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το αποτέλεσμα αυτού, το πρακτικό του

διαγωνισμού διαβιβάζεται στο Δ.Σ. του εργοδότη, προς επικύρωση ή μη της απόφασης της Επιτροπής

Διαγωνισμού. Η Εργοδότρια διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε περισσότερους από έναν

προσφέροντες τμήματα του έργου σύμφωνα με την βαθμολογία των προσφορών κάθε προσφέροντος.

14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφεται σχετική Σύμβαση που συνάπτεται με βάση την εγκριτική

απόφαση του Δ.Σ. του Εργοδότη, το τεύχος της Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου. Η

υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διοίκησης του Εργοδότη και

από τον Ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της

εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης σε αυτόν του Διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την

υπογραφή της σύμβασης.

Αν ο Ανάδοχος δε προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει της

απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοδότη και καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η εγγύηση συμμετοχής του

Αναδόχου, ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση.

Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου για της παραπάνω λόγους, ο Εργοδότης μπορεί να

αποφασίσει αντί της επανάληψης του Διαγωνισμού την επιλογή ως Αναδόχου του υποψήφιου που είχε

συγκεντρώσει τη δεύτερη υψηλότερη συνολική βαθμολογία και σε περίπτωση άρνησης αυτού την

διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με της επικρατέστερους υποψηφίους.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του, την ακριβή της

διεύθυνση και ορίζει αντίκλητο, κάτοικο της έδρας του Εργοδότη, ο οποίος καταθέτει δήλωση αποδοχής

του διορισμού του. Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων, κατατίθεται από

τα μέλη της το σχετικό έγγραφο διορισμού κοινού εκπροσώπου της απέναντι στον Εργοδότη για όλα τα

θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της

ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του

Δ.Σ. του Εργοδότη.

15. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού, ασκούνται με ευθύνη του εργοδότη, της

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου – Ε.Δ.Ο.Α.Ο.. Στα καθήκοντα του εργοδότη

περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και

γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Η εργοδότρια θα παραλαμβάνει τμηματικά
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και στο σύνολο το Έργο, συντάσσοντας σχετικά πρακτικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

Διακήρυξης και της Σύμβασης. Για την τυχόν πρόσληψη υπεργολάβων, ο ανάδοχος θα ενημερώνει

εγγράφως την εργοδότρια εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ

του αναδόχου και των υπεργολάβων του. Η ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως τις

αντιρρήσεις για τον υπεργολάβο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η έγγραφη  αντίρρηση από την

εργοδότρια, ο ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον υπεργολάβο. Σε

αντίθετη περίπτωση η εργοδότρια διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει και να μην παραλάβει τις

υλοποιηθείσες δράσεις

16. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή των αμοιβών του Αναδόχου από τον Εργοδότη θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ

αριθμ. 1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) όπως αυτή ισχύει.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ

Τροποποιήσεις του Προγράμματος μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 23 της με αρ.

1387/231285/17-9-2019 (Β 3838) όπως αυτή ισχύει. Δεν αποκλείεται η τροποποίηση της κατανομής του

προϋπολογισμού κατόπιν υποδείξεων/ απαιτήσεων του ΥΠΑΑΤ ή του Εργοδότη.

18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ (ΚΑΝ. 2016/679)

α) Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της ο Ανάδοχος αναλαμβάνει

την υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους ή χωρίς την έγγραφη

συγκατάθεση του Εργοδότη οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε

γνώση του κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω

όροι, ο Εργοδότης κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης καταγγέλλει τη Σύμβαση και εκπίπτουν οι

εγγυητικές επιστολές.

β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της

επεξεργασίας των δεδομένων και των πληροφοριών που λαμβάνει από τη συνεργασία του με το άλλο

μέρος και να λαμβάνει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την προστασία των προσωπικών

δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και

οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας κατά νόμο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Δεδομένων (ΓΚΠΔ) με αριθ. 679/2016.

γ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υπογράψει με τον Εργοδότη συμφωνητικό εκτελούντος την επεξεργασία

προσωπικών δεδομένων.

δ) Εάν ένα μέρος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ για

οποιονδήποτε λόγο ή εάν καταγραφεί περίπτωση καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη

εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε σχέση με τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα

και πληροφορίες, υποχρεούται να ενημερώσει, αμέσως, το αντισυμβαλλόμενο μέρος.
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19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου αναδόχου σε αυτόν και της

διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο

του Εργοδότη, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας της

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία υποβάλει εισήγηση της το Δ.Σ. του

Εργοδότη, το οποίο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από

την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής

πράξεως ή παραλείψεως του Εργοδότη.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά

του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και το Δ.Σ. εκδίδει την

σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας

υποβολής ενστάσεων.

γ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών

κατακύρωσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος

έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον

προσωρινό ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων

και το Δ.Σ. –κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ενστάσεων- εκδίδει την σχετική απόφαση του το

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε της λόγους, εκτός από της προαναφερόμενους, δεν

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. επί της ένστασης κοινοποιείται της ενιστάμενους μέσω τηλεομοιοτυπίας,

προκειμένου να λάβουν γνώση του περιεχομένου της.

Σε περίπτωση απόρριψης τυχόν ασκηθείσας ένστασης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσφύγουν

ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της έδρας του Εργοδότη.

20. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργοδότη, σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας

κυκλοφορίας, στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Πίνακα

Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της έδρας του Εργοδότη και της Αθήνας καθώς επίσης και

η αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων

και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα - Γερμανία»
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό  1308/2013, θέσπισε μια σειρά από ορισμούς και
κανονισμούς για την προσδιορισμό της κοινής οργάνωσης των χαρακτηριστικών που απαιτούνται
για να χαρακτηριστεί ένας οίνος ως ΠΟΠ  ή ΠΓΕ, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των
αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης.
Ο ανωτέρω κανονισμός 1308/2013, εφαρμόζεται με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό 2016
/1149 και τον εκτελεστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/1150 και προβλέπει τα
εθνικά προγράμματα στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα ενώ θεσπίζει τις σχέσεις μεταξύ
κρατών μελών στον τομέα αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω κανονισμούς:

 Ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) νοείται το προϊόν το οποίο
κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη
χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους εγγενείς
φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και
η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 Ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) νοείται το προϊόν, το οποίο
κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του
οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να
αποδοθούν στη γεωγραφική του καταγωγή και του οποίου η παραγωγή, ή/και η
μεταποίηση, ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα προέλευσης ΠΟΠ (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης) ή
προϊόντα από συγκεκριμένη περιοχή ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) προέρχονται
συνήθως από ορεινές και λιγότερο ευνοημένες περιοχές.
Η αποστολή του προγράμματος είναι διττή, από τη μία η ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο
και επαγγελματιών σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των οίνων και την ασφάλεια που σου
παρέχει το ίδιο το σύστημα και ειδικότερα στους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και από την άλλη η
ενημέρωση για την  έμμετρη και λελογισμένη κατανάλωση του ίδιου του προιόντος.
Έτσι το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναπτύξει αφενός την κοινωνική ευθύνη του ίδιου του τομέα
παρέχοντας στους επαγγελματίες του κρασιού πληροφορίες και εργαλεία για την παρουσίαση του
κρασιού με υπευθυνότητα αλλά και να εμπνεύσει τους καταναλωτές να απολαύσουν στο έπακρο
το κρασί τους και τον πολιτισμό του με ένα υγιή, θετικό και φιλικό τρόπο. Η ΕΔΟΑΟ αποτελεί
μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης <<Wine in moderation>> από το 2016.

1.1.1 Προϊόντα ΠΟΠ (Οίνοι)
Όπως αναφέραμε παραπάνω ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) νοείται το
προϊόν το οποίο κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη
συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς
και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία
πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
Οι περιοχές παραγωγής των οίνων ΠΟΠ είναι στην ουσία οι ιστορικές αμπελουργικές και
οινοπαραγωγικές περιοχές στην Ευρώπη.

Οι οίνοι ΠΟΠ στην Ευρώπη, φέρουν και άλλες δεσμεύσεις που αφορούν τις ενδείξεις και τις
πληροφορίες που μπορούν ή είναι απαραίτητο να αναγράφουν στην ετικέτα τους. Οι δεσμεύσεις
αφορούν τη χρονιά εσοδείας αλλά και χαρακτηρισμούς που έχουν να κάνουν με τον παραγωγό.
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1.1.2 Προϊόντα ΠΓΕ (Οίνοι)

 Οι οίνοι ΠΓΕ
Κατά την ευρωπαϊκή και την ελληνική οινική νομοθεσία οι ΠΓΕ αποτελούν υπο-κατηγορία των
επιτραπέζιων και έχουν αναπτυχθεί πολύ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Θεσπίστηκαν για να ενισχυθούν οι έννοιες της αυθεντικότητας και της τυπικότητας και
είχαν εξαρχής το δικαίωμα αναγραφής της χρονιάς της εσοδείας και της ποικιλιακής σύνθεσης,
ενώ γι’ αυτούς καθορίζονται τόσο γεωγραφικά όρια, όσο και ποικιλιακές συνθέσεις.

1.1.3 Υπεύθυνη και Λελογισμένη κατανάλωση των προιόντων
Η απόλαυση του κρασιού με μέτρο συνεισφέρει στην ευεξία της κοινωνίας δίνοντας στον
κόσμο τη δυνατότητα να προσφέρει με υπευθυνότητα, να επιλέγει με συνείδηση και να
απολαμβάνει στο μέγιστο επώνυμο κρασί.

1.1.4 Εμπορικά Σήματα – Ετικέτες Προϊόντων
Οι δράσεις ενημέρωσης του προγράμματος δεν θα γίνουν υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή
υπέρ εμπορικών σημάτων και δεν θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα
αυτών. Στις δράσεις ενημέρωσης θα προβάλλεται με απλή περιγραφή μόνο η ποιότητα, η φήμη
και τα άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ μιας συγκεκριμένης περιοχής.

1.1 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Οι επιλεχθείσες – χώρες στόχοι του παρόντος προγράμματος ενημέρωσης των ποιοτικών
οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ είναι:

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η επιλογή των χωρών έγινε με βάσει τα παρακάτω γενικά κριτήρια:

 πρόκειται για εσωτερική αγορά
 με καλές προοπτικές διείσδυσης των ελληνικών / ευρωπαϊκών οίνων ποιότητας,
 αξιόπιστες συνθήκες άσκησης εξαγωγικού εμπορίου
 και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του όγκου εξαγωγών και της κατανάλωσης των

προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ της Ε.Δ.Ο.Α.Ο.

1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προβλεπόμενη διάρκεια του προτεινόμενου προγράμματος είναι τρία (3) έτη υλοποίησης, με
την ακόλουθη κατανομή δαπανών ανά έτος και αγορά στόχου.
Η επιλογή και κατανομή των δράσεων στα 3 έτη του έργου έγινε με γνώμονα την καλύτερη
αποτελεσματικότητα του προγράμματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Ενότητα 2.6-
Δράσεις.
1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Το παρόν προτεινόμενο πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό Μέτρο Στήριξης αμπελοοινικού τομέα -
Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη»  στοχεύει στην ενημέρωση επί των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ που
παράγονται στην Ελληνική επικράτεια περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες ενέργειες και δράσεις.
Προτείνουσα οργάνωση είναι η Ε.Δ.Ο.Α.Ο. που είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα,
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ σε εθνικό
επίπεδο, όντας η μεγαλύτερη οργάνωση αμπελοοινικών προϊόντων στην Ελλάδα με εθνική
εμβέλεια.
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 Γενικά Στοιχεία
Ε.Δ.Ο.Α.Ο.
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου
και Οίνου
Σεβαστουπόλεως 89, Αθήνα, ΤΚ 115 26
Αθήνα
Τηλ. 210 3226057, Φαξ. 2103226050
e-mail: edoao@otenet.gr
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Βογιατζής Ιωάννης

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, συγκροτήθηκε από τους
εκπροσώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
αμπέλου και οίνου που αντιπροσωπεύονται από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ΣΕΟ, των οποίων τα μέλη
ή τα μέλη των μελών τους ασχολούνται με αμπελοοινικές εργασίες και είτε κατέχουν αμπελώνες
είτε κατέχουν οινοποιητικές εγκαταστάσεις είτε δίκτυα πωλήσεων, ώστε ν΄ αντιμετωπισθούν από
ενισχυμένη θέση τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την δράση των εμπλεκομένων στον τομέα.
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου έχει αναγνωριστεί ως Εθνική με την αριθ.
339037/9-2-2001 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο.
Είναι η πρώτη Διεπαγγελματική Οργάνωση στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει τον αμπελοοινικό
κλάδο της χώρας.
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κάθε
δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη συνεκτίμηση της πραγματικότητας της
αγοράς στον τομέα της αμπέλου και του οίνου, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών
δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της
μεταποίησης και της εμπορίας στον τομέα της αμπέλου και του οίνου. Σκοπεύει επίσης στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών, σχετικά με την οικονομική, κοινωνική,
περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων, ευνοώντας ταυτόχρονα τη
βελτίωση της σχέσης μεταξύ των κατηγοριών, που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα αυτά.
Η κοινή βάση αναφοράς, μέσω της Διεπαγγελματικής οργάνωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη
ενιαίας προσπάθειας για την ορθότερη συνεκτίμηση των συνθηκών της αγοράς, την διευκόλυνση
της εξέλιξης κοινών οικονομικών συμπεριφορών με σκοπό να βελτιωθεί η γνώση στην οργάνωση
της παραγωγής στην μεταποίηση και στην εμπορία.
Η ΕΔΟΑΟ, σταδιακά από την ίδρυσή της άλλαξε το τοπίο της συνεννόησης των φορέων και
βοήθησε στην επίτευξη κοινών στόχων, δεν μπόρεσε όμως να κατοχυρώσει την ανταποδοτική
εισφορά ως υποχρεωτική και μέσω αυτής να δημιουργήσει συνολικά στον κλάδο κλίμα
υπευθυνότητας και συμμετοχής .
Ο αμπελοοινικός τομέας της χώρας μας, στο παγκοσμιοποιημένο σκληρά ανταγωνιστικό
περιβάλλον των αγορών του κρασιού, οδηγείται τα τελευταία χρόνια σε συρρίκνωση λόγω
έλλειψης μακροχρόνιου σχεδιασμού και δέσμευσης σε στρατηγικούς στόχους, καθώς και
αδυναμίας υλοποίησης αντίστοιχων προωθητικών δράσεων.
Παρ’ όλα αυτά, η ίδρυση της ΕΔΟΑΟ ήταν σταθμός στην εξελικτική πορεία του κλάδου ενώ
σήμερα, έχουμε την εντύπωση ότι η ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού marketing και
branding του Ελληνικού κρασιού θα αποτελέσει νέο σταθμό θετικών εξελίξεων και προόδου.
Ήδη από τα δεδομένα αυτής της εργασίας προκύπτει ότι στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, ο
δεύτερος σε  προτεραιότητα είναι: «η θεσμοθέτηση κλαδικών δομών και οργάνωσης που θα
εξυπηρετούν το όραμα και την στρατηγική για το Ελληνικό κρασί και θα εξασφαλίζουν
-ταχύτητα στις αποφάσεις,
-πληρότητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή προγραμμάτων και λειτουργιών,
-κλίμακα και διαπραγματευτική ισχύ,
-πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,
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-αποτελεσματική στρατηγική συνεργασία και διάλογο μεταξύ των παικτών».

 Η Ιστορία του Ελληνικού Κρασιού

Οποιαδήποτε προσπάθεια να καταγραφεί η ιστορία του ελληνικού κρασιού, παρότι αποτελεί ένα
συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, είναι ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο και περίπλοκο εγχείρημα, σαν
να επρόκειτο για την καταγραφή της ίδιας της ελληνικής ιστορίας!
Η αναφορά και μόνο στα βασικά σημεία της ιστορίας του ελληνικού κρασιού απαιτεί πολύχρονη
διεπιστημονική μελέτη. Προϋποθέτει δε τη συγγραφή δεκάδων τόμων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι
αναρίθμητες πηγές, τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι ιστορικές αναφορές, οι επιστημονικές έρευνες,
οι μελέτες και οι δημοσιεύσεις για την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση, τα κρασιά, καθώς και
η διαχρονική αξία και η σημασία που έχουν για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.
Ωστόσο, κάθε πραγματικός οινόφιλος έχει πολλά να κερδίσει, έστω και από μια συνοπτική
περιγραφή της ιστορίας του ελληνικού κρασιού, αφού θα τον μυήσει στην εξερεύνηση ενός
«μαγικού» οινικού γίγνεσθαι. Παρότι, μάλιστα, πρόκειται για το αρχαιότερο του «παλιού
κόσμου» του κρασιού, προκαλεί για μια βιωματική ανακάλυψη και εξερεύνηση, προτείνοντας
κάτι πιο νέο, ακόμα και από τα κρασιά του «Νέου Κόσμου»: τα νέα κρασιά της Ελλάδας.
Καθ’ όλη τη μακρά ιστορία του ελληνικού κρασιού, η σχέση αμπελιού-οίνου είναι άρρηκτα
δεμένη με όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, απ’ άκρη σ’ άκρη. Έτσι, οποιαδήποτε αναφορά
στην ιστορία του ελληνικού κρασιού περιέχει αναπόφευκτα, στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό,
την οικονομία, τη θρησκεία, την κοινωνική ζωή, την καθημερινότητα, αλλά και τους τόπους όπου
αναπτύχθηκε η αμπελοκαλλιέργεια, η οινοπαραγωγή και η κατανάλωση κρασιού.
Η ιστορία του ελληνικού κρασιού καλύπτει μία εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο, τη
μεγαλύτερη παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνεχόμενη καλλιέργεια της αμπέλου και τη διαχρονική
παραγωγή οίνων. Η απαρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο ξεπερνά τους
ιστορικούς χρόνους και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από τότε, το αμπέλι και το κρασί
συνοδεύουν την Ελλάδα και τους κατοίκους της μέχρι τις μέρες μας, χωρίς διακοπή! Άλλες φορές
δοξάζονται και άλλες μένουν στη σκιά των γεγονότων, της πολύπαθης γης που τα γέννησε. Σε
κάθε περίπτωση, η βουτιά βαθιά στο χρόνο καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, το βαθμό ωριμότητας
των ελληνικών αμπελοτοπίων και των παραγωγών τους, για τη δημιουργία των νέων κρασιών της
Ελλάδας.
Η Ελλάδα αναμφισβήτητα διαθέτει μία από τις πιο μακρόχρονες οινικές ιστορίες παγκοσμίως,
καθώς το κρασί ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού από την αρχαιότητα. Μπορεί η
Ελλάδα να μην ήταν η πρώτη χώρα που παρήγαγε κρασί, όμως μπορεί να αποδοθεί στους
αρχαίους Έλληνες η ανάπτυξη ενός οινικού πολιτισμού που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του
κρασιού: καλλιέργεια, οινοπαραγωγή, νομοθεσία, εμπόριο και φυσικά την τέχνη της
κατανάλωσης του κρασιού. Από την ανάπτυξη των πρώτων ονομασιών προέλευσης μέχρι την
εμφάνιση συγγραφέων οίνου και τον σημαντικό ρόλο που είχαν οι οινοχόοι στα συμπόσια,
αποδεικνύεται ότι το κρασί στην αρχαία Ελλάδα αντιμετωπιζόταν με εξεζητημένο τρόπο και
αποτέλεσε φορέα πολιτισμού ανά τους αιώνες.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μακρά οινική ιστορία της χώρας είναι εμφανή μέχρι σήμερα.
Οι ιστορικοί αμπελώνες με αδιάσπαστη ιστορία πολλών δεκαετιών αφθονούν. Η επιτομή αυτών
των, υψηλούς κύρους, αμπελώνων είναι η Σαντορίνη, με τον αυτόριζο,  απρόσβλητο από την
φυλλοξήρα αμπελώνα που αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο, 3.500 ετών μνημείο. Πολλά από αυτά τα
ιδιαίτερα οικοσυστήματα αναπτύχθηκαν μέσω φυσικής επιλογής και βρίσκονται σε περιοχές που
προστατεύονται από παράσιτα και ασθένειες της αμπέλου. Συνεπώς η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελληνικών αμπελώνων ενδείκνυνται για βιολογική καλλιέργεια ή άλλες εναλλακτικές
μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας.
Αν και η κληρονομιά που κουβαλούν τα Ελληνικά κρασιά είναι βαριά, στηρίζουν την επιτυχία
τους στα τωρινά μοναδικά χαρακτηριστικά τους και όχι στο λαμπρό τους παρελθόν. Τις
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τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αέρας αλλαγής πνέει στην Ελληνική οινοπαραγωγή,
μετατρέποντας έναν σχετικά παραδοσιακό γεωργικό τομέα σε μία πρωτοποριακή οντότητα του
οινικού κόσμου. Οι Έλληνες οινοπαραγωγοί έχουν επενδύσει σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό,
εκπαίδευση, τεχνογνωσία και τεχνολογία. Το επίπεδο της ποιότητας των Ελληνικών κρασιών
μπορεί να συναγωνιστεί οποιαδήποτε χώρα, με πληθώρα χαρακτηριστικών που τα κάνουν να
ξεχωρίζουν και να εντυπωσιάζουν.

 Τα Κρασιά – Ποικιλίες Σταφυλιών

Αηδάνι
Ατσάλινα, κομψά και ανθικά κρασιά, με δροσερή οξύτητα και στρογγυλή υφή. Στην Σαντορίνη
χρησιμοποιείται κυρίως σε χαρμάνια για να στρογγυλέψει το αυστηρό, τραγανό και με υψηλό
αλκοόλ, Ασύρτικο.
Αθήρι
Δροσερά, κομψά, φρουτώδη κρασιά με υψηλό αλκοόλ, μέτριο σώμα και απαλή οξύτητα.
Χρησιμοποιείται συχνά για να στρογγυλεύει και να μαλακώνει το πιο 'δύσκολο' Ασύρτικο, αλλά
συναντάμε και πολλά αξιόλογα μονοποικιλιακά παραδείγματα.
Ασύρτικο
Ευρύ στο στόμα, με δροσερή και τραγανή οξύτητα και υψηλό επίπεδο αλκοόλ. Το αρωματικό και
γευστικό του προφίλ χαρακτηρίζεται από εσπεριδοειδή και έντονη ορυκτότητα. Τα κρασιά καθώς
ωριμάζουν αποκτούν πιο 'στέρεη' δομή και ακόμα μεγαλύτερη αρωματική πολυπλοκότητα.
Αυγουστιάτης
O Αυγουστιάτης δίνει κρασιά με βαθύ, ζωηρό, σκούρο κόκκινο χρώμα και έντονα αρώματα
ώριμων κόκκινων φρούτων και μεσογειακών βοτάνων. Τα κρασιά αυτά ωριμάζουν συνήθως σε
βαρέλι, ενώ έχουν στρογγυλό στόμα, με μέτριο σώμα, λεπτόκοκκες τανίνες και μέτρια προς
υψηλή αλκοόλη.
Βηλάνα
Μέτριο προς έντονο ανθικό και μπαχαρένιο αρωματικό προφίλ, κυρίως όταν καλλιεργείται σε
άγονα εδάφη. Μέτριο προς υψηλό επίπεδο αλκοόλ, απαλή και ισορροπημένη οξύτητα και πολύ
αναζωογονητική γεύση.
Βιδιανό
Κομψά και πολύ ξεκάθαρα αρώματα στην μύτη, υποδηλώνοντας ανθικότητα μαζί με ώριμα
πυρηνόκαρπα φρούτα. Μέτριο σώμα στο στόμα, αλλά με εκχύλισμα και ορυκτότητα. Ανερχόμενη
ποικιλία με αξιώσεις για πολύ υψηλη ποιότητα.
Βλάχικο
Το Βλάχικο δίνει κρασιά με φωτεινό αν και ποτέ βαθύ, ρουμπινί χρώμα, με έντονα και ξεκάθαρα
αρώματα μύτης και στόματος, που παραπέμπουν σε δροσερά κόκκινα φρούτα του δάσους, γλυκά
μπαχαρικά, αλλά και πράσινα φύλλα. Στο στόμα, το αλκοόλ είναι μέτρια χαμηλό, σπανίως πάνω
από 12,5%, οι τανίνες είναι διακριτικές και λεπτόκοκκες, ενώ η οξύτητα υψηλή.
Δαφνί
Το Δαφνί είναι μία λευκή ποικιλία που την συναντάμε στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
Δίνει κρασιά με αρώματα που θυμίζουν φύλλα δάφνης, αρωματικά βότανα και εσπεριδοειδή, με
μέτριο αλκοόλ και μέτρια οξύτητα. Είναι μια ποικιλία που ευχαριστεί όσους απολαμβάνουν τα
πλούσια κρασιά, αλλά αποστρέφονται τα υψηλά επίπεδα αλκοόλης.
Θραψαθήρι
Λευκή ποικιλία που προέρχεται από την Κρήτη. Δίνει κρασιά με φρουτώδΐ αρώματα όπως
ροδάκινο και πεπόνι, ανθικά χαρακτηριστικά, μέτρια οξύτητα και υψηλό αλκοόλ. Το Θραψαθήρι
είναι μια ποικιλία που δίνει πλούσια και στρογγυλά, αλλά όχι πολύ έντονα και βαριά κρασιά.
Κοτσιφάλι
Μία πραγματικά Μεσογειακή ποικιλία, με απαλό χρώμα, υψηλό αλκοόλ, έντονα αρώματα
κόκκινων φρούτων και μέτρια οξύτητα. Το Κοτσιφάλι αναμιγνύεται συνήθως με ποικιλίες που
του χαρίζουν χρώμα, οξύτητα και τανίνες όπως η Μανδηλαριά.
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Κυδωνίτσα
Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτή η ανερχόμενη ποικιλία εμφανίζει έντονα αρώματα που
θυμίζουν κυδώνι μαζί με ώριμα ροδάκινα και μία υποβόσκουσα ορικτότητα. Στο στόμα τα κρασιά
είναι μαλακά, χυμώδη και νόστιμα.
Λημνιό
Μία αρχαία ποικιλία, που πρωτοαναφέρθηκε από τον Όμηρο. =ξεδιπλώνει αρώματα φρέσκων
βότανων και μικρών φρούτων του δάσους, ενώ χαρακτηρίζεται για την καθαρότητα και την
ένταση των αρωμάτων. Στο στόμα εμφανίζει μέτριο επίπεδο τανινών και χρώματος, αρκετά
γεμάτο σώμα και σχετικά χαμηλή οξύτητα.
Λημνιώνα
Ακόμα μία ανερχόμενη ποικιλία, που παρόλο που ακόμα εξερευνάτε από πολλούς παραγωγούς,
συγκεντρώνει υψηλές προσδοκίες. Γεμάτη με ορυκτά στοιχεία και φρέσκα βότανα στην μύτη,
πολυεπίπεδη στο στόμα με τονισμένη οξύτητα.
Μαλαγουζιά
Έντονο, πολύπλοκο και ξεχωριστό αρωματικό προφίλ με ώριμα ροδάκινα και βερίκοκα μαζί με
νύξεις φρέσκιας πιπεριάς. Μέτριο επίπεδο οξύτητας, υψηλό εκχύλισμα και γεμάτο σώμα. Μεγάλη
δυνατότητα παλαίωσης και εξέλιξης όταν ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια.
Μαυροδάφνη
Συνήθως συνδέεται με τα απαλού καφεκόκκινου χρώματος, γλυκά ενισχυμένα κρασιά.
Βελούδινα, λεπτόκοκκα και απαλά τανικά, εντυπωσιακά και εξαιρετικά πολύπλοκα κρασιά που
παλαιώνουν σε δρύινα βαρέλια για πολλά χρόνια, ακόμα και δεκαετίες. Τα πολλά υποσχόμενα
ξηρά μονοποικιλιακά ερυθρά κρασιά από Μαυροδάφνη αποκτούν συνεχώς έδαφος.
Μαυροτράγανο
Μία πρόσφατη ανακάλυψη, με πυκνό χρώμα, συμπύκνωση και βάθος στην μύτη. Πλούσιο στο
στόμα, προικισμένο με υψηλό επίπεδο κομψών τανινών, που επωφελούνται από την ωρίμαση σε
δρύ. Ένα ανερχόμενο αστέρι!
Μοσχοφίλερο
Ερυθρωπή ποικιλία που δίνει λευκά και ροζέ κρασιά με έντονο ανθικό χαρακτήρα, με έμφαση
στα ροδοπέταλα, στα εσπεριδοειδή και στα φρέσκα φρούτα. Στο στόμα βγάζει φρέσκα αρώματα
και γεύσεις, τραγανή οξύτητα και μέτριο προς χαμηλό επίπεδο αλκοόλης.
Ξΐνομαυρο
Παράγοντας κρασιά που φτάνουν στο απόγειό τους με την ωρίμαση, εμφανίζει λαμπερό χρώμα,
λεπτόκοκκες αλλά ισχυρές τανίνες και κομψότητα. Σύνθετος αρωματικός χαρακτήρας με κόκκινα
φρούτα, ντομάτα, ελιάς, ανθικές νύξεις και αρώματα δρυός που εκφράζονται με διακριτικές νότες
μπαχαρικών, αποξηραμένων δαμάσκηνων, καπνού και ξηρών καρπών. Πολύ μεγάλη δυνατότητα
παλαίωσης.
Cabernet Sauvignon
Πολύ βαθύ χρώμα, με ζωηρά αρώματα στην μύτη, όπου αφθονούν τα ώριμα μαύρα φρούτα μαζί
με νότες κέδρου. Δυνατά, τανικά και δομημένα στον ουρανίσκο, με μέτριο προς υψηλό αλκοόλ
και μέτρια οξύτητα. Κρασιά με μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.
Sauvignon Blanc
Τα Ελληνικά Sauvignon Blanc εμφανίζουν έντονα αρώματα στην μύτη, είναι εκφραστικά, γεμάτα
φρεσκάδα και εμφανίζουν αρώματα γρασιδιού, λεμονιού και τροπικών φρούτων. Στο στόμα
έχουν τραγανή οξύτητα, μέτριο αλκοόλ και μέτριο σώμα. Κάποια παραδείγματα κρασιών που
ωριμάζουν σε δρύ είναι εξαιρετικά ενώ καποια από αυτά έχουν την δυνατότητα να παλαιώνουν.
Merlot
Βαθύ κόκκινο χρώμα. Έντονα αρώματα στην μύτη που θυμίζουν ώριμα κεράσια και κόκκινα
μικρά φρούτα μαζί με νότες σοκολάτας, καραμέλας βουτύρου και καφέ. Γεμάτο στο στόμα,
στρογγυλό, μαλακές τανίνες και σχετικά υψηλό αλκοόλ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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2.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΖΗΤΗΣΗΣ

2.1.1 Ανάλυση Αγοράς Κλάδου – Ελλάδα

2.1.1.1 Εισαγωγή
Ο οίνος, αιώνες τώρα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αγροτικές περιοχές σε όλες τις κοινωνίες
στον κόσμο, δρώντας δυναμικά στην οικονομία, την ανάπτυξη, τον τουρισμό ακόμα και στην
κουλτούρα των λαών που τις απαρτίζουν.
Τη σύγχρονη εικόνα της εγχώριας οινοποιίας, συνθέτουν ένας μικρός αριθμός μεγάλων
οινοβιομηχανιών, πλήθος μικρομεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων, αγροτικοί συνεταιρισμοί
και εισαγωγικές εταιρίες. Οι μεγάλες εταιρίες ελέγχουν σημαντικά μερίδια της εγχώριας αγοράς
εμφιαλωμένων κρασιών, καλύπτοντας μέσω εκτεταμένων δικτύων διανομής το σύνολο της
χώρας. Όσον αφορά στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, ορισμένες παράγουν τόσο χύμα όσο
και εμφιαλωμένο κρασί το οποίο διατίθεται στην τοπική αγορά, ενώ άλλες παράγουν
εμφιαλωμένο κρασί «περιορισμένης παραγωγής» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η διανομή του
οποίου πραγματοποιείται μέσω ειδικευμένων εταιριών.
Τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα και η φήμη των εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών, έχει
βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που
αποσπούν σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Χωρίζοντας τον αμπελώνα της Ελλάδας σε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, διακρίνουμε τους
αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας, της κεντρικής Ελλάδας (που περιλαμβάνει και αυτόν της
Αττικής), της Πελοποννήσου και των νησιών Ιονίου πελάγους, των νησιών του Αιγαίου πελάγους
και της Κρήτης.
Ο κλάδος αποτελείται κατά κύριο λόγο από παραγωγικές επιχειρήσεις. Η εγχώρια παραγωγή είναι
κατακερματισμένη μεταξύ πλήθους οινοποιητικών μονάδων. Στην πλειοψηφία πρόκειται για
μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την οινοποίηση. Οι
μεγάλες οινοβιομηχανίες, αν και ολιγάριθμές, καλύπτουν σημαντικό μέρος της παραγωγής,
διαθέτοντας στην πλειοψηφία τους σύγχρονες εγκαταστάσεις και ποικιλία προϊόντων.
Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήμη των εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών έχει
βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που
αποσπούν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις
εκσυγχρονισμού, οι οποίες ενίοτε εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα. Ο εξαγωγικός
προσανατολισμός των (μεγάλων ιδιαίτερα) επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος. Ως
κυριότερες αγορές των ελληνικών κρασιών αναδεικνύονται η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η
Γαλλία και το Βέλγιο, όπου στις 3 πρώτες βρίσκονται ισχυρές ομογενειακές κοινότητες που
σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς απορροφούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών.

2.1.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση του κρασιού
Ένας βασικός παράγοντας της ζήτησης του κρασιού είναι η εποχικότητα. Η περίοδος με τη
μεγαλύτερη κατανάλωση κρασιού ξεκινά από τον Οκτώβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάιο κάθε
χρόνο και οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης που υπάρχει για το κρασί τις γιορτινές περιόδους,
καθώς υπάρχουν αρκετοί που επιλέγουν το κρασί για να το προσφέρουν ως δώρο. Τους
καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας της ζέστης που επικρατεί, το κρασί δεν είναι η πρώτη επιλογή για
κατανάλωση όσο άλλα υποκατάστατα αλκοολούχα ποτά, όπως είναι η μπύρα. Αν και υπάρχει
μεγάλη στροφή προς τα υποκατάστατα προϊόντα τους θερινούς μήνες, αξίζει να αναφερθεί ότι οι
αλλοδαποί τουρίστες καταναλώνουν κρασί ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες στην χώρα μας.
Αν και δεν θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης, το κρασί καταναλώνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό
απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι,
παρά τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα και το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα που
υπάρχει, το μέγεθος της κατανάλωσης του κρασιού δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα αλλά αντίθετα
παρουσιάζεται μια μετακίνηση σε προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών και τιμών (π.χ. από το
εμφιαλωμένο κρασί στο χύμα).
Αρκετά σημαντική επίδραση στην κατανάλωση του κρασιού έχουν τα καταναλωτικά πρότυπα και
οι διατροφικές συνήθειες. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που ακολουθούν υγιεινή διατροφή και
μεσογειακή δίαιτα, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι το κρασί. Ακόμη, τα τελευταία
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χρόνια αυξάνονται οι έρευνες που αποδεικνύουν τις πολύ θετικές επιδράσεις που έχει στην υγεία
το κρασί. Αυτό το γεγονός προδιαθέτει θετικά τον καταναλωτή απέναντι στη κατανάλωση
κρασιού.
Από την άλλη πλευρά, η γρήγορη επέκταση στον τομέα των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
σε συνδυασμό με τον έντονο τρόπο ζωής των ανθρώπων και τη συρρίκνωση του ελεύθερου
χρόνου, μειώνει σημαντικά τη ζήτηση του κρασιού, το οποίο χρειάζεται χρόνο για να το
απολαύσει κανείς και ευνοεί τα υποκατάστατα προϊόντα του κρασιού, τα οποία βρίσκονται
οπουδήποτε και καταναλώνονται γρήγορα, χωρίς να χαθεί κάτι από τη γευστική τους ιδιότητα.
Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση του κρασιού είναι η διαφήμιση/
προβολή συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων. Τα περιοδικά είναι το σημαντικότερο μέσο
προβολής των προϊόντων οινοποιίας και ασκούν επιρροή στη ζήτηση του κρασιού. Τα τελευταία
χρόνια, η ζήτηση οίνου στην Ελλάδα παρουσιάζει πολλές διακυμάνσεις, με μια καθοδική πορεία
να χαρακτηρίζει την εξέλιξη του κρασιού. Η πορεία αυτή επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς
παράγοντες, όπως είναι τα χαρακτηριστικά της εγχώριας παραγωγής, όσο και από εξωτερικούς
παράγοντες, που έχουν σχέση με το οικονομικό περιβάλλον, όπως είναι το διαθέσιμο ιδιωτικό
εισόδημα, οι τιμές των κρασιών αλλά και των υποκατάστατων αλκοολούχων ποτών, καθώς επίσης
και η διαφημιστική υποστήριξη των προϊόντων αυτών και η προώθησή τους από τις εταιρίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε.,
(2018), το ύψος της μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για τα προϊόντα του κλάδου (κρασί
και αφρώδης οίνος) ανερχόταν σε €6,60.

2.1.1.3 Κατανάλωση

Παγκόσμια συνολική κατανάλωση οίνου σε εκ. 100λιτρα και κατά κεφαλή κατανάλωση για το 2018.

Όπως φαίνεται, η Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλά στην κατανάλωση κρασιού και συνολικά και κατά
κεφαλή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ενέργειες ενημέρωσης των ποιοτικών
οίνων ΠΟΠ & ΠΓΕ με αυξημένη πιθανότητα για επιτυχία και επίτευξη των στόχων του
προγράμματος.

2.1.1.4 Εισαγωγές
Παρακάτω φαίνονται οι 10 κυριότερες χώρες από τις οποίες εισάγει οίνους η Ελλάδα, σε χιλιάδες
ευρώ, για τα πέντε τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Κέντρου
Εμπορίου (International Trade Center, ITC).
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σε συνδυασμό με τον έντονο τρόπο ζωής των ανθρώπων και τη συρρίκνωση του ελεύθερου
χρόνου, μειώνει σημαντικά τη ζήτηση του κρασιού, το οποίο χρειάζεται χρόνο για να το
απολαύσει κανείς και ευνοεί τα υποκατάστατα προϊόντα του κρασιού, τα οποία βρίσκονται
οπουδήποτε και καταναλώνονται γρήγορα, χωρίς να χαθεί κάτι από τη γευστική τους ιδιότητα.
Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση του κρασιού είναι η διαφήμιση/
προβολή συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων. Τα περιοδικά είναι το σημαντικότερο μέσο
προβολής των προϊόντων οινοποιίας και ασκούν επιρροή στη ζήτηση του κρασιού. Τα τελευταία
χρόνια, η ζήτηση οίνου στην Ελλάδα παρουσιάζει πολλές διακυμάνσεις, με μια καθοδική πορεία
να χαρακτηρίζει την εξέλιξη του κρασιού. Η πορεία αυτή επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς
παράγοντες, όπως είναι τα χαρακτηριστικά της εγχώριας παραγωγής, όσο και από εξωτερικούς
παράγοντες, που έχουν σχέση με το οικονομικό περιβάλλον, όπως είναι το διαθέσιμο ιδιωτικό
εισόδημα, οι τιμές των κρασιών αλλά και των υποκατάστατων αλκοολούχων ποτών, καθώς επίσης
και η διαφημιστική υποστήριξη των προϊόντων αυτών και η προώθησή τους από τις εταιρίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε.,
(2018), το ύψος της μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για τα προϊόντα του κλάδου (κρασί
και αφρώδης οίνος) ανερχόταν σε €6,60.

2.1.1.3 Κατανάλωση

Παγκόσμια συνολική κατανάλωση οίνου σε εκ. 100λιτρα και κατά κεφαλή κατανάλωση για το 2018.

Όπως φαίνεται, η Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλά στην κατανάλωση κρασιού και συνολικά και κατά
κεφαλή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ενέργειες ενημέρωσης των ποιοτικών
οίνων ΠΟΠ & ΠΓΕ με αυξημένη πιθανότητα για επιτυχία και επίτευξη των στόχων του
προγράμματος.

2.1.1.4 Εισαγωγές
Παρακάτω φαίνονται οι 10 κυριότερες χώρες από τις οποίες εισάγει οίνους η Ελλάδα, σε χιλιάδες
ευρώ, για τα πέντε τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Κέντρου
Εμπορίου (International Trade Center, ITC).
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Exporters Imported value in
2015

Imported value in
2016

Imported value in
2017

Imported value in
2018

Imported value in
2019

World 12988 12067 13666 16349 18716
Italy 5809 5655 5249 6945 6832
France 2352 3087 3899 5487 6482
Germany 2510 1167 1974 1054 1798
Spain 571 446 526 785 1016
United Kingdom 226 155 108 147 530
Belgium 159 201 186 234 324
Argentina 173 163 315 301 283
Portugal 171 155 193 174 183
Sweden 168 130 163 191 177
United States of
America

15 72 47 104 159

Πηγή ITC.

Συνολικά, οι εισαγωγές της Ελλάδας σε ευρώ, σε οίνο έχουν αυξηθεί, από το 2015 μέχρι το 2019
κατά 30%. Οι κυριότεροι εξαγωγές χώρες προς την Ελλάδα είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία
και η Ισπανία. Οι εισαγωγές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 15%, από την Γαλλία κατά 63%,
από την Γερμανία μειώθηκαν κατά 39%, ενώ από την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 44%.
Παρακάτω, παρουσιάζεται σχηματική απεικόνιση των κυριότερων εξαγωγών χωρών οίνου προς
την Ελλάδα και η διακύμανση για την πενταετία 2015-2019, σε χιλιάδες ευρώ.

Πηγή ITC.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το σύνολο των ποσοτήτων οίνων που εισάγονται από την
Ελλάδα.

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019
Imported quantity,

Tons
Imported quantity,

Tons
Imported quantity,

Tons
Imported quantity,

Tons
Imported quantity,

Tons
World 7711 7262 6383 6532 8386
Italy 5789 5554 4140 4453 5352
Germany 854 600 913 451 919
France 376 474 559 712 827
Spain 143 160 253 314 603
Bulgaria 151 101 74 47 215
Belgium 47 56 51 61 93
Argentina 51 33 63 63 65
United
Kingdom

58 29 17 47 45

Czech
Republic

21 41

Sweden 40 35 32 46 39
Πηγή ITC.
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Από τα στοιχεία φαίνεται ότι αυξήθηκε η ποσότητα (τόνοι) των οίνων που εισάγει η Ελλάδα την
τελευταία πενταετία (2015-2019). Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση ανήρθε στο 8%. Οι κύριες χώρες
σε εισαγόμενη ποσότητα οίνου είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βουλγαρία.
Για την πενταετία 2015-2019, οι ποσότητες που εισήχθησαν από την Ιταλία παρουσιάζουν
μείωση 8% με μεγάλη διακύμανση, από την Γερμανία παρουσιάζουν αύξηση 7%, από την Γαλλία
αύξηση 54%, από την Ισπανία 76% και από την Βουλγαρία αύξηση 29,7%.
Στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται η διακύμανση των ποσοτήτων των εισαγόμενων οίνων προς
την Ελλάδα από τις κυριότερες εξαγωγές, χώρες για την πενταετία 2015-2019, σε τόνους.

2.1.1.5 Εξαγωγές
Σημαντική είναι η αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών κρασιών σε χιλιάδες ευρώ για την
πενταετία 2015-2019 καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 14,9%. Όπως φαίνεται από τον
παρακάτω πίνακα, οι κυριότερες χώρες που εισάγουν τα ελληνικά κρασιά είναι η Γερμανία, οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η
Ολλανδία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Κίνα. Ειδικότερα, η Γερμανία αύξησε τις εισαγωγές του
ελληνικού οίνου σε χιλιάδες ευρώ κατά 9,12%, οι ΗΠΑ κατά 21,03%, ο Καναδάς κατά 29,92%, η
Κύπρος κατά 18,77%, το Ηνωμένο Βασίλειο 24,43%, το Βέλγιο 4,33%, η Ολλανδία κατά 4,47%,
η Γαλλία κατά 36,88%, η Αυστρία κατά 0,66% και η Κίνα μείωσε κατά 27,90% για την ίδια
περίοδο.

Importers Exported value in
2015

Exported value in
2016

Exported value in
2017

Exported value in
2018

Exported value in
2019

World 61260 64159 70385 70692 71983
Germany 26280 27336 28231 29765 28917
United States of
America

10194 10569 12163 11938 12908

Canada 4187 4474 5370 5402 5975
Cyprus 3713 4113 4825 4458 4571
United Kingdom 2289 2492 2549 2899 3029
Belgium 2188 2175 2332 2246 2287
Netherlands 1903 2069 2341 2174 1992
France 748 861 814 966 1185
Austria 1053 1239 1269 1163 1060
China 1247 958 1098 859 975
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Πηγή ITC.

Πηγή ITC.

Σταθεροποιητική φαίνεται να είναι η κατάσταση των ελληνικών εξαγωγών προς τις κυριότερες
εξαγωγικές χώρες, για την πενταετία 2015-2019, σε ποσότητες (τόνοι, μ3), όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Importers 2015 2016 2017 2018 2019
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
World 23600 23425 25055 24499 23813
Germany 12732 12639 13249 13337 12741
United States of
America

2161 2166 2309 2235 2332

Canada 1033 1048 1173 1162 1253
Cyprus 1405 1103 1147 1117 1188
United Kingdom 831 876 836 957 943
Netherlands 901 959 1416 1117 857
Belgium 894 851 864 825 794
Austria 478 583 568 492 442
Russian Federation 97 320 256 254 325
Poland 386 280 418 295 288
Πηγή ITC.

Κυριότερες χώρες, στις οποίες φτάνουν μεγαλύτερες ποσότητες ελληνικών κρασιών είναι η
Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ρωσία. Οι εξαγωγές προς την Γερμανία παρουσιάζουν
σταθεροποιητική τάση σε όγκο, για την πενταετία 2015-2019, ενώ παρουσιάζεται υψηλή
διακύμανση μεταξύ των υπόλοιπων χωρών. Οι ΗΠΑ  παρουσιάζουν αύξηση του όγκου των
εισαγωγών οίνου από την Ελλάδα, κατά 7,3%, ο Καναδάς παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά
17,5%, μείωση του όγκου των εισαγωγών οίνου από την Ελλάδα κατέγραψε η Κύπρος με
ποσοστό 18,2%, αύξηση παρατηρήθηκε προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 11,8%, μείωση κατά
5,1% για την Ολλανδία, μείωση για το Βέλγιο κατά 12,5%, μείωση για την Αυστρία κατά 8,1%,
σημαντική αύξηση κατά 70% στις εξαγωγές από τη Ρωσία, αφού άρθηκε το ρωσικό εμπάργκο και
τέλος, σημαντική είναι και η μείωση των εισαγωγών οίνου από την Πολωνία κατά 34% για το
ίδιο χρονικό διάστημα.
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Πηγή ITC.
Γενικά, όπως φαίνεται, οι εισαγωγές της Ελλάδας σε οίνους κινούνται με ήπιες αυξητικές τάσεις
την τελευταία πενταετία 2015-2019, ενώ οι εξαγωγές για το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν
σταθεροποιητικές τάσεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, γιατί δεν επαρκούν οι εγχώριες ποσότητες
που παράγονται, είτε γιατί υπήρξαν κλιματολογικά κακές χρονιές που μείωσαν την παραγωγή και
αύξησαν τις εισαγωγές.

2.1.1.6 S.W.O.T. Ανάλυση - Συμπεράσματα & Προοπτικές
S.W.O.T. Ανάλυση

Δυνάμεις
 Μακρόχρονη παράδοση οινοποίησης στην

χώρα
 Η στροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού

στην υγιεινή διατροφή και οι ιατρικές
βεβαιώσεις για τις ευεργετικές επιδράσεις
του οίνου.

 Η υψηλή ποιότητα των ελληνικών οίνων τόσο
σε γεύση όσο και σε οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά (έδαφος + κλίμα =
εξαιρετικές ποικιλίες)

 Εντατικοποίηση των νέων βελτιωμένων
πρακτικών καλλιέργειας και οινοποίησης.

 Επενδύσεις σε νέα, σύγχρονα οινοποιεία.
 Οι κανόνες της Ε.Ε. διασφαλίζουν τους

καταναλωτές για πιστοποιημένα και ασφαλή
προϊόντα

 Μεγάλη αύξηση και ανάδειξη του
οινοτουρισμού.

Αδυναμίες
 Ο κατακερματισμός που υπάρχει εγχώρια,

τόσο στο επίπεδο της αμπελοκαλλιέργειας
όσο και της οινοποίησης.

 Η πληθώρα των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιείται (μικρομεσαίων κατά
πλειοψηφία) έχει σοβαρές συνέπειες στο
επίπεδο οργάνωσης της παραγωγής και της
διάθεσης των προϊόντων του κλάδου,
προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κρασιών

 Η έλλειψη ενιαίας – μακρόχρονης
στρατηγικής, για την προώθηση και προβολή
των προϊόντων της ελληνικής οινοποιίας στην
εσωτερική αγορά

 Πρόβλημα αποτελεί το φαινόμενο της υψηλής
τιμολόγησης των εμφιαλωμένων κρασιών στα
εστιατόρια. Αυτό έχει σαν συνέπεια να
πλήτεται η κατανάλωση κρασιών γενικά και ο
πελάτης να στρέφεται σε υποκατάστατα
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προϊόντα, όπως είναι η μπύρα ή το ούζο.
 Η αντίληψη του εγχώριου πληθυσμού ότι το

χύμα είναι πιο «υγιεινό» προϊόν
Ευκαιρίες

 Κλάδος με σχέδιο, με στρατηγικό μάρκετινγκ,
με πολυετή προσπάθεια αξιοποιώντας τα
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Επένδυση των Ελλήνων οινοπαραγωγών στην
βελτίωση της ποιότητας των οίνων με
αποτέλεσμα να δίνουν ιδιαίτερη σημασία
στην ορθολογικοποίηση της στρεμματικής
απόδοσης για να επιτυγχάνεται καλύτερη
ωρίμανση του σταφυλιού και την προσεκτική
επιλογή των ποικιλιών αμπέλου.

 Οι εταιρίες μέσω της έρευνας εισάγουν νέες
ποικιλίες οίνου στην αγορά με στόχο την
διαφοροποίηση και βελτίωση της
προϊοντικής ποικιλίας.

 Η διεύρυνση του δικτύου διανομής και η
χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για
πωλήσεις ελληνικών κρασιών στην εγχώρια
αγορά.

 Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα
μοντέλο υγιεινής διατροφής

Απειλές
 Η εισαγωγή κρασιών από Τρίτες χώρες με

φτηνές επιλογές χαμηλής ποιότητας και
αμφιβόλου προέλευσης και πιστοποιήσεων.

 Αύξηση των διαφημιστικών καμπανιών κατά
του αλκοόλ σε όλη την Ε.Ε.

 Κακές παραγωγικές χρονιές, λόγω ακραίων
καιρικών φαινομένων που μπορεί να
καταστρέψουν την ετήσια εγχώρια
παραγωγή.

 Αύξηση πώλησης χύμα οίνου έναντι
εμφιαλωμένου

 Κλείσιμο της εστίασης λόγω της νέας
πανδημίας covid19

Συμπεράσματα & Προοπτικές
Η αναγνωρισιμότητα των οίνων ΠΟΠ - ΠΓΕ, ως προς την ποιότητα και τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν προγράμματα
ενημέρωσης των καταναλωτών για την λελογισμένη και υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων
προϊόντων, βασισμένη σε μοντέλα υγιεινής διατροφής όπως είναι η μεσογειακή διατροφή και την
ανάδειξη των ενωσιακών συστημάτων για τις γεωγραφικές ενδείξεις προκειμένου να αναπτυχθεί
με υγιές τρόπο ο κλάδος.  Επίσης θα πρέπει η αλλάξει η αντίληψη που επικρατεί στην Ελλάδα ότι
το χύμα είναι πιο «υγιές» προϊόν.

2.1.2 Ανάλυση Αγοράς Κλάδου – Γερμανία
2.1.2.1 Εισαγωγή
Η Γερμανία είναι η όγδοη μεγαλύτερη αμπελουργική χώρα στον κόσμο. Στην πραγματικότητα,
μερικές από τις παλαιότερες φυτεύσεις της χώρας χρονολογούνται από τη Ρωμαϊκή εποχή.
Σήμερα, το 60% της παραγωγής κρασιού στη Γερμανία λαμβάνει χώρα στην επαρχία Rhineland-
Palatinate, μεγάλο μέρος της οποίας βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Ρήνου.
Υπάρχουν επίσης πολλές περιοχές κρασιού για να διαλέξετε. Από το Baden στο Mosel έως το
Rheinhessen, υπάρχουν 13 επίσημες αμπελουργικές ζώνες στη Γερμανία και κάθε μία από αυτές
είναι μοναδική με τον δικό της τρόπο.
Το Baden, για παράδειγμα, είναι η μακρύτερη αμπελουργική περιοχή της Γερμανίας. Εκτείνεται
σε 400 περίπου χιλιόμετρα και φτάνει μέχρι την Ελβετία. Είναι επίσης η πιο ζεστή και
ηλιόλουστη αμπελουργική περιοχή.
Η μεγαλύτερη αμπελουργική περιοχή της χώρας είναι το Rheinhessen, γνωστή για το κρασί
Liebfraumilch – ένα ημι-γλυκό λευκό κρασί – το οποίο χρονολογείται από τα μέσα του 1700.
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Η Γερμανία φιλοξενεί επίσης το Dürkheimer Wurstmarkt στο Bad Dürkheim, το οποίο ξεχωρίζει
ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ κρασιού στον κόσμο που φιλοξενεί πάνω από μισό εκατομμύριο
επισκέπτες κάθε χρόνο.
Ο λευκός οίνος αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής οίνου στη
Γερμανία. Μπορεί τα καλύτερα κρασιά της χώρας να προέρχονται από το σταφύλι Riesling.
Η λευκή ποικιλία Riesling προέρχεται από την περιοχή του Ρήνου και χαρακτηρίζεται από το
αρωματικό της χρώμα, την υψηλή οξύτητα και ανάλογα με την οινοποίηση από ξηρό μέχρι πολύ
γλυκό. Αλλά το Gewürztraminer είναι ένα άλλο εξαιρετικό σταφύλι. Λιγότερο από το 1% των
γερμανικών περιοχών κρασιού καλύπτονται με αμπέλια Traminer και οι αποδόσεις τους είναι
μικρές, καθιστώντας το κρασί αυτό σπάνιο. Τα κρασιά Gewürztraminer, έχουν χρώμα ανοιχτό
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αλλαγή του κλίματος και η αύξηση της θερμοκρασίας δεν μεταφράζονται σε οίνους με λιγότερη
γεύση, αλλά μάλλον το αντίθετο.
Η αύξηση της θερμοκρασίας είχε θετικό αντίκτυπο στα κρασιά στη Γερμανία, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλύτερο timing για να απολαύσετε ένα ποτήρι γερμανικού κρασιού,
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2.1.2.4 Εισαγωγές
Παρακάτω φαίνονται οι 10 κυριότερες χώρες από τις οποίες εισάγει οίνους η Γερμανία σε αξία
(σε χιλιάδες ευρώ), για τα πέντε τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (International Trade Center, ITC).

Exporters Imported value in
2015

Imported value in
2016

Imported value in
2017

Imported value in
2018

Imported value in
2019

World 1636047 1624027 1624815 1635370 1617750
Italy 695048 694359 687453 702122 716638
France 361536 356853 343534 380634 386336
Spain 227576 227713 231421 220384 204948
Austria 56406 57489 61157 60193 53907
South Africa 50043 50365 54921 51638 45653
United States of
America

73397 68104 71688 49723 45286

Portugal 37743 42487 43252 42817 44449
Chile 39738 36347 34632 28689 25020
Australia 32754 27700 27538 27388 23257
Greece 23071 22846 24553 25018 22289
Πηγή ITC.

Συνολικά, παρατηρείται μείωση των εισαγωγών σε αξία από το 2015 μέχρι το 2019 της τάξης των
1,1%. Οι κυριότερες εξαγωγές προς την Γερμανία χώρες είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, ενώ
η Ελλάδα βρίσκεται στην δέκατη θέση. Οι εισαγωγές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 3%, από
την Γαλλία κατά 6,4%, από την Ισπανία μειώθηκαν κατά 11%, ενώ από την Ελλάδα μειώθηκαν
κατά 3,5%. Όπως φαίνεται υπάρχει μείωση των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας και από την
Αυστρία 4,6%, Νότια Αφρική 9,6%, ΗΠΑ 62%, Πορτογαλία 15%, Χιλή 58,8%, Αυστραλία
40,8% στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζεται η διακύμανση των εισαγωγών της Γερμανίας σε αξία
(χιλιάδες ευρώ), από τις πέντε κυριότερες χώρες για το χρονικό διάστημα 2015-2019.
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Πηγή ITC.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εισαγωγές της Γερμανίας σε ποσότητες (τόννους) για
το χρονικό διάστημα 2015-2019.

Exporters 2015 2016 2017 2018 2019
Imported

quantity, Tons
Imported

quantity, Tons
Imported

quantity, Tons
Imported

quantity, Tons
Imported

quantity, Tons
World 571864 564168 558439 546486 509455
Italy 254945 245522 236534 239639 230146
France 102311 100751 101559 108223 100909
Spain 88475 92821 93971 86663 76924
Austria 24581 24567 22373 23184 22190
South Africa 20097 19905 20934 19137 15465
Portugal 13213 14699 14315 14307 14375
United States of
America

23976 23370 23458 13035 10074

Greece 10925 10819 11186 10882 9864
Chile 12814 11337 10668 8731 7420
Australia 9913 9453 9625 8554 6743
Πηγή ITC.
Από τα στοιχεία φαίνεται ότι οι εισαγωγές της Γερμανίας σε ποσότητα (τόνοι), την τελευταία
πενταετία, έχουν μειωθεί κατά 12,2%. Οι κύριες χώρες σε εισαγόμενη ποσότητα οίνου είναι η
Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Αυστρία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση. Οι ποσότητες
που εισήχθησαν από τις παραπάνω χώρες την τελευταία πενταετία παρουσιάζουν για την Ιταλία
μείωση κατά 10,7%, για την Γαλλία 1,3%, για την Ισπανία 15% και την Αυστρία 10,7%, ενώ για
την Ελλάδα η μείωση ανέρχεται στο 10,7%.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η διακύμανση των ποσοτήτων των εισαγόμενων οίνων της
Γερμανίας από τις κυριότερες εξαγωγές χώρες, κατά την πενταετία 2015-2019 σε τόνους.
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Πηγή ITC.

2.1.2.5 Εξαγωγές
Οι εξαγωγές οίνου της Γερμανίας σε αξία (χιλιάδες ευρώ) για το χρονικό διάστημα από το 2015 –
2019 κατέγραψαν αύξηση 5,46%. Οι κυριότερες χώρες αποδέκτες των γερμανικών οίνων είναι το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Ελβετία. Ειδικότερα, το
Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε τις εισαγωγές σε αξία κατά 13,07% για το ίδιο χρονικό διάστημα, η
Ολλανδία κατά 8,33%, οι ΗΠΑ μείωσαν κατά 20,72%, η Νορβηγία μείωσε κατά 10,58%, η
Πολωνία μείωσε κατά 1,64% και η Ελβετία αύξησε κατά 4,48%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση με μείωση των εισαγωγών οίνου από την Γερμανία 29,6%, για
την ίδια χρονική περίοδο.

Importers Exported value in
2015

Exported value in
2016

Exported value in
2017

Exported value in
2018

Exported value in
2019

World 770817 734286 800651 810903 815294
United Kingdom 113923 74030 82935 110557 131046
Netherlands 102505 120735 140190 122487 111821
United States of
America

98801 95875 95015 89125 81844

Norway 57814 55264 55980 55358 52282
Poland 50789 53325 65206 49918 49968
Switzerland 43131 46652 47167 42867 45152
Belgium 21680 20189 21645 24604 27010
Czech Republic 16461 14257 17350 22131 26114
Austria 22667 22416 23748 23730 25502
China 19705 18874 24841 21619 21269
Πηγή ITC.
Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζεται η διακύμανση της αξίας των εξαγωγών της Γερμανίας,
στις πέντε κυριότερες χώρες για την πενταετία 2015-2019.
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Πηγή ITC.
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Πηγή ITC.
Οι ποσότητες (τόνοι) των εξαγωγών οίνου της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 4,53%, για το χρονικό
διάστημα 2015-2019, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Importers 2015 2016 2017 2018 2019
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
Exported

quantity, Tons
World 268269 256500 279462 269674 280992
United Kingdom 48050 29544 34563 43911 58447
Netherlands 54679 69111 78165 63359 56364
Poland 20435 21147 24809 19314 19678
United States of
America

21231 20258 20423 18678 18088

Belgium 11211 9839 10889 11750 12706
Czech Republic 8386 7614 9112 10645 12066
Norway 8981 8739 8811 8845 8165
Sweden 9186 8857 8739 8581 7834
Austria 7912 7668 7511 6988 7199
Switzerland 7387 7232 7692 7413 6992
Πηγή ITC.

Κυριότερες χώρες στις οποίες φτάνουν οι μεγαλύτερες ποσότητες γερμανικών οίνων είναι το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Πολωνία, οι ΗΠΑ, το Βέλγιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε
τις εισαγωγές γερμανικών οίνων σε όγκο για την πενταετία 2015 – 2019 κατά 17,79%, η
Ολλανδία αύξησε τις εισαγωγές κατά 2,99%, η Πολωνία μείωσε τον όγκο των εισαγωγών κατά
3,85%, οι ΗΠΑ μείωσαν τον όγκο εισαγωγών κατά 17,38% και το Βέλγιο αύξησε τον όγκο κατά
11,77%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 31η θέση κατάταξης αναφορικά με τον όγκο των εισαγωγών
της σε γερμανικούς οίνους παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 4,07%. Στο παρακάτω
διάγραμμα, φαίνεται η διακύμανση των εισαγόμενων ποσοτήτων γερμανικών οίνων από τις πέντε
κυριότερες χώρες για την πενταετία 2015 – 2019.
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Πηγή ITC.

2.1.2.6 S.W.O.T. Ανάλυση - Συμπεράσματα & Προοπτικές
S.W.O.T. Ανάλυση

Δυνάμεις
 Εξοικείωση των καταναλωτών με τον οίνο.
 Η στροφή μεγάλου μέρους του γερμανικού

πληθυσμού στην υγιεινή διατροφή και οι
ιατρικές βεβαιώσεις για τις ευεργετικές
επιδράσεις του οίνου.

 Η υψηλή ποιότητα των ελληνικών οίνων τόσο
σε γεύση όσο και σε οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά (έδαφος + κλίμα =
εξαιρετικές ποικιλίες)

 Εντατικοποίηση των νέων βελτιωμένων
πρακτικών καλλιέργειας και οινοποίησης.

 Επενδύσεις σε νέα, σύγχρονα οινοποιεία.

Αδυναμίες
 Ο κατακερματισμός που υπάρχει εγχώρια,

τόσο στο επίπεδο της αμπελοκαλλιέργειας
όσο και της οινοποίησης.

 Η πληθώρα των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιείται (μικρομεσαίων κατά
πλειοψηφία) έχει σοβαρές συνέπειες στο
επίπεδο οργάνωσης της παραγωγής και της
διάθεσης των προϊόντων του κλάδου,
προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κρασιών
στις διεθνείς αγορές

 Πρόβλημα αποτελεί το φαινόμενο της υψηλής
τιμολόγησης των εμφιαλωμένων κρασιών στα
εστιατόρια. Αυτό έχει σαν συνέπεια να
πλήτεται η κατανάλωση κρασιών γενικά και ο
πελάτης να στρέφεται σε υποκατάστατα
προϊόντα, όπως είναι η μπύρα ή το ούζο.

Ευκαιρίες
 Επένδυση των Ελλήνων οινοπαραγωγών στην

βελτίωση της ποιότητας των οίνων με
αποτέλεσμα να δίνουν ιδιαίτερη σημασία
στην ορθολογικοποίηση της στρεμματικής
απόδοσης για να επιτυγχάνεται καλύτερη
ωρίμανση του σταφυλιού και την προσεκτική
επιλογή των ποικιλιών αμπέλου.

 Η διεύρυνση του δικτύου διανομής και η
χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για
πωλήσεις ελληνικών κρασιών στην εγχώρια

Απειλές
 Η εισαγωγή κρασιών από Τρίτες χώρες

“μολύνοντας” την αγορά με φτηνές επιλογές
χαμηλής ποιότητας και αμφιβόλου
προέλευσης και πιστοποιήσεων.

 Αύξηση των διαφημιστικών καμπανιών κατά
του αλκοόλ σε όλη την Ευρωπαική ένωση.

 Κακές παραγωγικές χρονιές, λόγω ακραίων
καιρικών φαινομένων που μπορεί να
καταστρέψουν την ετήσια εγχώρια
παραγωγή.
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αγορά ή στο εξωτερικό θα μπορούσε να
αποδώσει οφέλη στις επιχειρήσεις.

 Η διεύρυνση του δικτύου premium
εστιατορίων ελληνικής κουζίνας στη
Γερμανία

 Το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής είναι
γνωστό σε όλη την Ευρώπη ως ένας υγιεινός
τρόπος ζωής

Συμπεράσματα & Προοπτικές
Γενικά όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές οίνου της
Γερμανίας παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις, χωρίς ιδιαίτερα έντονη διακύμανση.
Η ποιότητα, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και η γεύση των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ θα πρέπει
να αναδειχτούν, σε συνδυασμό με τα προγράμματα ενημέρωσης ώστε στη συνείδηση του
καταναλωτή να υπάρξει ασφάλεια και συνέπεια για το  προϊόν που καταναλώνει.
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.2.1 Αντικειμενικοί Σκοποί / Στόχοι
Οι σκοποί του προτεινόμενου προγράμματος, όπως περιγράφονται παρακάτω, βρίσκονται σε
πλήρη συμφωνία με τους στόχους που έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε. για τις ενέργειες
ενημέρωσης των αγροτικών προϊόντων (οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης - ΠΟΠ
και οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη – ΠΓΕ) στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου και 2016/1149 της Επιτροπής και 2016/1150
της Επιτροπής. Επίσης, η δομή και οι στόχοι του προγράμματος είναι απόλυτα συναφείς με το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του Αμπελοοινικού τομέα.
Η χάραξη της στρατηγικής του προγράμματος για την ενημέρωση επί των ελληνικών κρασιών
ποιότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών και εργαλείων σε αντιστοιχία με
τους προς επίτευξη στόχους και τη στοχοθετούμενη ομάδα και καθορίζεται από την προηγούμενη
αποκτηθείσα εμπειρία, αλλά και από τις νέες επιδιώξεις.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι δράσεις θα επιδιώξουν συνδυαστικά του εξής σκοπούς / στόχους:
i. Γενικά, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας για τα συστήματα ποιότητας Προστατευόμενης

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Ελλάδας
που εκπροσωπούνται στο σύνολό τους από την Ε.Δ.Ο.Α.Ο. στον Αμπελοοινικό τομέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε επίπεδο
αγοράς στόχου.

ii. Ειδικά, την ενημέρωση των καταναλωτών, διανομέων και διαμορφωτών κοινής γνώμης της
αγοράς στόχου σχετικά με:
- Τις εγγενείς ιδιότητες, τα ποιότητα χαρακτηριστικά, τις μεθόδους παραγωγής των οίνων

ΠΟΠ, ΠΓΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα, την γνησιότητα και τη
διατροφική αξία και τα μοναδικά οργανοληπτικά και παραδοσιακά χαρακτηριστικά,

- το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τον κοινοτικό χαρακτήρα των συστημάτων ΠΟΠ, ΠΓΕ,
- τις προϋποθέσεις απονομής των ονομασιών και τους σχετικούς ελέγχους,
- Προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των παραγόμενων στην Ελλάδα - ΕΕ οίνων,

έναντι των ανταγωνιστών από τρίτες χώρες,
- Η ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών στις αγορές στόχους

για το ποιοτικό δυναμικό των οίνων ΠΟΠ - ΠΓΕ.
iii. Την συνεχή ενημέρωση προς τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του οινικού κλάδου

όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την
επιβλαβή κατανάλωση οίνου άγνωστης προέλευσης.
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Αποστολή του προγράμματος είναι η καθιέρωση της ελληνικής και παράλληλα κοινοτικής
προέλευσης μεταξύ των ποιοτικότερων οινικών προελεύσεων του παγκόσμιου χάρτη και η
ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών αμπελουργικών περιοχών
και γηγενών ποικιλιών, καθώς και η σύνδεση των οινικής ταυτότητας, με την ισχυρή πολιτιστική
ελληνική ταυτότητα.

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του Προγράμματος Ενημέρωσης

Σκοπός και γενική στρατηγική του Προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου,
συνεκτικού και ρεαλιστικού προγράμματος ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα των οίνων που
εντάσσονται στα συστήματα ποιότητας ΠΟΠ, ΠΓΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
χαρακτηριστικά της στρατηγικής του συγκριμένου προγράμματος διαμορφώνονται με βάση τους
στόχους του προγράμματος, την υφιστάμενη κατάσταση και τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην
εγχώρια αγορά, τα εγγενή χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των προϊόντων και την χρήση
σύγχρονων μεθόδων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Με βάση τα παραπάνω σημεία, η
σχεδιασμένη στρατηγική επιδιώκει: (1) την ενημέρωση για τους ελληνικούς οίνους ποιότητας
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ως εκπροσώπους των ανώτερης ποιότητας κοινοτικών κρασιών, (2) την ενίσχυση
της εικόνας που έχουν οι καταναλωτές για αυτά και (3) την αύξηση της ζήτησης τους, σε επίπεδο
καταναλωτή-λιανέμπορου-χονδρέμπορου στην αγορά στόχο, μέσω της επιτυχής υλοποίησης όλων
των συντονισμένων ενεργειών.
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας στοχευόμενης
ενημερωτικής καμπάνιας, με επιθετική και δυναμική επικοινωνιακή πολιτική, που θα συνδυάζει
πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, πλήρως οργανωμένη με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου, των προδιαγραφών και της προέλευση των προϊόντων.
Η χρονική περίοδος εφαρμογής του προγράμματος έχει καθοριστεί σε 3 έτη με σκοπό την
κλιμάκωση των θετικών αποτελεσμάτων.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη:
- Τα επίσημα στοιχεία αγοράς κλάδου των χωρών στόχου και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται

σ΄ αυτή για το ελληνικό / ευρωπαϊκό κρασί
- Τα στοιχεία έρευνας των διαθέσιμων μέσων στις χώρες στόχο, σε συνδυασμό με τις

επιλεχθείσες ομάδες στόχους.
- Την αξιολόγηση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων υλοποίησης επιμέρους δράσεων

εξωστρέφειας - διείσδυσης στην εν λόγω αγορά (ή παρεμφερείς) από μέλη της προτείνουσας
οργάνωσης και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και των προοπτικών αξιοποίησης και
επέκταση των ήδη επιτυχημένων δράσεων που υλοποιήθηκαν στις αγορές στόχους, καθώς και
την εφαρμογή νέων δράσεων,

- Την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ελληνικής Οινικής Ταυτότητας σε
συνδυασμό με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα στις ξένες αγορές.

Το Πρόγραμμα:
- κεφαλαιοποιεί στο στρατηγικό σχέδιο branding & marketing του ελληνικού οινικού κλάδου,

αξιοποιώντας τα συμπεράσματά του και υλοποιώντας τις κατευθύνσεις και προτάσεις του,
- αναπτύσσεται σε πλήρη συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που προτείνει / σχεδιάζει η

Διεπαγγελματική Οργάνωση του κλάδου.
- εντείνει την εθνική προσπάθεια βελτίωσης της ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες και

καταναλωτές
Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του προγράμματος, κρίνεται επιτακτική η σύσταση μίας
ευέλικτης ομάδας διαχείρισης (project management team) του προγράμματος, η οποία θα
εξασφαλίζει:

1. Συντονισμένη και συστηματική εφαρμογή των ενεργειών ώστε να αξιοποιηθούν στο
έπακρο οι διαθέσιμοι πόροι

2. Συνεχή μεθοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου
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Η συγκεκριμένη ομάδα θα συνδυάζει στελέχη και εξωτερικούς συνεργάτες του ελληνικού
οινικού κλάδου, κεφαλαιοποιώντας στην ήδη υπάρχουσα γνώση και εμπειρία και θα τελεί υπό
την επίβλεψή τους.

Συνάφεια Προγράμματος με Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΣΣΑΤ)
Σε αυτή την ενότητα θα καταδεικνύεται η συνάφεια της υποβαλλόμενης πρότασης με το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο του Αμπελοοινικού Τομέα (Ε.Σ.Σ.Α.Τ.).
Η σωστή αξιοποίηση των Κοινοτικών προγραμμάτων διευκολύνει τους οινοπαραγωγούς στην
παραγωγή τυποποιημένου κρασιού υψηλής ποιότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας ενώ
ενισχύει σημαντικά την καμπάνια ενημέρωσης των οίνων ποιότητας ΠΟΠ & ΠΓΕ, ως ασφαλές –
ιδιαίτερων εγγενών ιδιοτήτων πολιτιστικό αγαθό. Κατά συνέπεια επιδιώκεται η αύξηση των
πωλήσεων των ποιοτικών ελληνικών κρασιών μέσω της προβολής των ιδιαίτερων ποιοτικών
χαρακτηριστικών όπως της αυθεντικότητας, της γεύσης, των καινοτομιών της παραγωγικής
διαδικασίας και της δυνατότητας οινοτουρισμού.
Η απόφαση της προτείνουσας οργάνωσης (Ε.Δ.Ο.Α.Ο) να πραγματοποιήσει καμπάνια
ενημέρωσης για τους ποιοτικούς οίνους ΠΟΠ & ΠΓΕ, από μόνη της ταυτίζεται με την ανάγκη
ανάπτυξης on brand marketing υλικού της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. με την δημιουργία ειδικών μέσων
ενημέρωσης όπως γευσιγνωσιών, διαφήμιση σε social media, δημόσιες σχέσεις, εκθέσεις,
εκδηλώσεις προς επαγγελματίες οίνου, εκπαιδευτικά ταξίδια ειδικών οίνου και αντιπροσώπων
στελεχών εταιριών στις περιοχές παραγωγής. Με τη βοήθεια της κοινοτικής και εθνικής
χρηματοδότησης εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του προγράμματος
σε χώρες όπου οι συνθήκες αγοράς σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα οινοπαραγωγών, προμηνύουν εξαιρετικές ευκαιρίες μακροπρόθεσμων εμπορικών
σχέσεων. Έτσι, μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η επίτευξη ανάπτυξης στρατηγικών
συμμαχιών με όλους τους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας οίνου στην αγορά στόχο, όπως
φορείς εισαγωγών, διακίνησης, αποθήκευσης, προβολής, χονδρεμπορίου / λιανεμπορίου,
εστίασης με σύναψη μνημονίων συνεργασίας και ανάπτυξη πρωτοβουλιών αναβάθμισης της
οινικής εμπειρίας του ποιοτικού ενωσιακού κρασιού. Ένα άλλο τμήμα του Ε.Σ.Σ.Α.Τ. που
συνάδει με το προς υλοποίηση πρόγραμμα είναι ο στόχος της γνωριμίας των ξένων επισκεπτών
ανώτερης οικονομικής τάξης με το σύγχρονο ελληνικό κρασί. Αυτό θα συμβεί με τη πρόσκληση
ξένων επαγγελματιών οινολόγων στη Ελλάδα και η μύηση τους στην ελληνική κουλτούρα του
κρασιού. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί εικόνα αξίας στο εξωτερικό και αύξηση της μέσης
τιμής πώλησης ελληνικών εμφιαλωμένων κρασιών.
Άλλη μία πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια και επικροτείται από το Ε.Σ.Σ.Α.Τ.
είναι η δημιουργία πρεσβευτών οίνου που θα εκπροσωπούν κάθε υπο-οντότητα καθώς επίσης και
γενικότερα όλα τα ελληνικά κρασιά σε γευστικές δοκιμές, δείπνα και σε wine bars των διεθνών
εκδηλώσεων. Στόχος είναι η υποστήριξη των ορισμών ποιότητας και της στρατηγικής
ανταγωνιστικής τοποθέτησης των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

2.3 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι ομάδες στόχοι στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του σχεδίου και οι οποίες είναι οι
αποδέκτες των ενεργειών και δράσεων της πρότασης μπορούν να ομαδοποιηθούν και να
κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. Στο παρόν σχέδιο απώτερος σκοπός είναι η
ενίσχυση της λιανικής πώλησης των οίνων της Ε.Δ.Ο.Α.Ο., μέσω ενεργειών – δραστηριοτήτων
που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση.
i. Ως προς την γεωγραφική θέση, η δράση στοχεύει σε ομάδα αγορών με μεγάλη γεωγραφική

κάλυψη και υψηλό αγοραστικό δυναμικό, με δεκτικότητα σε υιοθέτηση ποιοτικών
προϊόντων και ιδιαίτερη εκτίμηση σε πρότυπες μεθόδους παραγωγής. Οι εν λόγω αγορές
επιλέχτηκαν με βάση την υψηλή εμπορικά ελκυστικότητά τους και τις ιδιαίτερες
προοπτικές διείσδυσης – ανάπτυξης του ελληνικού – κοινοτικού  οίνου σε αυτές.

ii. Ως προς το προφίλ των τελικών καταναλωτών, το πρόγραμμα αναμένεται να επηρεάσει
αξιόλογο εύρος αγοραστών / καταναλωτών (διευρυμένων δημογραφικών, ψυχογραφικών
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χαρακτηριστικών και κριτήριων συμπεριφοράς), αφενός, λόγω της υψηλής διεθνούς
αποδοχής των ποιοτικών οίνων, αφετέρου έχοντας σχεδιαστεί δραστηριότητες τόσο
παραδοσιακών όσο και σύγχρονων μεθόδων ενημέρωσης, που προσεγγίζουν μεγάλο εύρος
καταναλωτών. Συνεπώς, το πρόγραμμα απευθύνεται εξίσου σε ενήλικους άνδρες και
γυναίκες, από την αρχή της ώριμης αγοραστικής τους συμπεριφοράς έως και μετά τα 60
έτη, κάθε οικογενειακής και επαρκούς οικονομικής κατάστασης, που ενδιαφέρονται για
νέα, ποιοτικά, ασφαλή προϊόντα. Επιδιώκεται να επηρεαστούν και όχι τόσο
ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές, που θα αναγνωρίσουν, μέσω του προγράμματος, την
αξία των ποιοτικών Π.Γ.Ε οίνων ως προϊόντα των συστημάτων ποιότητας της Ε.Ε. Βέβαια,
θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε Οινόφιλους καταναλωτές που δρουν ως διαμορφωτές
τάσεων στον περίγυρό τους αναφορικά με την κατανάλωση κρασιού, ήτοι:
 «Ritual oriented wine drinkers», όσους δηλαδή γοητεύονται από την οινική

ιεροτελεστία και δοκιμάζουν νέα κρασιά σε γευσιγνωσίες, εκθέσεις και φεστιβάλ,
παρακολουθούν σχετικά σεμινάρια ή εκδηλώσεις και ενημερώνονται από έντυπα και
το διαδίκτυο

 «Premium Wine Drinkers», δηλαδή τους καταναλωτές ανώτερης οικονομικής τάξης με
βαθιά γνώση για το κρασί, οι οποίοι συχνά είναι και συλλέκτες κρασιών και οι οποίοι
αναζητούν σπάνια αξιόλογα κρασιά πέραν των συνηθισμένων.

Ειδικά ως προς το ηλικιακό προφίλ των καταναλωτών επισημαίνονται τα εξής:
 Νέοι 25-35 ετών: Στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα στις αγορές στόχους του

προγράμματος, η συγκεκριμένη κατηγορία του καταναλωτικού κοινού, αποτελείται από
άγαμους, φοιτητές και νεαρά ζευγάρια. Το συγκεκριμένο κοινό αποτελεί στόχο, καθώς
είναι περισσότερο ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο απέναντι σε νέα προϊόντα και
αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνει. Στόχος
είναι η διαμόρφωση των καταναλωτικών συνηθειών και η ένταξή του ποιοτικού οίνου
του στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες.

 Ενήλικες 35-50 ετών: Η πλειονότητα αυτών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι
έγγαμα ζευγάρια, με παιδιά. Η ανάπτυξη του προγράμματος αυτού κατά κύριο λόγο σε
χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, βιοτικό επίπεδο και μόρφωση, οι αρχές της
υγιεινής διατροφής αποτελούν κύριο μέλημα και επιβάλλουν την κατανάλωση
ποιοτικών προϊόντων. Οι ενέργειες του προγράμματος, όπως οι οινογευσίες και τα
roadshows και τα εξειδικευμένο προωθητικό υλικό θα βοηθήσουν ώστε να τεκμηριωθεί
ο ποιοτικός χαρακτήρας του οίνου που καλλιεργείται και διακινείται κάτω από
αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές (ΠΓΕ/ΠΟΠ και Ποικιλιακών Οίνων), ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο θέση του προϊόντος στην αντίληψη της συγκεκριμένης ομάδας.

 Ηλικίες άνω των 50 ετών: Η συγκεκριμένη ομάδα - στόχος αποτελεί ένα εξειδικευμένο
κοινό με διαφορετικές αντιλήψεις και ανάγκες με σαφή προσανατολισμό περισσότερο
στην ποιότητα και λιγότερο στην ποσότητα. Μέσω του προωθητικού υλικού, των
οινογευσιών και των ενεργειών δημοσίων σχέσεων θα γίνουν αντιληπτά και σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα, τα οφέλη που προκύπτουν αφενός από την λογική κατανάλωση
ποιοτικών κρασιών, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών τους και αφετέρου την
εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει το καταναλωτικό κοινό σε προϊόντα που
παράγονται κάτω από αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές (ΠΓΕ/ΠΟΠ και Ποικιλιακών
Οίνων).

iii. Ως προς το στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, το πρόγραμμα απευθύνεται σε
πρόσωπα και επιχειρήσεις όλης της αλυσίδας διανομής/ κατανάλωσης των κρασιών,
δηλ. εισαγωγείς – διανομείς – χονδρέμπορους– λιανέμπορους (κάβες κλπ.) –
επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια κλπ.). Με στοχευμένες δραστηριότητες
ενημέρωσης ανά τομέα, θα προβληθούν λεπτομερώς τα προϊόντα και συστήματα
ποιότητας του προγράμματος, με κύρια επιδίωξη την ενίσχυση της εικόνας των
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ελληνικής/ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντων, τη διαμόρφωση θετικής στάσης που θα
καταστήσει τις ομάδες αυτές πομπούς των μηνυμάτων του προγράμματος, την
ανάπτυξη ισχυρών εμπορικών σχέσεων και την σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς
αλλά και της κατανάλωσης.

iv. Τέλος, εκτός των ομάδων που διαμορφώνουν άμεσα την ζήτηση, το πρόγραμμα θα
απευθύνεται και σε ομάδες επαγγελματιών που ενημερώνουν /επηρεάζουν και
διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, δηλ. δημοσιογράφους, συντάκτες ιστολογίου
(bloggers), αρθρογράφους και συγγραφείς εξειδικευμένου θεματολογίου οίνου και
ειδών διατροφής και lifestyle κλπ. Οι εν λόγω ομάδες διαμόρφωσης κοινής γνώμης,
προσεγγίζονται ώστε να αποτελέσουν ακολούθως φορείς έμμεσης πληροφόρησης του
ευρύτερου καταναλωτικού κοινού, για τα ιδιαίτερα γευστικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων Κοινοτικών οίνων, πολλαπλασιάζοντας την ένταση,
το εύρος και τη διάρκεια της ενημερωτικής καμπάνιας.
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2.4 ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

2.5.1 Βασικά Μηνύματα Προγράμματος
Οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω μιας σειράς δράσεων
(Ενημέρωση και εκπαίδευσης, Διαφήμιση, κλπ) οι οποίες θα βασίζονται και θα μεταδίδονται σε
συγκεκριμένα μηνύματα. Τα βασικά προτεινόμενα μηνύματα προς μετάδοση βρίσκονται σε
απόλυτη συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την E.Ε. όσον αφορά
την ενημέρωση των οίνων ΠΟΠ - ΠΓΕ, καθώς και με τη νομοθεσία της αγοράς/χωρών στόχου.
Τα μηνύματα θα διέπονται από την μετάδοση των παρακάτω πληροφοριών:
 Ανάδειξη των εγγενών, ανώτερων χαρακτηριστικών των υπό ενημέρωση οίνων.
 Εφαρμογή αυστηρών ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν στην παραγωγή, τις ενδείξεις

ποιότητας, την επισήμανση και την εμπορία, οι οποίοι εγγυώνται στους καταναλωτές την
ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων.

 Εφαρμογή πρότυπης αμπελουργίας στην περιοχή όπου καλλιεργούνται οι οίνοι
ενδιαφέροντος και η σχέση της με τις περιφερειακές τοπικές συνθήκες, τις πολιτιστικές και
γευστικές συνήθειες.

 Προτροπή για υπεύθυνη και ασφαλή κατανάλωση οίνου.
Με γνώμονα τους προαναφερθέντες άξονες επικοινωνίας, αλλά και τους γενικούς και ειδικούς
περιορισμούς που καθορίζουν την ενημέρωση των οίνων ποιότητας στις χώρες στόχους, τα
μηνύματα του προγράμματος ενημέρωσης θα περιέχουν αναφορές στα ακόλουθα.
 Ποιότητα των οίνων ΠΟΠ - ΠΓΕ
 Παράδοση της αμπελουργίας στην Ελλάδα και τεχνογνωσία στην παραγωγή κρασιού.
 Παραγωγή οίνων ποιότητας κάτω από αυστηρές προδιαγραφές που τους

αποδίδουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα.
 Οίνοι ποιότητας από μια εκλεκτή οινοπαραγωγή περιοχή
 Οίνοι ποιότητας με σεβασμό στην παράδοση, τον άνθρωπο και το περιβάλλον
 Λελογισμένη και υπεύθυνη κατανάλωση

2.5.2 Πολιτική ως προς την Επίδειξη Εμπορικών Σημάτων
Οι δράσεις ενημέρωσης δεν γίνονται υπέρ μεμονωμένων επιχειρήσεων ή υπέρ εμπορικών
σημάτων και δεν ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα αυτών σύμφωνα με
τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι και του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής, κατά τις δράσεις του προγράμματος δεν θα χρησιμοποιηθούν εμπορικά σήματα , θα
προβάλλονται με απλή περιγραφή μόνο η ποιότητα, η φήμη και τα άλλα χαρακτηριστικά
των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ μιας συγκεκριμένης περιοχής, όπως αυτά ορίζονται στις
προδιαγραφές του προϊόντος, λαμβάνοντας έτσι την εθνική και κοινοτική ενίσχυση.

2.5.3 Ευρωπαϊκή διάσταση της Δράσης
Παράλληλα με τα παραπάνω μηνύματα μέσω της δράσης επιτυγχάνεται η ενημέρωση και
διάδοση γενικά των ενωσιακών συστημάτων ποιότητας (ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ποικιλιακών Οίνων) ως
ένδειξη ποιότητας, ανώτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και ιχνηλασιμότητας των οίνων,
μέσω αυστηρών κανόνων παραγωγής και συστημάτων ποιότητας. Επιτυγχάνεται έτσι η ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης και της αναγνωρισιμότητας σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας
(ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ποικιλιακών Οίνων), καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της
κατανάλωσης και της προβολής των σχετικών προϊόντων σε επίπεδο Ένωσης με απώτερο σκοπό
την ωφέλεια όλων των παραγωγών της Ε.Ε. στον τομέα προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ποικιλιακών
Οίνων.



Σελίδα 46 από 82

2.5 ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι Δραστηριότητες που πρόκειται να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, με στοιχεία κόστους, χρόνο υλοποίησης και
συσχέτιση μεταξύ τους.
Εισαγωγικά διευκρινίζεται ότι:
 Σε όλες τις Δραστηριότητες θα τηρηθούν πιστά όλες οι προβλέψεις, περιορισμοί και

απαιτήσεις όπως προκύπτουν από την KYA 1387/231285 όπως αυτή ισχύει, τους Καν.
1308/2013 του Συμβουλίου και 2016/1150 και 2016/1149της Επιτροπής και όλα τα
συναφή έγγραφα.

 Για την χρονική, ποσοτική και κοστολογική εξειδίκευση των Δραστηριοτήτων ενημέρωσης –
προβολής ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες των αγορών και ομάδων στόχων καθώς και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Προτείνουσας Οργάνωσης.

 Οι κύριες Δραστηριότητες-Ενέργειες θα υλοποιηθούν από Οργανισμό εκτέλεσης, υπό την
επίβλεψη και με την υποστήριξη (συμμετοχή) όπου απαιτείται της Προτείνουσας
Οργάνωσης.

2.6.1 Επιλογή Οργανισμού Εκτέλεσης
Η επιλογή του Οργανισμού εκτέλεσης των δράσεων του προγράμματος θα διεξαχθεί με τον
προβλεπόμενο τρόπο που ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 1387/231285/2019 (άρθρο
17).
Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός εκτέλεσης θα πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
άριστη και αποτελεσματική εκτέλεση των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Επιπρόσθετα, θα διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα και την απαραίτητη εμπειρία για την διασφάλιση
της απρόσκοπτης διεξαγωγής των δραστηριοτήτων ενημέρωσης.

ΔΡΑΣΗ 1 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
2.6.2 ΔΡΑΣΗ 1 (Ελλάδα): ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

 1.1 Ενημερωτικές εκστρατείες στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπό-ενέργειες :

 Ενέργεια 1.1.1
Ενέργεια Συνεντεύξεις τύπου

Σκοπός υλοποίησης
Ενημέρωση Δημοσιογραφικού κοινού – Διαμορφωτών κοινής γνώμης
για τη βελτίωση της εικόνας των οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ και για τη
λελογισμένη κατανάλωση των οίνων

Περιλαμβάνονται συνεντεύξεις τύπου (2/ έτος). Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση μιας
διαδικτυακής συνέντευξης τύπου (ως 50 συμμετέχοντες) και  την υλοποίηση μιας συνέντευξης
τύπου σε φυσικό χώρο (με πρόβλεψη ως 30 συμμετέχοντες - λόγω των περιορισμών της
πανδημίας). Συμπεριλαμβάνεται η αποστολή ηλεκτρονικού press pack σε τουλάχιστον 160
παραλήπτες, με το ενημερωτικό υλικό. Για τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο οι συνεντεύξεις τύπου
θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ενώ για το δεύτερο χρόνο στη Θεσσαλονίκη σε ειδικούς
διαμορφωμένους χώρους ξενοδοχείου ή εστιατορίου. Ο σκοπός της δράσης είναι η
δημοσιοποίηση των μηνυμάτων της δράσης μέσω του δημοσιογραφικού κοινού το οποίο θα
προσκληθεί.  Για την υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος εξειδικευμένος
στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων τύπου.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*20 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 1.200 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.1.2
Ενέργεια Δημιουργία και αποστολή 2 creative press kit

Σκοπός υλοποίησης Ενημέρωση Δημοσιογραφικού κοινού – Διαμορφωτών κοινής γνώμης
για τη βελτίωση της εικόνας των οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ και για τη
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λελογισμένη κατανάλωση των οίνων

Περιλαμβάνονται τα έξοδα δημιουργίας και αποστολής 2 creative press kit τα οποία
περιλαμβάνουν ενημερωτικό υλικού, προς το δημοσιογραφικό κοινό προκειμένου μέσω των
δημοσιογράφων και των άρθρων που θα παραχθούν να δοθούν τα μηνύματα της καμπάνιας προς
το ευρύ κοινό. Το κόστος αφορά στην δημιουργία των press kit, στην ένθεση του υλικού του
προγράμματος, στη διαχείριση και αποστολής τους με Κούριερ, σε σύνολο 50 αποδεκτών (25
αποδέκτες ανά αποστολή) / έτος. Θα προσληφθεί εταιρεία – υπεργολάβος ο οποίος θα δώσει τις
λίστες με τους κατάλληλους ανθρώπους στους οποίους θα σταλούν τα press kit.

 Ενέργεια 1.1.3

Ενέργεια Έξοδα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με influencers και
δημοσιογράφους

Σκοπός υλοποίησης
Ενημέρωση Δημοσιογραφικού κοινού – Διαμορφωτών κοινής γνώμης
για τη βελτίωση της εικόνας των οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ και για τη
λελογισμένη κατανάλωση των οίνων

Το κόστος* αφορά στον εξειδικευμένο υπεργολάβο ο οποίος θα αναλάβει να υλοποιήσει τις
ακόλουθες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν για την επικοινωνιακή υποστήριξη και προβολή της
καμπάνιας, με influencers και δημοσιογράφους και την ανάπτυξη σχέσεων με τα media. Στην
αμοιβή περιλαμβάνεται:
- Η διαχείριση των 2 συνεντεύξεων τύπου (όπως αυτές αναλύονται στη δράση 1.1.1) με
εκπροσώπους Μedia)
- Παραγωγή δημιουργικών καταχωρήσεων και (αναλύεται στον παρακάτω πίνακα στο σημείο
1.1.3),
- Καταχωρήσεις σε περιοδικά (αναλύεται στον παρακάτω πίνακα στο σημείο 1.1.3), ,
- Ανάπτυξη σχέσεων με 2 influencers και διαχείριση  σε ετήσια βάση (1.3.5.).
*Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε κόστη παραγωγής, κόστη εκδηλώσεων και
κόστη υλικών, όπως και κόστη τρίτων (πχ αμοιβή influencers).
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 1 άτομο από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*9 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 180 Ευρώ.
Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.1 ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.1 Ενημερωτικές
εκστρατείες στο γενικό και
εξειδικευμένο τύπου
1.1.1. Συνεντεύξεις τύπου (2/
έτος) Αφορά στην υλοποίηση
μιας διαδικτυακής
συνέντευξης τύπου (ως 50
συμμετέχοντες) και  την
υλοποίηση μιας συνέντευξης
τύπου σε φυσικό χώρο (με
πρόβλεψη ως 30
συμμετέχοντες - λόγω των
περιορισμών της πανδημίας).
Συμπεριλαμβάνεται η
αποστολή ηλεκτρονικού
press pack με το
ενημερωτικό υλικό.
Διαδικτυακή Συνέντευξη
Τύπου

Ομιλητής 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 1,00 2.000,00 €
6.000,00

€

Υλοποίηση διαδικτυακής
συνέντευξης τύπου:
Δημιουργία πλατφόρμας, 1.000,00 € 1,00 1.000,00 € 1,00 1.000,00 € 1,00 1.000,00 €

3.000,00
€

Ενοικίαση διαδικτυακού
χώρου για την υποστήριξη 1.000,00 € 1,00 1.000,00 € 1,00 1.000,00 € 1,00 1.000,00 €

3.000,00
€
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της πλατφόρμας για τη
συνέντευξη 1 χώρος / έτος

Αποστολή press pack σε
τουλάχιστον 160 παραλήπτες 10,00 € 160,00 1.600,00 € 160,00 1.600,00 € 160,00 1.600,00 €

4.800,00
€

Συνέντευξη Τύπου σε
φυσικό χώρο

Ομιλητής 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 1,00 2.000,00 €
6.000,00

€
Ενοικίαση χώρου για την
συνέντευξη τύπου 1 χώρος /
έτος 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1,00 1.500,00 €

4.500,00
€

Αναλώσιμα (Budgets,
σημειωματάρια, στυλό,
ενοικίαση οπτικοακουστικού
υλικού) 800,00 € 1,00 800,00 € 1,00 800,00 € 1,00 800,00 €

2.400,00
€

Κόστος φαγητού 50 Ευρώ το
άτομα 50,00 € 30,00 1.500,00 € 30,00 1.500,00 € 30,00 1.500,00 €

4.500,00
€

Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης. Το
φωτογραφικό υλικό θα
χρησιμοποιηθεί για τα social
media 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1,00 1.500,00 €

4.500,00
€

Β. Προσωπικό προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ 20
ώρες Χ 20 Ευρώ = 1200
Ευρώ) 20€ 60 1200€ 60 1200€ 60 1200€ 3600€
1.1.2 Έξοδα δημιουργίας και
αποστολής 2 creative press
kit κόστος αφορά στην αγορά
giveaways, ένθεση, εξόδων
αποστολής με Κούριερ, σε
σύνολο 50 αποδεκτών (25
αποδέκτες ανά αποστολή) /
έτος.
Έξοδα υλικών για τη
δημιουργία των Press Kit 110,00 € 50,00 5.500,00 € 50,00 5.500,00 € 50,00 5.500,00 €

16.500,00
€

Ένθεση (2 άτομα * 10 ώρες *
20€) 20,00 € 20,00 400,00 € 20,00 400,00 € 20,00 400,00 €

1.200,00
€

Έξοδα Αποστολής 15 € 50,00 750,00 € 50,00 750,00 € 50,00 750,00 €
2.250,00

€
1.1.3 Έξοδα επικοινωνίας και
δημοσίων σχέσεων με
influencers και
δημοσιογράφους
Διαχείριση των 2
συνεντεύξεων τύπου της
δράσης 1.1.2 (2 άτομα Χ 30
Ε Χ 200 ώρες) 30,00 € 400,00 12.000,00 € 400,00 12.000,00 € 400,00 12.000,00 €

36.000,00
€

Παραγωγή 4 δημιουργικά
καταχωρήσεων για τα
περιοδικά 4 καταχωρήσεις
5000 Ευρώ το ένα
δημιουργικό 5.000,00 € 4,00 20.000,00 € 4,00 20.000,00 € 4,00 20.000,00 €

60.000,00
€

10 καταχωρήσεις σε
περιοδικά 1.000 Ευρώ η μία
καταχώρηση = 10.000 Ευρώ 1000,00 € 10,00 10.000,00 € 10,00 10.000,00 € 10,00 10.000,00 €

30.000,00
€

Διαχείριση - επικοινωνία με
2 influencers (ετησίως)(1
άτομα * 40€ * 95 ώρες)

40,00 € 95,00 3.800,00 € 95,00 3.800,00 € 95,00 3.800,00 €
11.400,00

€
Β. Προσωπικό προτείνουσας
Οργάνωσης (1 άτομο Χ 9
ώρες Χ 20 Ευρώ = 180
Ευρώ) 20€ 9 180€ 27 180€ 27 180€ 540€

 1.2 Ενημερωτικές εκστρατείες στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση
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Περιλαμβάνει τις εξής υπο-ενέργειες:
 Ενέργεια 1.2.1

Ενέργεια Κατάρτιση και υλοποίηση Media Plan σε τηλεόραση και ραδιόφωνο
καθώς και τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού σε σημεία ενδιαφέροντος

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Η ενέργεια αφορά στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός MEDIA PLAN για την Ελλάδα. Το
κόστος περιλαμβάνει ένα βασικό πλάνο τηλεοπτικής προβολής και ραδιοφωνικής ακρόασης
καθώς και πλάνο τοποθέτησης ενημερωτικού υλικού σε σημεία ενδιαφέροντος. Η ενέργεια έχει
ως στόχο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα μηνύματα της καμπάνιας μέσω της
τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Για την καλύτερη προώθηση της εκστρατείας θα δημιουργηθεί
και θα υλοποιηθεί πλάνο τοποθέτησης του ενημερωτικού υλικού (banners) σε διάφορα σημεία
ενδιαφέροντος, όπως σουπερμάρκετ, κάβες,  εστιατόρια, μπαρ, στάσεις λεωφορείων / μετρό  κλπ.
Για την κατάρτιση και την υλοποίηση του media plan θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένη
διαφημιστική εταιρεία παραγωγής, κατάρτισης διαχείρισης και υλοποίησης media plan και ως
υπεργολάβος.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 1 άτομο από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*13 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 260 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.2.2
Ενέργεια Δημιουργία σεναρίου και παραγωγή τηλεοπτικού σποτ

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προϊόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Η δημιουργία και προβολή του τηλεοπτικού σποτ περιλαμβάνει την δημιουργία σεναρίου στα
ελληνικά και την παραγωγή τηλεοπτικών σποτ από εξειδικευμένη διαφημιστική εταιρεία, για την
διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας στην τηλεόραση. Το τηλεοπτικό σποτ θα έχει διάρκεια
περίπου ένα λεπτό και θα προβληθεί δέκα φορές.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 1 άτομο από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*13 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 260 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.2.3
Ενέργεια Ενημερωτική εκστρατεία στο ραδιόφωνο

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την δημιουργία 2 σεναρίων με τα μηνύματα της καμπάνιας για την παραγωγή 2
ραδιοφωνικών σποτ καθώς και την αναπαραγωγή τους σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 50 φορές για
την ενημερωτική εκστρατεία στο ραδιόφωνο. Το ραδιοφωνικό σποτ θα έχει διάρκεια περίπου 30
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δευτερόλεπτα.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 1 άτομο από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*13 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 260 Ευρώ.
Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.2 ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.2 Ενημερωτικές
εκστρατείες στο
ραδιόφωνο και την
τηλεόραση

1.2.1 Κατάρτιση και
υλοποίηση Media Plan
σε τηλεόραση και
ραδιόφωνο καθώς και
τοποθέτησης
ενημερωτικού υλικού σε
σημεία ενδιαφέροντος

Κατάρτιση media plan
προβολής (2 άτομα *
100 ώρες * 50 €) 50,00 € 200,00 10.000,00 € 200,00 10.000,00 € 200,00 10.000,00 € 30.000,00 €
Προβολή Τηλεοπτικών
σποτ 1 λεπτό
δευτερολέπτων 10.000,00 € 10,00 100.000,00 € 10,00 100.000,00 € 10,00 100.000,00 €

300.000,00
€

Αναπαραγωγή
Ραδιοφωνικών σποτ
περίπου 30
δευτερολέπτων 1.000,00€ 50,00 50.000,00 € 50,00 50.000,00 € 50,00 50.000,00 €

150.000,00
€

Τοποθέτηση ψηφιακών
και μη banner /
διαφημιστικού υλικού
σε διάφορα σημεία
ενδιαφέροντος, όπως
σουπερμάρκετ, κάβες,
εστιατόρια, μπαρ,
στάσεις λεωφορείων /
μετρό κλπ. 500,00 € 100,00 50.000,00 € 80,00 40.000,00 € 80,00 40.000,00 €

130.000,00
€

Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (1 άτομο Χ
13 ώρες Χ 20 Ευρώ =
780 Ευρώ) 20€ 13 260€ 13 260€ 13 260€ 780€
1.2.2 Ενημερωτική
εκστρατεία στην
τηλεόραση - Σενάριο
και παραγωγή
τηλεοπτικού σποτ στα
ελληνικά
Παραγωγή τηλεοπτικού
σποτ 50.000,00 € 1,00 50.000,00 € 1,00 50.000,00 € 1,00 50.000,00 €

150.000,00
€

Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (1 άτομο Χ
13 ώρες Χ 20 Ευρώ =
780 Ευρώ) 20€ 13 260€ 13 260€ 13 260€ 780€
1.2.3 Ενημερωτική
εκστρατεία στο
ραδιόφωνο -
Δημιουργία σεναρίων
και παραγωγή
ραδιοφωνικού σποτ
Παραγωγή
ραδιοφωνικού σποτ 2.500,00 € 2,00 5.000,00 € 2,00 5.000,00 € 2,00 5.000,00 € 15.000,00 €

Δημιουργία σεναρίων

1.340,00 € 2,00 2.680,00 € 2,00 2.680,00 € 2,00 2.680,00 € 8.040,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (1 άτομο Χ
13 ώρες Χ 20 Ευρώ = 20€ 13 260€ 39 260€ 39 260€ 780€
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780 Ευρώ)

 1.3 Ενημερωτική εκστρατεία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περιλαμβάνει τις εξής υπο-ενέργειες:

 Ενέργεια 1.3.1
Ενέργεια Δημιουργία site

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την δημιουργία ιστοσελίδας για την καμπάνια ενημέρωσης στα Κράτη – Μέλη στα
ελληνικά, και συνεχείς ενημέρωσή της καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος,
προσθήκη περιεχομένου, ενημέρωση σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Για την
υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθεί digital agency

Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*5 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 300 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.3.2
Ενέργεια Προσαρμογές υλικού

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνονται προσαρμογές δημιουργικού digital υλικών, συγκεκριμένα όπως: landing page
για το site (1), digital banner (8), digital ενημερωτικό έντυπο (8), newsletters (10). Για την
υλοποίηση της δράσης θα χρησιμοποιηθεί digital agency.

Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*5 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 300 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.3.3

Ενέργεια Υλοποίηση Ειδικών οινικών ενημερωτικών εκδηλώσεων (γεύματα
εργασίας)

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση digital influencers και κατ’  επέκταση του καταναλωτικού
κοινού  και των επαγγελματιών του κλάδου για την υπεύθυνη
κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή κατανάλωση
οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό καθεστώς που
διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της εικόνας των οίνων
με γεωγραφικές ενδείξεις.

Υλοποίηση ειδικών οινικών ενημερωτικών εκδηλώσεων (γεύματα εργασίας) για digital
influencers / Key Oinion Leaderss Πρόβλεψη για την υλοποίηση έως 2 ενημερωτικών
εκδηλώσεων ως γεύματα εργασίας σε εστιατόρια, με γαστρονομική/οινική κατεύθυνση (8 ως 10
ατόμων ανά φορά), σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θα απευθυνθούν αποκλειστικά σε digital
influencers / KOLs με αντικείμενο γαστρονομία, οίνος και lifestyle. Στόχος του προγράμματος
είναι η εμφύσηση των digital influencers στα μηνύματα του προγράμματος και η έμμεση
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ενημέρωση και επιρροή του καταναλωτικού κοινού. Για την υλοποίηση της δράσης θα
χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος ο οποίος θα γνωρίζει τους κατάλληλους ανθρώπους
κλειδιά για την διεκπεραίωση των στόχων της δράσης.

Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*5 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 300 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.3.4
Ενέργεια Διαχείριση σελίδας social media

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την διαχείριση σελίδων social media στις οποίες θα προβάλλονται τα μηνύματα του
προγράμματος (Facebook - ινσταγραμ - twitter - youtube). Για την υλοποίηση της δράσης θα
χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο digital agency. Θα αναρτούνται περίπου 3 ποστ ανά εβδομάδα
συνολικά ενώ θα πραγματοποιείται και διαχείριση θετικών και αρνητικών σχολίων των σελίδων.

 Ενέργεια 1.3.5
Ενέργεια Συνεργασία με digital influencers

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προϊόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με digital influencers. Πρόβλεψη συνεργασίας με infuencers (ως
2) οι οποίοι θα υποστηρίξουν την καμπάνια θα μεταδίδουν τα μηνύματα της καμπάνιας μέσω των
δικών τους social media με απώτερο σκοπό την επιρροή και ενημέρωση του καταναλωτικού
κοινού στα μηνύματα της καμπάνιας. Θα αναρτούνται περίπου 1 με 2 ποστ εβδομαδιαίως στα
social media από τον κάθε influencer. Για την υλοποίηση της δράσης, την υπόδειξη των
κατάλληλων digital influencers θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος.

 Ενέργεια 1.3.6
Ενέργεια Υλοποίηση 2 webinars σε HORECA

Σκοπός υλοποίησης
Η αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της
HORECA σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ
και τη λελογισμένη κατανάλωση των οίνων

Περιλαμβάνει την υλοποίηση 2 webinars σε ειδική πλατφόρμα, την δημιουργία 2 παρουσιάσεων
από ειδικούς και 2 videos για τη χρήση τους στα webinars, που θα απευθύνονται σε Β2Β κοινό
(HORECA). Η υλοποίηση (εικαστικό / στήσιμο) της δράσης θα πραγματοποιηθεί από
εξειδικευμένο digital agency.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*5 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 300 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.3.7
Ενέργεια Υλοποίηση webinars για ενημέρωση των καταναλωτών
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Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Θα πραγματοποιηθούν 10 webinars για την ενημέρωση των καταναλωτών. Η τιμή περιλαμβάνει
συνεργασίες με ειδικούς ως ομιλητές, παραγωγή υλικού, υποστήριξη υλοποίησης webinars. Η
υλοποίηση (εικαστικό / στήσιμο) της δράσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο digital
agency.

Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*5 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 300 Ευρώ.

 Ενέργεια 1.3.8
Ενέργεια Αμοιβή digital agency

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτών, HORECA, Digital Influencers για την
υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προϊόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Στην αμοιβή του digital agency  συμπεριλαμβάνεται σε ετήσια βάση:
- Ευθύνη διαχείρισης και υλοποίησης των digital webιnars τα οποία αναλύονται στις δράσεις
1.3.7
- Δημιουργία μηνιαίου content calendar βάσει των στόχων επικοινωνίας της καμπάνιας,
- Δημιουργία δημοσιεύσεων για διαφημίσεις
- Επίσης θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των facebook και google ads.

 Ενέργεια 1.3.9
Ενέργεια Προσαρμογή τηλεοπτικού σποτ για digital campagnia

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνεται το κόστος για την προσαρμογή των τηλεοπτικών spot ώστε να χρησιμοποιηθούν
στην digital Campagn. Η ενέργεια αυτή θα απευθύνεται σε άτομα που χρησιμοποιούν
περισσότερο το διαδίκτυο σε σχέση με την τηλεόραση προκειμένου να αξιοποιηθούν περισσότερο
τα τηλεοπτικά σποτ και όλο και περισσότερο καταναλωτικό κοινό να ενημερωθεί για τα
μηνύματα της καμπάνιας. Για την συγκεκριμένη ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος
υπεργολάβος.

 Ενέργεια 1.3.10
Ενέργεια Διαφημίσεις σε google και facebook pages

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου
για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την επιβλαβή
κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το ενωσιακό
καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση της
εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις
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Θα πραγματοποιηθεί συνεχής και σε μεγάλη έκταση διαφημιστική εκστρατεία, μέσω των google
ads, αλλά και facebook pages για την Ελλάδα για τη στοχευμένη διάδοση των μηνυμάτων της
καμπάνιας στο καταναλωτικό κοινό και των επαγγελματιών του κλάδου. Για την συγκεκριμένη
ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο digital agency.

Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*10 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 600 Ευρώ.
Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.3 ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.3 Ενημερωτική
εκστρατεία στο
διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
1.3.1 Δημιουργία site
όπου θα προβάλλονται
τα μηνύματα της
καμπάνιας στα ελληνικά
Δημιουργία site (2
άτομα *200 ώρες *50€
για το πρώτο έτος) (2
άτομα * 100  ώρες * 50€
για το δεύτερο και τρίτο
έτος) 50,00 € 400,00 20.000,00 € 80,00 4.000,00 € 80,00 4.000,00 € 28.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
5 ώρες Χ 20 Ευρώ =
300 Ευρώ) 20€ 15 300€ 15 300€ 15 300€ 900€
1.3.2 Προσαρμογές
δημιουργικού.
Περιλαμβάνονται
προσαρμογές υλικών,
συγκεκριμένα όπως:
digital καταχώρηση,
landing page για το
site(1), digital banner
(8),  newsletter(10)
Δημιουργία /
προσαρμογή landing
page 500,00 € 1,00 500,00 € 1,00 500,00 € 1,00 500,00 € 1.500,00 €
Δημιουργία /
προσαρμογή Digital
banner 200,00 € 8,00 1.600,00 € 8,00 1.600,00 € 8,00 1.600,00 € 4.800,00 €
Προσαρμογή digital
ενημερωτικού έντυπου 240,00 € 8,00 1.920,00 € 8,00 1.920,00 € 8,00 1.920,00 € 5.760,00 €
Δημιουργία /
προσαρμογή
10newsletter 500,00 € 10,00 5000,00 € 10,00 5000,00 € 10,00 5000,00 € 15.000,00 €
B. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
5 ώρες Χ 20 Ευρώ =
300 Ευρώ) 20€ 15 300€ 15 300€ 15 300€ 900€
1.3.3 Έξοδα υλοποίησης
ειδικών οινικών
ενημερωτικών
εκδηλώσεων (γεύματα
εργασίας) για digital
influencers / KOLs
Booking Καταστημάτων 500,00 € 2,00 1.000,00 € 2,00 1.000,00 € 2,00 1.000,00 € 3.000,00 €
Κόστος Φαγητού 70,00 € 10,00 700,00 € 10,00 700,00 € 10,00 700,00 € 2.100,00 €
Υπηρεσίες διοργάνωσης
(2 άτομο Χ 40 ώρες Χ
20 Ευρώ) 20,00 € 80,00 1.600,00 € 80,00 1.600,00 € 80,00 1.600,00 € 4.800,00 €
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Ενοικίαση
οπτικοακουστικού
εξοπλισμού

500,00 € 2,00 1.000,00 € 2,00 1.000,00 € 2,00 1.000,00 € 3.000,00 €

Φωτογραφική Κάλυψη
για χρήση στα social
media

1.500,00 € 2,00 3.000,00 € 2,00 3.000,00 € 2,00 3.000,00 € 9.000,00 €
Αναλώσιμα (Budgets,
block σημειώσεων,
στυλό) για δύο
εκδηλώσεις 500,00 € 2,00 1.000,00 € 2,00 1.000,00 € 2,00 1.000,00 € 3.000,00 €
B. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
5 ώρες Χ 20 Ευρώ =
300 Ευρώ) 20€ 15 300€ 15 300€ 15 300€ 900€
1.3.4 Διαχείριση
σελίδας social media για
το επώνυμο ελληνικό
κρασί (Facebook -
ινσταγραμ - twitter -
youtube)
Διαχείριση σελίδας
social media από ένα
άτομο για 11 μήνες. Θα
παραχθούν συνολικά 3
post ανά εβδομάδα 4.000,00 € 1,00 4.000,00 € 1,00 4.000,00 € 1,00 4.000,00 € 12.000,00 €
1.3.5 Κόστη
συνεργασίας με digital
influencers Πρόβλεψη
συνεργασίας με
infuencers (ως 2) οι
οποίοι θα υποστηρίξουν
την καμπάνια για
καταναλωτές μέσω των
social media.
Υπηρεσίες για την
υποστήριξη καμπάνιας
από 2 influencers / έτος 5.000,00 € 2,00 10.000,00 € 2,00 10.000,00 € 2,00 10.000,00 € 30.000,00 €

1.3.6 Υλοποίηση 2
webinars σε HORECA

Δημιουργία post
production videos 9.000,00 € 2,00 18.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 18.000,00 €
Δημιουργία
παρουσιάσεων (χρήση
στα webinars) 2.500,00 € 2,00 5.000,00 € 2,00 5.000,00 € 2,00 5.000,00 € 15.000,00 €
Δημιουργία 1
πλατφόρμας   για τα
webinars 8000 Ευρώ
για τα webinars και
υλοποίηση των webinars
(1 άτομο Χ 50 Ευρώ Χ
80 ώρες =4000 Ευρώ) 12.000,00 € 1,00 12.000,00 € 1,00 12.000,00 € 1,00 12.000,00 € 36.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
5 ώρες Χ 20 Ευρώ =
300 Ευρώ) 20€ 15 300€ 15 300€ 15 300€ 900€
1.3.7 Υλοποίηση 10
Webinars για
ενημέρωση των
καταναλωτών.
Κόστος παραγωγής
υλικού για τα webinars
παραγωγή κειμένων και
power point 500,00 € 10,00 5.000,00 € 5,00 2.500,00 € 5,00 2.500,00 € 10.000,00 €
Αμοιβή Ομιλητών
webinars 2.000,00 € 10,00 20.000,00 € 10,00 20.000,00 € 10,00 20.000,00 € 60.000,00 €
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Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
5 ώρες Χ 20 Ευρώ =
300 Ευρώ) 20€ 15 300€ 15 300€ 15 300€ 900€

1.3.8 Υπηρεσίες digital
agency

Ευθύνη διαχείρισης και
υλοποίησης των digital
webιnars της δράσης
1.3.7 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 15.000,00 €
Μηνιαίο content
calendar (2 άτομα Χ 25
εργατοώρες Χ 50 Ευρώ) 50,00 € 50,00 2.500,00 € 50,00 2.500,00 € 50,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Δημιουργία
δημοσιεύσεων για
διαφημίσεις σε google
και social media 50 Χ
150 Ευρώ

150,00 € 50,00 7.500,00 € 50,00 7.500,00 € 50,00 7.500,00 € 22.500,00 €
1.3.9 Προσαρμογή
τηλεοπτικού σποτ για
digital campagnia
Κόστος προσαρμογή 3.720,00 € 1,00 3.720,00 € 1,00 3.720,00 € 1,00 3.720,00 € 11.160,00 €

1.3.10 Διαφημίσεις σε
google και facebook
pages
Google Ads (σε κλικ) 0,05 € 500.000,00 25.000,00 € 400.000,00 20.000,00 € 400.000,00 20.000,00 € 65.000,00 €
Facebook ads (σε κλικ) 0,05 € 400.000,00 20.000,00 € 300.000,00 15.000,00 € 300.000,00 15.000,00 € 50.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
10 ώρες Χ 20 Ευρώ =
600 Ευρώ) 20€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 1800€

 1.4 Ενημερωτική εκστρατεία σε σχολές / ινστιτούτα ιδίως για την εστίαση και τον τουρισμό

 Ενέργεια 1.4.1
Ενέργεια Κατάρτιση στην εστίαση και τον τουρισμό

Σκοπός υλοποίησης
Η αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της
HORECA σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ
και τη λελογισμένη κατανάλωση των οίνων

Περιλαμβάνονται  σεμινάρια στο χώρο της διανομής, της εστίασης και του τουρισμού
(ξενοδοχεία – τουριστικοί πράκτορες). Θα δημιουργηθεί λίστα πιστοποιημένων εκπαιδευτών στην
ΕΔΟΑΟ που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό,  προτείνουμε μια σειρά σεμιναρίων
2 – 3 σε συνεργασία με σχολές / ινστιτούτα της εστίασης και του τουρισμού. Στο τέλος των
σεμιναρίων θα δίνεται και πιστοποίηση σε συνέχεια εξετάσεων. Τα σεμινάρια λόγω Covid-19 θα
μπορούν να γίνουν και On line αν χρειαστεί. 10 σεμινάρια ανά έτος με μέσο όρο 10
συμμετέχοντες ανά σεμινάριο. Ανά έτος θα πραγματοποιηθούν 3 σεμινάρια στην Αθήνα, 2
σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Κρήτη, 1 στη Λάρισα, 1 στην Πάτρα, 1 στα νησιά του
Αιγαίου και 1 στα νησιά του Ιονίου. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους για την υλοποίηση οινικών σεμιναρίων είτε σε σχολές είτε σε αίθουσες
ξενοδοχείων ή εστιατορίων. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας θα συνεργαστούμε
με σχολή οινικής κατεύθυνσης.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*50 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 3000 Ευρώ.

Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.4 ΕΛΛΑΔΑ
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Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.4 Ενημερωτική
εκστρατεία σε σχολές και
ινστιτούτα ιδίως σε
εστίαση και τουρισμό

1.4.1 Κατάρτιση στην
εστίαση και τον τουρισμό

Διοργάνωση σεμιναρίων
σε σχολές / ινστιτούτα
ιδίως σε εστίαση και
τουρισμού
10 σεμινάρια Χ 10 άτομα
Χ 700 Ευρώ το άτομο 700,00 € 100,00 70.000,00 € 100,00 70.000,00 € 100,00 70.000,00 € 210.000,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη για
τα social media 1.500,00 € 10,00 15.000,00 € 10,00 15.000,00 € 10,00 15.000,00 € 45.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας Οργάνωσης
(3 άτομα Χ 50 ώρες Χ 20
Ευρώ = 3000 Ευρώ) 20€ 150 3000€ 150 3000€ 150 3000€ 9000€

 1.5 Ενημερωτική εκστρατεία μέσω οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλλου υλικού όπως
φυλλάδια DVD Gadgets

 Ενέργεια 1.5.1
Ενέργεια Δημιουργία POS υλικού

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και των
επαγγελματιών του κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων
προιόντων και την επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης,
καθώς και για το ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ-
ΠΓΕ και τη βελτίωση της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την δημιουργία POS (στικάκια, ποδιές sommellier, ανοιχτήρια, dropstop,
καλύμματα για βαλίτσες, ομπρέλες, μάσκες προστασίας για την πανδημία). Θα παραχθούν την
πρώτη χρονιά 2.000 τεμάχια συνολικά και τη δεύτερη και τρίτη χρονιά 1.000 τεμάχια συνολικά.
Το υλικό POS θα μοιράζεται στις εκδηλώσεις της δράσης 2 της ενημερωτικής καμπάνιας για την
Ελλάδα. Για τη συγκεκριμένη δράση θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος διαφημιστική ή γραφιστική
εταιρεία.

 Ενέργεια 1.5.2
Ενέργεια Παραγωγή φυλλαδίων

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και των
επαγγελματιών του κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων
προιόντων και την επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης,
καθώς και για το ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ-
ΠΓΕ και τη βελτίωση της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την παραγωγή επικοινωνιακών υλικών της καμπάνιας όπως φυλλάδια στα
ελληνικά, και υπολογίζεται ότι θα παραχθούν περίπου 5.000 τεμάχια για το πρώτο έτος και από
2.500 τεμάχια για το δεύτερο και τρίτο έτος. Τα φυλλάδια θα μοιραστούν στις εκδηλώσεις της
δράσης 2 για την Ελλάδα της ενημερωτικής καμπάνιας. Τα φυλλάδια θα είναι περίπου 60 σελίδων
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και διαστάσεων 12 Χ 24. Για την συγκεκριμένη δράση θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος
διαφημιστική ή γραφιστική εταιρεία.

 Ενέργεια 1.5.3

Ενέργεια Εμπλουτισμός βασικού εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά (κείμενα -
power point – ερωτηματολόγια εξετάσεων)

Σκοπός υλοποίησης
Η αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της
HORECA σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ – ΠΓΕ
και τη λελογισμένη κατανάλωση των οίνων

Περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό βασικού εκπαιδευτικού υλικού, κειμένων, power point,
ερωτηματολόγια εξετάσεων κλπ, για χρήση στις στην ενέργεια 1.4 ενημερωτική εκστρατεία σε
εστίαση και τουρισμό. Για τη συγκεκριμένη δράση θα χρησιμοποιηθεί ως υπεργολάβος
εκπαιδευτική σχολή οινικής κατεύθυνσης

 Ενέργεια 1.5.4
Ενέργεια Δημιουργία και παραγωγή χάρτη / περιοχή στα ελληνικά

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, των επαγγελματιών του κλάδου
και των δημοσιογράφων και influencers για το ενωσιακό καθεστώς που
διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ σε σχέση με την ποιότητα, τη φήμη ή
άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του

Για την πρώτη χρονιά θα παραχθούν 4000 τεμάχια Για τη δεύτερη και τρίτη χρονιά θα
πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των χαρτών και θα στοιχίζει 10 Ευρώ ο χάρτης. Θα παραχθούν
250 χάρτες Χ 8 αμπελουργικές περιοχές. Το υλικό θα μοιραστεί στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1,
1.1.2, 1.3.3 και στις εκδηλώσεις της δράσεις 2 για την Ελλάδα. Για τη συγκεκριμένη δράση θα
χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος διαφημιστική εταιρεία ή εταιρεία παραγωγής χαρτών.

 Ενέργεια 1.5.5
Ενέργεια Δημιουργία Οπτικοακουστικού υλικού

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του
κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την
επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το
ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για χρήση στις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιούνται. Θα δημιουργηθούν 10 podcast στα ελληνικά 3.000 Ευρώ το ένα Χ 10
podcast Τα podcast θα χρησιμοποιηθούν στο microsite και στα social media ενώ θα μεταφέρουν
όλα τα μηνύματα της καμπάνιας. Για την συγκεκριμένη ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος
διαφημιστική ή γραφιστική εταιρεία.

 Ενέργεια 1.5.6
Ενέργεια Δημιουργία Banners και τοποθέτησή τους στα αεροδρόμια

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και των
επαγγελματιών του κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων
προϊόντων και την επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης,
καθώς και για το ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ -
ΠΓΕ και τη βελτίωση της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις
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Θα δημιουργηθούν banners τα οποία θα τοποθετηθούν στους χώρους που προβλέπονται στα
αεροδρόμια που βρίσκονται κοντά σε οινοπαραγωγικές περιοχές. Θα χρησιμοποιηθεί
υπεργολάβος διαφημιστική εταιρεία.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*9 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 540 Ευρώ.
Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.5 ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.5 Ενημερωτική
εκστρατεία μέσω
οπτικοακουστικού,
έντυπου ή άλλου
υλικού όπως φυλλάδια
DVD Gadgets
1.5.1 Δημιουργία POS
(στικάκια, ποδιές
sommellier, ανοιχτήρια,
dropstop, καλύμματα
για βαλίτσες, ομπρέλες,
μάσκες προστασίας για
την πανδημία
Δημιουργία και
παραγωγή POS τα οποία
θα μοιράζονται στις
εκδηλώσεις,
δημοσιογράφους
influencers και λοιπές
δράσεις 10,00 € 2.000,00 20.000,00 € 1.000,00 10.000,00 € 1.000,00 10.000,00 € 40.000,00 €
1.5.2 Παραγωγή
φυλλαδίων έως 5.000
τεμάχια
Παραγωγή φυλλαδίων 10 € 5.000,00 50.000,00 € 2.500,00 25.000,00 € 2.500,00 25.000,00 € 100.000,00 €
1.5.3 Εμπλουτισμός
βασικού εκπαιδευτικού
υλικού στα ελληνικά
(κείμενα - power point -
ερωτηματολόγια
εξετάσεων) για χρήση
του στις εκδηλώσεις και
τα σεμινάρια

(1 άτομα * 440 ώρες
*50 € για το 1ο έτος)

50,00 € 440,00 22.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 22.000,00 €
1.5.4 Δημιουργία και
παραγωγή οινικών
χάρτη / περιοχή στα
ελληνικά
Δημιουργία και
παραγωγή χάρτη. Για
την πρώτη χρονιά θα
παραχθούν 4000
τεμάχια Για τη δεύτερη
και τρίτη χρονιά θα
πραγματοποιηθεί
αναπαραγωγή των
χαρτών και θα στοιχίζει
10 Ευρώ ο χάρτης. 1,00 40.000,00€ 40.000,00 € 1,00 20.000,00 € 1,00 20.000,00 € 80.000,00 €
1.5.5 Δημιουργία
Οπτικοακουστικού
υλικού
Δημιουργία podcast στα
ελληνικά 3.000 Ευρώ το
ένα Χ 10 podcast 3.000,00 € 10,00 30.000,00 € 0,00 30,00 € 0,00 0,00 € 30.000,00 €
1.5.6 Δημιουργία
Banners Και
τοποθέτησή τους στα
αεροδρόμια σε βασικές
οινοπαραγωγικές
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περιοχές

Δημιουργία banner 120,00 € 200,00 24.000,00 € 200,00 24.000,00 € 200,00 24.000,00 € 72.000,00 €
Τοποθέτηση banner
(αμοιβή) 500,00 € 200,00 100.000,00 € 100,00 50.000,00 € 100,00 50.000,00 € 200.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
9 ώρες Χ 20 Ευρώ =
540 Ευρώ) 20€ 27 540€ 27 540€ 27 540€ 1620€

2.6.3 ΔΡΑΣΗ 1 (Γερμανία): Ενημερωτική εκστρατεία στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο.

 Ενέργεια 1.1 Ενημερωτική εκστρατεία στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο

Ενέργεια
Ενημερωτικές εκστρατείες στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο
(Παραγωγή News Letters, Δελτίων Τύπου, Έντυπες Καταχωρήσεις Σε
Εξειδικευμένα Περιοδικά, Συνεντεύξεις Τύπου)

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες στόχους της Ε.Ε
όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές
ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει ενημερωτική εκστρατεία στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο Στο κόστος
περιλαμβάνεται:
- Υλοποίηση 2 συνεντεύξεων Τύπων. Θα πραγματοποιηθούν 2 συνεντεύξεις Τύπου ανά έτος για
περίπου 50 άτομα. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο σε ξενοδοχείο ή
εστιατόριο και την πρώτη χρονιά θα πραγματοποιηθούν σε Βερολίνο και Μόναχο, ενώ τη δεύτερη
και Τρίτη χρονιά σε Dusseldorf και Βερολίνο.
- Δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων και καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα digital
περιοδικά.
- Αμοιβή influencer. Θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με digital influencers. Πρόβλεψη
συνεργασίας με ένα infuencers οι οποίοι θα υποστηρίξουν την καμπάνια θα μεταδίδουν τα
μηνύματα της καμπάνιας μέσω των δικών τους social media με απώτερο σκοπό την επιρροή και
ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού στα μηνύματα της καμπάνιας. Θα αναρτούνται περίπου 1
με 2 ποστ εβδομαδιαίως στα social media του influencer.
Για τη συγκεκριμένη ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος στη  Γερμανία.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*44 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2640 Ευρώ.

Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.1 Ενημερωτικές
εκστρατείες στο γενικό και
εξειδικευμένο τύπο
(Παραγωγή News Letters,
Δελτίων Τύπου, Έντυπες
Καταχωρήσεις Σε
Εξειδικευμένα Περιοδικά,
Συνεντεύξεις Τύπου)
Υλοποίηση 2
Συνεντεύξεων Τύπου για
50 άτομα
Κόστη ανά συνέντευξη 4.000 € 2,00 8.000,00 € 2,00 8.000,00 € 2,00 8.000,00 € 24.000,00 €
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Ενοικίαση αίθουσας: 1.500
Ενοικίαση
οπτικοακουστικού υλικού
1.000 Ευρώ
Κόστος φαγητού 30 Ευρώ
το άτομο. Σύνολο: 1.500
Ευρώ
Τελικό Σύνολο ανά
συνέντευξη: 4.000 Ευρώ
Διαφημιστικές
Καταχωρήσεις 64
καταχωρήσεις σε digital
περιοδικά και Χ1000 Ευρώ 1.000,00 € 64,00 64.000,00 € 64,00 64.000,00 € 64,00 64.000,00 € 192.000,00 €
Δημιουργικό
καταχωρήσεων 1 Χ 8.000
Ευρώ 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 24.000,00 €
Υπηρεσίες για την
υποστήριξη της καμπάνιας
από 1 influencer 8.000 € 1,00 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 1,00 8.000,00 € 24.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας Οργάνωσης
(3 άτομα Χ 44 ώρες Χ 20
Ευρώ = 2640 Ευρώ) 20€ 132 2640,00€ 20€ 2640,00€ 20€ 2640,00€ 7920,00€

 Ενέργεια 1.2 Ενημερωτική εκστρατεία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ενέργεια Ενημερωτική εκστρατεία στο διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες στόχους της Ε.Ε
όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές
ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει Ενημερωτική Εκστρατεία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου στα social media
(facebook και Instagram) καθώς και διαφημίσεις μέσω google και facebook. Θα παραχθούν
περίπου 3-4 ποστ την εβδομάδα. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας θα
χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος στη Γερμανία. Για την επιμέλεια της παραπάνω
ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 1 άτομο από την προτείνουσα οργάνωση, 20€*44
ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 880 Ευρώ.
Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.2 Ενημερωτική
Εκστρατεία στο διαδίκτυο
και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Δημιουργία και διαχείριση
περιεχομένου σε social
media (facebook &
Instagram) 3 - 4 ποστ την
εβδομάδα. 50,00 € 300,00 15.000,00 € 300,00 15.000,00 € 300,00 15.000,00 € 45.000,00 €
Google Ads (σε κλικ) 0,05 € 300.000,00 15.000,00 € 300.000,00 15.000,00 € 300.000,00 15.000,00 € 45.000,00 €
Facebook ads (σε κλικ) 0,05 € 200.000,00 10.000,00 € 200.000,00 10.000,00 € 200.000,00 10.000,00 € 30.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας Οργάνωσης
(1 άτομο Χ 44 ώρες Χ 20
Ευρώ = 2640 Ευρώ) 20€ 44 880,00€ 44 880,00€ 44 880,00€ 2640,00€

 Ενέργεια 1.3 ενημερωτική εκστρατεία μέσω οπτικοακουστικού υλικού
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Ενέργεια Δημιουργία Podcast στα Γερμανικά

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες στόχους της Ε.Ε
όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές
ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την δημιουργία εκ νέου, 5 podcast στα Γερμανικά ετησίως και τη χρήση τους στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα podcast θα παρουσιάζουν την ποιότητα και άλλα χαρακτηριστικά
οίνων ΠΟΠ ή /και ΠΓΕ της Ελλάδας. Τα podcast θα έχουν διάρκεια δέκα έως δεκαπέντε λεπτά το
κάθε ένα και κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται διαφορετικοί οίνοι ΠΟΠ αρχίζοντας από τα βασικά
ΠΟΠ ή και ΠΓΕ της Ελλάδας. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας θα
χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος στη Γερμανία.
Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.3 Δημιουργία podkast
στα Γερμανικά
Δημιουργία podcast 5.000,00 € 5,00 25.000,00 € 5,00 25.000,00 € 5,00 25.000,00 € 75.000,00 €

 Ενέργεια 1.4 Ενημερωτική εκστρατεία μέσω έντυπου υλικού

Ενέργεια
Δημιουργία φυλλαδίων και διαφημιστικού υλικού στα γερμανικά και
διανομή σε καταναλωτές, επαγγελματίες του κλάδου και
δημοσιογράφους και influencers

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες στόχους της Ε.Ε
όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές
ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την δημιουργία - παραγωγή φυλλαδίων και άλλου διαφημιστικού υλικού στα
Γερμανικά και διανομή στις εκδηλώσεις της δράσης 2 για τη Γερμανία, σε καταναλωτές
επαγγελματίες του κλάδου, δημοσιογράφους και influencers. Για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος στη Γερμανία. Τα
φυλλάδια θα είναι 60 σελίδων περίπου, διαστάσεων 12Χ24 cm και θα αναφέρουν τα ΠΟΠ και
ΠΓΕ της Ελλάδας καθώς και όλα τα μηνύματα της καμπάνιας.

Πίνακας Προϋπολογισμού Ενέργειας 1.4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

1.4 Δημιουργία φυλλαδίων
και άλλου διαφημιστικού
υλικού στα Γερμανικά
Δημιουργία και παραγωγή
χάρτη (σε τμχ) 20,00 € 1.000,00 20.000,00 € 500,00 10.000,00 € 500,00 10.000,00 € 40.000,00 €
Εκτύπωση φυλλαδίων στα
Γερμανικά 10 € 2.000,00 20.000,00 € 2.000,00 20.000,00 € 2.000,00 20.000,00 € 60.000,00 €
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ΔΡΑΣΗ 2

2.6.4 ΔΡΑΣΗ 2 (Ελλάδα): Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Εκθέσεις, παρουσιάσεις και
γευσιγνωσίες

 Ενέργεια 2.1 Συμμετοχή στο Οινόραμα.
Ενέργεια Συμμετοχή στο Οινόραμα.

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του
κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την
επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το
ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνεται η συμμετοχή στο Οινόραμα στην Αθήνα, τη μεγαλύτερη έκθεση ελληνικών
κρασιών στον κόσμο και, βέβαια, τη μεγαλύτερη έκθεση κρασιού στην Ελλάδα, που οργανώνεται
ανελλιπώς από το 1994. Για την υλοποίηση της συμμετοχή μας στην έκθεση θα χρησιμοποιηθεί
υπεργολάβος.
Για την υλοποίηση και επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από
την προτείνουσα οργάνωση, 20€*29 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 1740 Ευρώ.

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.1 Συμμετοχή στο
Οινόραμα

Εικαστικό χώρου 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 15.000,00 €

Ενοικίαση χώρου 200,00 € 60,00 12.000,00 € 60,00 12.000,00 € 60,00 12.000,00 € 36.000,00 €
Ενοικίαση
οπτικοακουστικού
εξοπλισμού 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 7.500,00 €

Ομιλητής 2.600,00 € 1,00 2.600,00 € 1,00 2.600,00 € 1,00 2.600,00 € 7.800,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης. Το
φωτογραφικό υλικό θα
χρησιμοποιηθεί στα
social media 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Έξοδα διοργάνωσης
όπως αναλώσιμα,
σύνταξη και αποστολή
δελτίων Τύπου, e-
newsletters, Press kits
σχετικά με τις
εκδηλώσεις Αναλώσιμα:
600 Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
4 Δελτία Τύπου Χ 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο
2000 Ευρώ
4 E news letters X 500
το ένα. Σύνολο 2.000
Ευρώ
Παραγωγή και
δημιουργία Press Kit που
θα μοιράζεται στους
καλεσμένους κατά τη
διάρκεια των
εκδηλώσεων   50
τεμάχια Χ 20 Ευρώ το
ένα. Σύνολο 1.000 5.600,00 € 1,00 5.600,00 € 1,00 5.600,00 € 1,00 5.600,00 € 16.800,00 €
Αεροπορικά -
μετακινήσεις (2 άτομα x
600 €) (Δημοσιογράφοι,
ειδικοί από τη Γερμανία
για συμμετοχή τους στην
εκδήλωση) 600,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 3.600,00 €
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Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα) 200,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 2.400,00 €
Ημερήσια αποζημίωση
(2 άτομα x 3 ημέρες x
90€ ανά άτομο) 90,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 1.620,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
29 Χ 20 Ευρώ = 5220) 20€ 87 1740,00€ 87 1740,00€ 261 1740,00€ 5.220,00€

 Ενέργεια 2.2 Συμμετοχή στο Χάρτη των γεύσεων
Ενέργεια Συμμετοχή στο Χάρτη των γεύσεων

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του
κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την
επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το
ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνεται η Συμμετοχή στο Χάρτη των γεύσεων στη Θεσσαλονίκη. Ο Χάρτης των
Γεύσεων είναι η σημαντικότερη οινική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα. Από την πρώτη του
διοργάνωση, το 2003, μέχρι σήμερα, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική και στοχευμένη
ενημέρωση του ελληνικού κρασιού και κατ’ επέκταση στη δημιουργία οινικής παιδείας.

Για την υλοποίηση και επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από
την προτείνουσα οργάνωση, 20€*29 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 1740 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.2 Συμμετοχή στο
Χάρτη των γεύσεων

Εικαστικό χώρου 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 15.000,00 €

Ενοικίαση χώρου 100,00 € 50,00 5.000,00 € 50,00 5.000,00 € 50,00 5.000,00 € 15.000,00 €
Ενοικίαση
οπτικοακουστικού
εξοπλισμού 1.070,00 € 1,00 1.070,00 € 1,00 1.070,00 € 1,00 1.070,00 € 3.210,00 €

Ομιλητής 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης για χρήση στα
social medial 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Έξοδα διοργάνωσης όπως
αναλώσιμα, σύνταξη και
αποστολή δελτίων Τύπου,
e-newsletters, Press kits
σχετικά με τις εκδηλώσεις
Αναλώσιμα: 400 Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
2 Δελτία Τύπου Χ 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο
1.000 Ευρώ

2 E news letters X 500 το
ένα. Σύνολο 1.000 Ευρώ

2.400 € 1,00 2.400,00 € 1,00 2.400,00 € 1,00 2.400,00 € 7.200,00 €
Αεροπορικά
Μετακινήσεις (2 άτομα x
600 €)(Δημοσιογράφοι,
ειδικοί από τη Γερμανία
για συμμετοχή τους στην
εκδήλωση) 600,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 3.600,00 €
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Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα) 200,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 2.400,00 €
Ημερήσια αποζημίωση (2
άτομα x 3 ημέρες x 90€
ανά άτομο) 90,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 1.620,00 €
Β. Μεταφορικά 300 Ευρώ
- Διαμονή 200 Χ 3
διανυχτερεύσεις = 600 -
ημερήσια αποζημίωση 90
Ευρώ Χ 4 ημέρες / το
άτομο = 360. Σύνολο για
δύο άτομα 2520  2
ατόμων (βοηθητικό
Προσωπικό) 1.260,00 € 2,00 2.520,00 € 2,00 2.520,00 € 2,00 2.520,00 € 7.560,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας Οργάνωσης
(3 άτομα Χ 29 Χ 20 Ευρώ
= 5220) 20€ 87 1740,00€ 87 1740,00€ 87 1740,00€ 5.220,00€

 Ενέργεια 2.3 Συμμετοχή στην έκθεση HORECA
Ενέργεια Συμμετοχή στην έκθεση HORECA

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των επαγγελματιών του
κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την
επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το
ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Συμμετοχή στην έκθεση HORECA στην Αθήνα. Η HORECA είναι μια μεγάλη διεθνής έκθεση
για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης. Η
έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο και φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες του Τουρισμού με
ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα (foodservice, καφές και ροφήματα, αλκοολούχα και μη
ποτά, τρόφιμα και σνακ), τις κορυφαίες επιχειρήσεις με ξενοδοχειακό και εστιατορικό εξοπλισμό,
τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που ειδικεύονται στην
κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για την υλοποίηση και κατασκευή
του περιπτέρου στο πλαίσιο της έκθεσης θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος.

Για την υλοποίηση και επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*29 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 1740 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.3 Συμμετοχή στην
έκθεση HORECA

Εικαστικό περιπτέρου 5.350,00 € 1,00 5.350,00 € 1,00 5.350,00 € 1,00 5.350,00 € 16.050,00 €

Ενοικίαση χώρου 150,00 € 70,00 10.500,00 € 70,00 10.500,00 € 70,00 10.500,00 € 31.500,00 €
Ενοικίαση
οπτικοακουστικού
εξοπλισμού 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 4.500,00 €
Ομιλητής:

2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης για χρήση
στα social media 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Έξοδα διοργάνωσης
όπως αναλώσιμα,
σύνταξη και αποστολή
δελτίων Τύπου, e-
newsletters, Press kits
σχετικά με τις
εκδηλώσεις Αναλώσιμα:
400 Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
4 Δελτία Τύπου Χ 500 8.400 € 1,00 8.400,00 € 1,00 8.400,00 € 1,00 8.400,00 € 25.200,00 €
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Ευρώ το ένα. Σύνολο
2000 Ευρώ

4 E news letters X 500
το ένα. Σύνολο 2.000
Ευρώ

Παραγωγή και
δημιουργία Press Kit που
θα μοιράζεται στους
καλεσμένους κατά τη
διάρκεια των
εκδηλώσεων   200
τεμάχια Χ 20 Ευρώ το
ένα. Σύνολο 4.000
Αεροπορικά (2 άτομα x
600 €)( Δημοσιογράφοι,
ειδικοί από τη Γερμανία
για συμμετοχή τους στην
εκδήλωση) 600,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 3.600,00 €
Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα) 200,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 2.400,00 €
Ημερήσια αποζημίωση
(2 άτομα x 3 ημέρες x
90€ ανά άτομο) 90,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 1.620,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
29 Χ 20 Ευρώ = 1740) 20€ 261 1740,00€ 261 1740,00€ 261 1740,00€ 5.220,00€

 Ενέργεια 2.4 Ημερίδες / γευστικές δοκιμές σε καταναλωτές και επαγγελματίες του κλάδου
σε αστικά μέρη

Ενέργεια Ημερίδες / γευστικές δοκιμές για επαγγελματίες και καταναλωτές σε
αστικά μέρη

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και τον επαγγελματιών του
κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων προιόντων και την
επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης, καθώς και για το
ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ- ΠΓΕ και τη βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Θα πραγματοποιηθούν 6 ημερίδες ανά έτος, όπου θα περιλαμβάνουν ομιλίες ενημέρωσης των
οίνων ΠΟΠ – ΠΓΕ καθώς και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων. Οι ομιλίες θα
πλαισιώνονται από γευστικές δοκιμές οίνων, απευθυνόμενοι προς το ευρύ κοινό. Οι εκδηλώσεις
αυτές θα πραγματοποιηθούν στα αστικά κέντρα όπου και υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός.
Υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν 150 άτομα σε κάθε εκδήλωση. Οι ημερίδες θα
πραγματοποιηθούν για το δεύτερο έτος: 1 σε Αθήνα, 1 σε Θεσσαλονίκη, 1 στη Λάρισα, 1 στο
Ηράκλειο, 1 στην Πάτρα, 1 στη Ρόδο και για το τρίτο έτος 1 σε Αθήνα, 1 στη Νάουσα, 1 στην
Χαλκίδα, 1 στα Χανιά, 1 στην Καλαμάτα, 1 στη Σάμο. Για τις ημερίδες θα διαμορφωθεί ειδικός
χώρος ξενοδοχείου στις εν λόγω περιοχές ή εστιατορίου. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
ενέργειας θα συνεργαστούμε με τις περιφερειακές Οργανώσεις του κλάδου.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου
έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.4 Ημερίδες / γευστικές
δοκιμές σε καταναλωτές
σε αστικά μέρη για το
δεύτερο και τρίτο έτος /6
ανά έτος.
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Υπηρεσίες διοργάνωσης(2
άτομα * 70 ώρες *20€ * 6
ημερίδες) 20,00 € 0 0,00 € 840,00 16.800,00 € 840,00 16.800,00 € 33.600,00 €
Κόστος αγοράς και
μεταφοράς περίπου 500
οίνων. 5.000 € 0 0,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 10.000,00 €
Έξοδα διοργάνωσης όπως
αναλώσιμα, σύνταξη και
αποστολή δελτίων Τύπου,
e-newsletters, Press kits
σχετικά με τις εκδηλώσεις
Αναλώσιμα: 3000 Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
6 Δελτία Τύπου Χ 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο
3000 Ευρώ

6 E news letters X 500 το
ένα. Σύνολο 3.000 Ευρώ

Παραγωγή και δημιουργία
Press Kit που θα
μοιράζεται στους
καλεσμένους κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων
200 τεμάχια Χ 20 Ευρώ
το ένα. Σύνολο 4.000 13.000,00 € 0,00 € 1,00 13.000,00 € 1,00 13.000,00 € 26.000,00 €
Επικοινωνία με
δημοσιογράφους, για
δημοσιοποίηση των
εκδηλώσεων ενημέρωσης
(Περιλαμβάνονται :
δημοσιογράφοι,
αρθρογράφοι, ειδικοί σε
θέματα οίνων,
επαγγελματίες οίνου κλπ.
(2 άτομα x 20€ x 100
εργατοώρες) 20,00 € 0,00 € 480,00 9.600,00 € 480,00 9.600,00 € 19.200,00 €

Booking χώρων 2.500,00 € 0,00 € 6,00 15.000,00 € 6,00 15.000,00 € 30.000,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης για χρήση στα
social media 1.500,00 € 0,00 € 6,00 9.000,00 € 6,00 9.000,00 € 18.000,00 €
Αεροπορικά - εσωτερικές
μετακινήσεις (2 άτομα x
600 € Χ 6 εκδηλώσεις)
(Δημοσιογράφοι, ειδικοί
από τη Γερμανία για
συμμετοχή τους στην
εκδήλωση) 600,00 € 0,00 € 12,00 7.200,00 € 12,00 7.200,00 € 14.400,00 €
Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα Χ 6
εκδηλώσεις) 200,00 € 0,00 € 24,00 4.800,00 € 24,00 4.800,00 € 9.600,00 €
Ημερήσια αποζημίωση (2
άτομα x 3 ημέρες x 90€
ανά άτομο) Χ έξι
εκδηλώσεις 90,00 € 0,00 € 36,00 3240,00 € 36,00 3240,00 € 6480,00 €
Β. Μεταφορικά-Διαμονή-
αμοιβή 2 ατόμων
(βοηθητικό Προσωπικό )
Περιλαμβάνεται το
κόστος  δύο ατόμων
συνοδείας ανά εκδήλωση
της προτείνουσας
Περιλαμβάνεται ανά
εκδήλωση (σύνολο 6
εκδηλώσεις) κόστος
μετακίνησης 600 Ευρώ -
ημερήσιας αποζημίωσης 3
ημερών 270 Ευρώ  και 2
διανυκτερεύσεων 400
Ευρώ 1.270,00 € 0,00 0,00 € 12,00 15.240,00 € 12,00 15.240,00 € 30.480,00 €
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 Ενέργεια 2.5 Συνέδριο για τον επώνυμο οίνο
Ενέργεια Συνέδριο για τον επώνυμο οίνο

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και των
επαγγελματιών του κλάδου για την υπεύθυνη κατανάλωση επώνυμων
προιόντων και την επιβλαβή κατανάλωση οίνων άγνωστης προέλευσης,
καθώς και για το ενωσιακό καθεστώς που διέπει τους οίνους ΠΟΠ-
ΠΓΕ και τη βελτίωση της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Θα πραγματοποιηθούν συνέδρια το 2ο και 3ο έτος, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών,
των καταναλωτών για τις εξελίξεις στον οινοπαραγωγικό τομέα στην Ελλάδα. Στα συνέδρια θα
πραγματοποιείται γευσιγνωσία των οίνων και θα τονίζονται η διαφορετικότητα των
χαρακτηριστικών των οίνων. Το συνέδριο θα παρακολουθήσουν περίπου 100 άτομα και θα
διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας θα συνεργαστούμε με
τις περιφερειακές Οργανώσεις του κλάδου και θα πραγματοποιηθούν τον πρώτο χρόνο στην
Αθήνα και το δεύτερο στη Βόρεια Ελλάδα σε κατάλληλο συνεδριακό χώρο.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.5 Συνέδριο για τον
επώνυμο οίνο για τη
δεύτερη και Τρίτη χρονιά
Υπηρεσίες Διοργάνωσης
συνεδρίου (4 άτομα Χ 150
ώρες Χ 20 Ευρώ) 20,00 € 0,00 € 600,00 12.000,00 € 600,00 12.000,00 € 24.000,00 €
Ενοικίαση συνεδριακού
χώρου 30.000,00 € 0,00 € 1,00 30.000,00 € 1,00 30.000,00 € 60.000,00 €
Ενοικίαση εξοπλισμού
γευσιγνωσίας 5.000,00 € 0,00 € 1,00 5.000,00 € 1,00 5.000,00 € 10.000,00 €
Έξοδα 4 Ομιλητών ανά
άτομο:
Μεταφορικά 400 Ευρώ
Διαμονή 600
αμοιβή ομιλητών 1.500
Ευρώ 2.500,00 € 0,00 € 4,00 10.000,00 € 4,00 10.000,00 € 20.000,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης. Το
φωτογραφικό υλικό θα
χρησιμοποιηθεί  στα
σόσιαλ media 6.000,00 € 0,00 € 1,00 6.000,00 € 1,00 6.000,00 € 12.000,00 €
Κόστος αγοράς Οίνων
περίπου 600  οίνοι 6.600 € 0,00 € 1,00 6.600,00 € 1,00 6.600,00 € 13.200,00 €
Catering για 100 άτομα Χ 2
ημέρες Χ 70 Ευρώ το
άτομο 14.000,00 € 0,00 € 1,00 14.000,00 € 1,00 14.000,00 € 28.000,00 €
Έξοδα διοργάνωσης όπως
αναλώσιμα, σύνταξη και
αποστολή δελτίων Τύπου,
e-newsletters, Press kits,
Δώρα συνέδρων,
διαμόρφωση χώρου
γευσιγνωσίας, διερμηνεία
και οπτικοακουστικά μέσα.
Αναλώσιμα (σημειώσεις
γευσιγνωσίας και στυλό):
1.000 Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
4 Δελτία Τύπου Χ 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο 2.000
Ευρώ
4 E news letters X 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο 2.000
Ευρώ
Παραγωγή και δημιουργία
Press Kit που θα
μοιράζεται στους 40.000,00 € 0,00 € 1,00 40.000,00 € 1,00 40.000,00 € 80.000,00 €
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καλεσμένους κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου
100 τεμάχια Χ 20 Ευρώ το
ένα. Σύνολο 2.000
Δώρα συνέδρων 100 Χ 30
Ευρώ το ένα. Σύνολο 3.000
Ενοικίαση
οπτικοακουστικών μέσων
1000 Ευρώ ανά ημέρα  και
έξοδα διερμηνείας 6000
ανά ημέρα για τρεις ημέρες
(7.000 Ευρώ την ημέρα)
21.000 Ευρώ
Διαμόρφωση χώρου
γευσιγνωσίας ο οποίος θα
διαχωριστεί στα έξι
αμπελουργικά
διαμερίσματα της Ελλάδας
και κάθε ένα θα
περιλαμβάνει τους οίνους
ΠΟΠ – ΠΓΕ της περιοχή
τους 9.000 Ευρώ
Αεροπορικά (2 άτομα x
600 €) (Δημοσιογράφοι,
ειδικοί από τη Γερμανία για
συμμετοχή τους στην
εκδήλωση) 600,00 € 0,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 2.400,00 €
Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2 διανυχτερεύσεις
x 200€/ημέρα) 200,00 € 0,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 1.600,00 €
Ημερήσια αποζημίωση (2
άτομα x 3 ημέρες x 90€
ανά άτομο) 90,00 € 0,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 1.080,00 €
Β. Μεταφορικά 300 Ευρώ -
Διαμονή 200 Χ 4
διανυχτερεύσεις = 800 -
ημερήσια αποζημίωση 90
Ευρώ Χ 5 ημέρες / το
άτομο = 450 Σύνολο για
δύο άτομα 3100
(βοηθητικό Προσωπικό 1.550,00 € 0,00 0,00 € 2,00 3.100,00 € 2,00 3.100,00 € 6.200,00 €

2.6.5 ΔΡΑΣΗ 2 (Γερμανία): Συμμετοχή σε εκδηλώσεις – Εκθέσεις, παρουσιάσεις και
γευσιγνωσίες

Ενέργεια 2. 1.
Ενέργεια Υποτιτλισμός των βίντεο και χρήσης τους στα masterclass

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας στις χώρες στόχους της Ε.Ε όσον αφορά το καθεστώς που
διέπει τους οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη
συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου
λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσής του.
Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές
ενδείξεις

Υποτιτλισμός στα Γερμανικά των 2  videos της δράσης 1.3.6 της Ελλάδας για τη χρήση τους στα
masterclass της δράσης 2.3. Για την υλοποίηση της δράσης θα συνεργαστούμε με υπεργολάβο -
εταιρεία μετάφρασης και  υποτιτλισμού.

Περιγραφή Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.1 Υποτιτλισμός στα
Γερμανικά των videos
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Υποτιτλισμός στα Γερμανικά
των 2 videos για χρήση στις
εκδηλώσεις της Γερμανίας 10.000,00 € 2,00 20.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 20.000,00 €

Ενέργεια 2. 2.

Ενέργεια Μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού στα Γερμανικά για τα
Masterclasses και τις γευστικές δοκιμές

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες στόχους της Ε.Ε
όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές
ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο της ενέργειας 1.5.3 στα
Γερμανικά για χρήση του στα Masterclasses και τις γευστικές δοκιμές της εν λόγω δράσης. Για
την υλοποίηση της ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος στη Γερμανία.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.2 Μετάφραση του
εκπαιδευτικού
υλικού στα
Γερμανικά για τα
Webinars τα
Masterclass και τις
γευστικές δοκιμές
Μετάφραση βασικού
εκπαιδευτικού υλικού
στα γερμανικά
(κείμενα - power
point ) (4 άτομα * 125
ώρες *20 € ) 50,00 € 500,00 25.000,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 25.000,00 €

Ενέργεια 2. 3.

Ενέργεια Masterclasses (3 κάθε έτος) για επαγγελματίες του κλάδου και
διαμορφωτών κοινής γνώμης

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των διαμορφωτών κοινής γνώμης στις χώρες
στόχους της Ε.Ε όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με
γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη
ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Masterclasses για επαγγελματίες και διαμορφωτές κοινής γνώμης (3 σε κάθε έτος) 30 άτομα σε
κάθε masterclass. Τα masterclasses θα περιλαμβάνουν γευστικές δοκιμές και θα
πραγματοποιηθούν σε Βερολίνο, Μόναχο και Dusseldorf κάθε χρόνο σε ειδικό διαμορφωμένο
χώρο κατάλληλο για την υλοποίηση masterclass είτε σε ξενοδοχείο είτε σε εστιατόριο είτε στον
εκθεσιακό χώρο της Prowein.
Για την υλοποίηση και επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα δραστηριοποιηθούν 3 άτομα από
την προτείνουσα οργάνωση, 20€*44 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2640 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.3 Masterclass (3 σε
κάθε έτος)
Εδέσματα, συνοδευτικά
(φαγητά) 2.100,00 € 3,00 6.300,00 € 3,00 6.300,00 € 3,00 6.300,00 € 18.900,00 €
Υλικά για την
εκδήλωση, 1.600,00 € 3,00 4.800,00 € 3,00 4.800,00 € 3,00 4.800,00 € 14.400,00 €
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πτυελοδοχεία, ποτήρια
κλπ

Δημόσιες Σχέσεις 1.125,00 € 3,00 3.375,00 € 3,00 3.375,00 € 3,00 3.375,00 € 10.125,00 €

Master Sommelier 3.180,00 € 3,00 9.540,00 € 3,00 9.540,00 € 3,00 9.540,00 € 28.620,00 €
Αεροπορικά -
μεταφορικά για τρεις
περιοχές (2 άτομα x
1000
€)(Δημοσιογράφοι,
ειδικοί από την Ελλάδα
για συμμετοχή στις
εκδηλώσεις) 1.000,00 € 2,00 2.000,00 € 2,00 2.000,00 € 2,00 2.000,00 € 6.000,00 €
Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 6
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα) 1.200,00 € 2,00 2.400,00 € 2,00 2.400,00 € 2,00 2.400,00 € 7.200,00 €
Ημερήσια αποζημίωση
2 άτομα x 7 ημέρες x
90€ ανά άτομο) 630,00 € 2,00 1.260,00 € 2,00 1.260,00 € 2,00 1.260,00 € 3.780,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα Χ
44 ώρες Χ 20 Ευρώ =
2640 Ευρώ) 20€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 7920€

Ενέργεια 2. 4.
Ενέργεια Γεύματα ή δείπνα σε δημοσιογράφους και διαμορφωτές κοινής γνώμης

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των διαμορφωτών κοινής γνώμης στις χώρες στόχους της
Ε.Ε όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές
ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα
χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Θα πραγματοποιηθούν 5 γεύματα και δείπνα σε δημοσιογράφους και διαμορφωτές κοινής γνώμης.
Σε κάθε γεύμα θα συμμετέχουν 15 – 20 άτομα. Ετησίως θα πραγματοποιηθούν 2 γεύματα σε
Βερολίνο, 2 γεύματα σε Μόναχο και 1 σε Ντίσελντορφ σε εστιατόρια. Για την υλοποίηση της
ενέργειας θα συνεργαστούμε με εξειδικευμένο υπεργολάβο στη Γερμανία.

Για την υλοποίηση και επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*44 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2640 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.4 Γεύματα και
δείπνα σε
δημοσιογράφους και
διαμορφωτές κοινής
γνώμης

Ομιλητής 1.000,00 € 5,00 5.000,00 € 5,00 5.000,00 € 5,00 5.000,00 € 15.000,00 €
Κόστος Φαγητού,
συνοδευτικών
εδεσμάτων 1.000,00 € 5,00 5.000,00 € 5,00 5.000,00 € 5,00 5.000,00 € 15.000,00 €
Κόστος αγοράς
φιαλών οίνου. Θα
αγοραστούν συνολικά
150 - 200 φιάλες 500,00 € 5,00 2.500,00 € 5,00 2.500,00 € 5,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Φωτογραφική κάλυψη
εκδήλωσης για
σόσιαλ μίντια 500,00 € 5,00 2.500,00 € 5,00 2.500,00 € 5,00 2.500,00 € 7.500,00 €
Έξοδα διοργάνωσης
όπως αναλώσιμα,
σύνταξη και
αποστολή δελτίων
Τύπου, e-newsletters,
Press kits σχετικά με
τις εκδηλώσεις 2.000,00 € 5,00 10.000,00 € 5,00 10.000,00 € 5,00 10.000,00 € 30.000,00 €
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Αναλώσιμα 1.000
Ευρώ Ενοικίαση
οπτικοακουστικών
συστημάτων: 1.000
Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
6 Δελτία Τύπου Χ 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο
3.000 Ευρώ
6 E news letters X
500 το ένα. Σύνολο
3.000 Ευρώ
Παραγωγή και
δημιουργία Press Kit
που θα μοιράζεται
στους καλεσμένους
κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων   100
τεμάχια Χ 20 Ευρώ το
ένα. Σύνολο 2.000
Αεροπορικά -
μεταφορικά για τρεις
περιοχές (2 άτομα x
1000
€)(επαγγελματίες από
χώρες της Ευρώπης
για συμμετοχή στις
εκδηλώσεις) 1.000,00 € 2,00 2.000,00 € 2,00 2.000,00 € 2,00 2.000,00 € 6.000,00 €
Διαμονή (Ξενοδοχεία
2 άτομα x 6
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα) 1.200,00 € 2,00 2.400,00 € 2,00 2.400,00 € 2,00 2.400,00 € 7.200,00 €
Ημερήσια
αποζημίωση 2 άτομα
x 7 ημέρες x 90€ ανά
άτομο) 630,00 € 2,00 1.260,00 € 2,00 1.260,00 € 2,00 1.260,00 € 3.780,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα
Χ 44 ώρες Χ 20 Ευρώ
= 2640 Ευρώ) 20€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 7920€

Ενέργεια 2. 5.
Ενέργεια Ταξίδια συνεργατών όπου θα πραγματοποιούνται οι δράσεις

Περιλαμβάνονται τα ταξίδια που θα πραγματοποιήσουν μέλη, συνεργάτες ή στελέχη της
προτείνουσας οργάνωσης στις πόλεις της Γερμανίας όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις.
Το κόστος της δράσης περιλαμβάνεται στο σημείο Β του πίνακα.

Για την υλοποίηση και επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*44 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2640 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.5 Β. Ταξίδια μελών
συνεργατών ή στελεχών
της προτείνουσας όπου
θα πραγματοποιούνται οι
δράσεις
Αεροπορικά εσωτερικές
μετακινήσεις 2 άτομα Χ 5
ταξίδια / έτος 1.000,00 € 10,00 10.000,00 € 10,00 10.000,00 € 10,00 10.000,00 € 30.000,00 €
Ημερήσια Αποζημίωση
(2 άτομα x 7 ημέρες x 90€
ανά ταξίδι = 1260
Ευρώ)(Διαμονή 2 άτομα Χ
200€ * 6 διανυχτερεύσεις
ανά ταξίδι = 2400) Χ 5
ταξίδια 3.660,00 € 5,00 18.300,00 € 5,00 18.300,00 € 5,00 18.300,00 € 54.900,00 €
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Β. Προσωπικό
προτείνουσας Οργάνωσης
(3 άτομα Χ 44 ώρες Χ 20
Ευρώ = 2640 Ευρώ) 20€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 7920€

Ενέργεια 2. 6.
Ενέργεια Αποστολή οίνων για την πραγματοποίηση των γευστικών δοκιμών

Σκοπός υλοποίησης Πραγματοποίηση των γευστικών δοκιμών στις εκδηλώσεις της δράσης.

Περιλαμβάνει το κόστος αποστολής των οίνων στους τόπους όπου θα πραγματοποιηθούν οι
εκδηλώσεις της προτείνουσας οργάνωσης. Την συγκεκριμένη δράση θα αναλάβει μεταφορική
εταιρεία.
Για την επιμέλεια της παραπάνω ενέργειας θα απασχοληθούν 3 άτομα από την προτείνουσα
οργάνωση, 20€*44 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2640 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.6 Αποστολή
οίνων για την
πραγματοποίηση
των γευστικών
δοκιμών
Μεταφορά οίνων
στη Γερμανία. Θα
μεταφερθούν
περίπου 1.500 οίνοι 10,00 € 1.500,00 15.000,00 € 1,00 15.000,00 € 1,00 15.000,00 € 45.000,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3
άτομα Χ 44 ώρες Χ
20 Ευρώ = 2640
Ευρώ) 20€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 7920€

Ενέργεια 2. 7.

Ενέργεια
Γευστικές δοκιμές σε επαγγελματίες κρασιού και κλάδων όπως ο
τουρισμός, εστιατόρια διαμορφωτών κοινής γνώμης κ.λπ. Walk Around
Tasting (3 κάθε έτος)

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των διαμορφωτών κοινής γνώμης στις χώρες
στόχους της Ε.Ε όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με
γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη
ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Περιλαμβάνει την διεξαγωγή εκδηλώσεων απευθυνόμενων προς τους επαγγελματίες του οινικού
κλάδου του κλάδου του τουρισμού, των εστιατορίων, διαμορφωτών κοινής γνώμης και
δημοσιογράφων. Θα πραγματοποιηθούν 3 κάθε χρόνο και στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν
περίπου 100 – 150 άτομα. Οι γευστικές δοκιμές θα πραγματοποιηθούν ετησίως σε Ντίσελντορφ,
Μόναχο και Βερολίνο σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους. Για την υλοποίηση των δράσεων θα
χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος υπεργολάβος στη Γερμανία.
Για την επιμέλεια και υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απασχοληθούν 3 άτομα από την
προτείνουσα οργάνωση, 20€*44 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2640 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.7 Γευστικές
δοκιμές σε
επαγγελματίες του
κρασιού και κλάδων
όπως ο τουρισμός,
εστιατόρια κλπ.
Walk Around
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Tastings (3 κάθε
έτος)
Έξοδα διοργάνωσης
όπως αναλώσιμα,
ενοικίαση
οπτικοακουστικών
συστημάτων και
εξοπλισμού
γευσιγνωσίας,
δημιουργία υλικού
δημοσιότητας,  κλπ,
Σύνταξη και
αποστολή δελτίων
Τύπου, e-newsletters,
Δημιουργία Press kits
σχετικά με τις
εκδηλώσεις
Αναλώσιμα: 1.000
Ευρώ
Ενοικίαση
οπτικοακουστικών
συστημάτων 2.000
Ευρώ
Ενοικίαση υλικών
γευσιγνωσίας 2.000
Ευρώ
Υλικό δημοσιότητας:
2 Δελτία Τύπου Χ 500
Ευρώ το ένα. Σύνολο
1.000 Ευρώ
2 E news letters X
500 το ένα. Σύνολο
1.000 Ευρώ
Παραγωγή και
δημιουργία Press Kit
που θα μοιράζεται
στους
δημοσιογράφους κατά
τη διάρκεια της
εκδήλωσης  150
τεμάχια Χ 20 Ευρώ το
ένα. Σύνολο 3.000 10.000,00 € 3,00 30.000,00 € 3,00 30.000,00 € 3,00 30.000,00 € 90.000,00 €
Κόστος φαγητού –
συνοδευτικών
εδεσμάτων 4.500,00 € 3,00 13.500,00 € 3,00 13.500,00 € 3,00 13.500,00 € 40.500,00 €

Υπηρεσίες
διοργάνωσης (2
άτομα Χ 75 Ευρώ Χ
75 εργατοώρες) Χ 3
εκδηλώσεις 75,00 € 450,00 33.750,00 € 450,00 33.750,00 € 450,00 33.750,00 € 101.250,00 €
Επικοινωνία με
δημοσιογράφους,
Περιλαμβάνονται :
δημοσιογράφοι,
αρθρογράφοι, ειδικοί
σε θέματα οίνων,
επαγγελματίες οίνου
κλπ (2 άτομα x 75€ x
60 εργατοώρες) 9.000,00 € 3,00 27.000,00 € 3,00 27.000,00 € 3,00 27.000,00 € 81.000,00 €

Booking χώρων 10.000,00 € 3,00 30.000,00 € 3,00 30.000,00 € 3,00 30.000,00 € 90.000,00 €
Φωτογραφική
Κάλυψη Εκδήλωσης
για social media 1.500,00 € 3,00 4.500,00 € 3,00 4.500,00 € 3,00 4.500,00 € 13.500,00 €
Αεροπορικά -
μεταφορικά για τρεις
περιοχές (2 άτομα x
1000
€)(δημοσιογράφοι,
ειδικοί από την
Ελλάδα για
συμμετοχή στις
εκδηλώσεις) 1.000,00 € 2,00 2.000,00 € 2,00 2.000,00 € 2,00 2.000,00 € 6.000,00 €

Διαμονή (Ξενοδοχεία 1.200,00 € 2,00 2.400,00 € 2,00 2.400,00 € 2,00 2.400,00 € 7.200,00 €
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2 άτομα x 6
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα)
Ημερήσια
αποζημίωση 2 άτομα
x 7 ημέρες x 90€ ανά
άτομο) 630,00 € 2,00 1.260,00 € 2,00 1.260,00 € 2,00 1.260,00 € 3.780,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3 άτομα
Χ 44 ώρες Χ 20 Ευρώ
= 2640 Ευρώ) 20€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 132 2640,00€ 7920€

Ενέργεια 2. 8.
Ενέργεια Συμμετοχή στην Έκθεση Prowein

Σκοπός υλοποίησης

Ενημέρωση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της
γαστρονομίας καθώς και των διαμορφωτών κοινής γνώμης στις χώρες
στόχους της Ε.Ε όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με
γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη
ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού
περιβάλλοντος ή της προέλευσής του. Επίσης σκοπός είναι η βελτίωση
της εικόνας των οίνων με γεωγραφικές ενδείξεις

Είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση για τη βιομηχανία οίνου και οινοπνευματωδών ποτών, η
οποία πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο στο Ντίσελντορφ. Απευθύνεται αποκλειστικά σε
εμπορικούς επισκέπτες από το λιανικό εμπόριο, το χονδρικό και το εξωτερικό εμπόριο, τη
γαστρονομία, τον ξενοδοχειακό και μεταποιητικό κλάδο. Για την υλοποίηση της έκθεσης θα
συνεργαστούμε με εξειδικευμένο υπεργολάβο της Γερμανίας
Για την επιμέλεια και υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας θα απασχοληθούν 3 άτομα από την
προτείνουσα οργάνωση, 20€*41 ώρες/άτομο/έτος. Σύνολο 2460 Ευρώ.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.8 Συμμετοχή
στην έκθεση
Prowein
Στάντ - περίπτερο
(stand P1) 112,00 € 0,00 € 50,00 5.600,00 € 50,00 5.600,00 € 11.200,00 €
Ενοικίαση χώρου
(corner stand) σε
τμ 222,00 € 0,00 € 50,00 11.100,00 € 50,00 11.100,00 € 22.200,00 €
Φωτογραφική
Κάλυψη
Εκδήλωσης για
χρήση στα social
media 2.500,00 € 0,00 € 1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 5.000,00 €
Ενοικίαση
εξοπλισμού +
εξοπλισμού
γευσιγνωσίας 2.400,00 € 0,00 € 1,00 2.400,00 € 1,00 2.400,00 € 4.800,00 €
Έξοδα
διοργάνωσης
όπως αναλώσιμα,
σύνταξη και
αποστολή
δελτίων Τύπου, e-
newsletters, Press
kits σχετικά με
τις εκδηλώσεις
Αναλώσιμα: 400
Ευρώ
Υλικό
δημοσιότητας:
4 Δελτία Τύπου
Χ 500 Ευρώ το
ένα. Σύνολο 2000
Ευρώ

4 E news letters 8.400,00 € 0,00 € 1,00 8.400,00 € 1,00 8.400,00 € 16.800,00 €



Σελίδα 76 από 82

X 500 το ένα.
Σύνολο 2.000
Ευρώ

Παραγωγή και
δημιουργία Press
Kit που θα
μοιράζεται στους
καλεσμένους
κατά τη διάρκεια
των εκδηλώσεων
200 τεμάχια Χ 20
Ευρώ το ένα.
Σύνολο 4.000
Αεροπορικά (2
άτομα x 600 €)
(Δημοσιογράφο,
ειδικοί από την
Ελλάδα για
συμμετοχή στις
εκδηλώσεις) 600,00 € 0,00 € 2,00 1.200,00 € 2,00 1.200,00 € 2.400,00 €
Διαμονή
(Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2
διανυχτερεύσεις
x 200€/ημέρα) 200,00 € 0,00 € 4,00 800,00 € 4,00 800,00 € 1.600,00 €
Ημερήσια
αποζημίωση (2
άτομα x 3 ημέρες
x 90€ ανά άτομο) 90,00 € 0,00 € 6,00 540,00 € 6,00 540,00 € 1.080,00 €
Β. Προσωπικό
προτείνουσας
Οργάνωσης (3
άτομα Χ 41 ώρες
Χ 20 Ευρώ =
2460 Ευρώ) 20€ 0 0,00€ 123 2460,00€ 123 2460,00€ 4920,00€

Ενέργεια 2. 9.
Ενέργεια Συμμετοχή στο φεστιβάλ οίνου του Μονάχου

Συμμετοχή στο φεστιβάλ οίνου στο Μόναχο. Το Wine Munich περιλαμβάνει κρασιά, αφρώδη
κρασιά, οινοπνευματώδη ποτά, τοπικές σπεσιαλιτέ, αλλαντικά, αλλαντικά, αξεσουάρ, τεχνολογία
οινοποίησης, Confiseriewaren, αξεσουάρ κρασιού και εξοπλισμό κελαριών και πολλά άλλα. Το
ελληνικό stand θα επισκεφτούν περίπου 100 / ημέρα. Το φεστιβάλ διαρκεί περίπου 10 ημέρες. Για
την υλοποίηση της δράσης θα συνεργαστούμε με εξειδικευμένο υπεργολάβο στη Γερμανία.

Περιγραφή
Τιμή
Μονάδας

Ποσότητες
1ο έτος

Σύνολο
1ου έτους

Ποσότητες
2ο έτος

Σύνολο
2ου έτους

Ποσότητες
3ο έτος

Σύνολο
3ου έτους

Σύνολο
Κόστους

2.9 Συμμετοχή στο
φεστιβάλ οίνου στο
Μόναχο

Στάντ - περίπτερο 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 5.000,00 € 5.000,00 €
Ενοικίαση χώρου
(corner stand) σε τμ 300,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 22.500,00 € 22.500,00 €
Φωτογραφική Κάλυψη
Εκδήλωσης για σόσιαλ
μίντια 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €
Ενοικίαση εξοπλισμού +
εξοπλισμού
γευσιγνωσίας 2.700,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 2.700,00 € 2.700,00 €

Κόστος φαγητού 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

Δημόσιες Σχέσεις 5.400,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 5.400,00 € 5.400,00 €

Αναλώσιμα 20,00 € 0,00 € 0,00 € 420,00 8.400,00 € 8.400,00 €
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Αεροπορικά (2 άτομα x
600 €)(επαγγελματίες
από χώρες της Ευρώπης
για συμμετοχή στις
εκδηλώσεις) 600,00 € 0,00 € 0,00 € 2,00 1.200,00 € 1.200,00 €
Διαμονή (Ξενοδοχεία 2
άτομα x 2
διανυχτερεύσεις x
200€/ημέρα) 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 800,00 € 800,00 €

Ημερήσια αποζημίωση
(2 άτομα x 3 ημέρες x
90€ ανά άτομο) 90,00 € 0,00 € 0,00 € 6,00 540,00 € 540,00 €

2.6.6 Χρηματοδότηση της Δράσης
Ο προϋπολογισμός της δράσης, όπως αναλύεται στο ακόλουθο πίνακα συγχρηματοδότησης του
έργου, θα καλυφτεί:
 σε ποσοστό 70% των δαπανών του προγράμματος, από την προβλεπόμενη ενίσχυση της Ε.Ε.,
 σε ποσοστό 30% των δαπανών του προγράμματος, από την προβλεπόμενη εθνική ενίσχυση,
 σε ποσοστό 0% από ίδια κεφάλαια της προτείνουσας οργάνωσης.
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ανά έτος η ίδια συμμετοχή για την επιτυχημένη υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου.

Πίνακας Χρηματοδοτικού Σχήματος

1ο Έτος € 2ο Έτος € 3ο Έτος € Σύνολο €

Κοινοτική Συμμετοχή 70% 1.178.471,49 1.172.139,85 1.215.263,77 3.565.875,11
Εθνική Συμμετοχή 30% ή 0% 505.059,21 502.345,65 520.827,33 1.528.232,19
Ιδία Συμμετοχή 0% ή 30% 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.683.530,70 1.674.485,50 1.736.091,10 5.094.107,30

Η προτείνουσα Οργάνωση δεσμεύεται για την παροχή επαρκούς και έγκαιρης ρευστότητας για
την κάλυψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

3.1 Εισαγωγή
Στόχοι του προγράμματος είναι:
α) η παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του οινικού κλάδου
όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την επιβλαβή
κατανάλωση αλκοόλ, δίνοντας έμφαση στην επιβλαβή κατανάλωση οίνων αγνώστου
προελεύσεως,
β) η παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς των
προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων σε
σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού
γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσης του,
γ) η αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της HORECA σε σχέση με το
καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ) καθώς και τη
λελογισμένη κατανάλωση οίνων,
δ) η εκπαίδευση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της γαστρονομίας καθώς και των
καταναλωτών στις χώρες στόχους της ΕΕ όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με
γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά
του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσής του,
ε) η βελτίωση της εικόνας που διέπει τους ενωσιακούς οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις
στ) Η αύξηση κατά 10% της κατανάλωσης του επώνυμου οίνου έναντι του χύμα στην τριετία.
ζ) Η ενημέρωση περίπου 60.000 καταναλωτών και 15.000 επαγγελματιών κάθε έτος για τα
μηνύματα του προγράμματος.
Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της Δράσης αναπτύσσεται ένα
λεπτομερές πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών,
ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου ελέγχου της προόδου υλοποίησης του προγράμματος.
Η δράση σχεδιάστηκε όντας προσανατολισμένη στην επίτευξη καθορισμένων αποτελεσμάτων –
στόχων οι οποίοι θα είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, χρονικά καθορισμένοι και εφικτοί
(«SMART»), για τον έλεγχο των οποίων θα χρησιμοποιηθούν δείκτες οι οποίοι κατανέμονται ως
ακολούθως.

3.1.1 Επίπεδο 1 – Δείκτες Εκροών

 Οι Δείκτες εκροών: θα προδιαγράφουν την επιτυχή εκτέλεση κάθε προγραμματισμένης
Ενέργειας του προγράμματος, ήτοι το βαθμό επίτευξης των προγραμματισμένων ενεργειών με
ποσοτική διάσταση.

Οι ακριβείς δείκτες εκροών θα καθοριστούν με την διαμόρφωση του αναλυτικού
προϋπολογισμού εφαρμογής του προγράμματος και θα αποτελούν δεδομένα της Σύμβασης
μεταξύ Προτείνουσας Οργάνωσης και Υπεργολάβου (επιλογή κατόπιν διαγωνισμού).
Ενδεικτικοί δείκτες εκροών θα είναι:

Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά Ενέργεια & Έτος
Δράση / Ενέργεια Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων

ΔΡΑΣΗ 1: Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης
Συνεντεύξεις τύπου. Διαδικτυακή συνέντευξη
και συνέντευξη σε φυσικό χώρο. Αποστολή
ηλεκτρονικού press pack με το ηλεκτρονικό
υλικό

Πλήθος ατόμων που θα
παρακολουθήσουν τις συνεντεύξεις

Πλήθος ατόμων που
παρακολούθησαν τις συνεντεύξεις

media plan προβολής της καμπάνιας

Πλήθος ατόμων που είδαν τα τηλεοπτικά
και άκουσαν τα ραδιοφωνικά σποτ, που
διάβασαν άρθρα και ήρθαν σε επαφή με
διαφημιστικές καταχωρήσεις (banner)

Πλήθος ατόμων που ήρθαν σε
επαφή
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Ενημερωτική εκστρατεία στην τηλεόραση –
παραγωγή τηλεοπτικού σποτ

Πλήθος ατόμων που θα
παρακολουθήσουν τα σποτ

Πλήθος ατόμων που θα
ενημερωθεί από το τηλεοπτικό
σποτ

Ενημερωτική εκστρατεία στο ραδιόφωνο –
παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ

Πλήθος ατόμων που θα
παρακολουθήσουν τα σποτ

Πλήθος ατόμων που θα
ενημερωθεί από το ραδιοφωνικό
σποτ

Υλοποίηση ειδικών οινικών ενημερωτικών
εκδηλώσεων με γαστρονομική/οινική
κατεύθυνση

Πλήθος ατόμων που θα παραβρεθούν και
θα έρθουν κοντά με τις γεύσεις των
κρασιών σε συνδυασμό με τα τρόφιμα

Πλήθος ατόμων που
αλληλεπίδρασαν

Διαχείριση σελίδας social media Πλήθος ατόμων που θα επισκεφτούν Πλήθος ατόμων που θα
επισκεφτούν

Συνεργασία με digital influencers Πλήθος influencers που θα υποστηρίξουν
την καμπάνια

Πλήθος ατόμων που θα
αλληλεπιδράσουν και θα
επηρεαστούν

Διαφημίσεις σε google και Facebook Πλήθος κλικ Πλήθος κλικ

ΔΡΑΣΗ 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις – Εκθέσεις, παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες

Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια Πλήθος ατόμων που έχουν ενημερωθεί Πλήθος Επαγγελματιών που
συμμετείχαν

3.1.2 Επίπεδο 2 – Δείκτες Αντίκτυπου Συνολικού Προγράμματος
β. Δείκτες / Στόχοι Ποιοτικού Αντίκτυπου
Θα επιδιωχθεί να αποτιμηθεί ποιοτικά η αποτελεσματικότητα του προγράμματος προβολής –
προώθησης ως προς την μετάδοση των μηνυμάτων αυτού, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των
επαγγελματιών/εμπειρογνωμόνων/εισαγωγέων/καταναλωτών των χωρών στόχου, με επιδίωξη
των ακολούθων:
Με επιλεγμένες τεχνικές (π.χ. αποστολή ειδικού επικοινωνιακού υλικού - ερωτηματολογίου), θα
επιδιωχθεί να αποτιμηθεί ποιοτικά το πρόγραμμα ενημέρωσης ως προς την μετάδοση των
μηνυμάτων αυτού, με εξέταση της μεταβολής (πριν και μετά την υλοποίηση της δράσης) των
παρακάτω ποιοτικών παραμέτρων:
 του επιπέδου αναγνωρισιμότητας - αποδοχής - εμπιστοσύνης των ΠΟΠ, ΠΓΕ ποιότητας στις

ομάδες στόχου, ήτοι των γραφικών συμβόλων, των εγγυημένων παραδοσιακών / εγγενών
ιδιοτήτων, των ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων γεωργικής παραγωγής, ιδίως όσον αφορά την
ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις πτυχές σχετικά με τη θρεπτική
αξία και την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς γενικά των χαρακτηριστικών
ποιοτικής ανωτερότητας.

 Στόχος είναι η διαμόρφωση / εντοπισμός μιας χαρακτηριστικά ευδιάκριτης θετικής εξέλιξης /
τάσης ως προς τα προαναφερθέντα σε όλες τις ομάδες στόχου.

3.1.3 Μεθοδολογία Διαχείρισης – Αξιολόγησης Δεικτών και Στόχων
Αναφορικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης των στόχων της δράσης σημειώνονται τα παρακάτω:
α. Αναπτύσσονται οι παρακάτω ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης:
 Εξετάζεται η πιστή υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων
 Ελέγχεται η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης
 Εξετάζεται η έκταση των αποτελεσμάτων κάθε Ενέργειας
 Εξετάζεται το πλήθος των ατόμων-αγορά στόχου που παρακολούθησαν/συμμετείχαν στις

δραστηριότητες
β. Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάζεται να ακολουθηθούν οι παρακάτω μέθοδοι:
 Καταγραφή στοιχείων των τιμολογίων υλοποίησης του έργου (π.χ. ποσότητες διαφημιστικών

φυλλαδίων που τυπώθηκαν κλπ).
 Καταγραφή επαφών σε ημερολόγιο επισκεπτών / δελτίο συμμετεχόντων ανά εκδήλωση.
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 Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή αναρτήσεων που έγιναν στο πλαίσιο της
δράσης,

 Αποστολή ειδικού επικοινωνιακού υλικού (π.χ. ερωτηματολογίου) σε επιλεγμένο τμήμα των
επαγγελματιών/ εμπειρογνωμόνων/ εισαγωγέων/ καταναλωτών, για την αξιολόγηση ποιοτικών
χαρακτηριστικών της δράσης και του αντίκτυπου ευαισθητοποίησης τους απέναντι στο πακέτο
των προωθούμενων προϊόντων (αναγνωρισιμότητα προϊόντων, σημάτων, εμπιστοσύνη στην
ποιότητα την ασφάλεια κλπ). Ο σχεδιασμός του υλικού θα πραγματοποιηθεί αξιολογώντας
σημαντικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης αναφορικά με το πώς
διαμορφώνονται και τι επηρεάζει τους συγκεκριμένους δείκτες ανά χώρα ανάλογα και με την
κουλτούρα κάθε χώρας, ενώ θα έχει συγκριτική αναφορά για την κατάσταση και τις απόψεις
τους πριν και μετά την υλοποίηση της δράσης.

 Στατιστικά στοιχεία εθνικά και κοινοτικά
γ. Η συλλογή των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται:
 Προοδευτικά, στο τέλος κάθε Ενέργειας,
 Συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε έτους,
 Ενώ, στο τέλος του προγράμματος επεξεργάζονται και αξιολογούνται συγκεντρωτικά τα

αποτελέσματα της δράσης.

3.1.4 Μηχανισμοί Βελτιστοποίησης Αποτελεσματικότητας Προγράμματος
Επιτροπή Διαχείρισης & Ελέγχου
Θα συσταθεί η Επιτροπή Διαχείρισης & Ελέγχου της δράσης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Θα απαρτίζεται από στελέχη της προτείνουσας οργάνωσης, ενώ θα συμμετέχει και

Εκπρόσωπος του φορέα εκτέλεσης.
 Θα υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, αρχεία, πληροφορίες και

δραστηριότητες της οργάνωσης.
 Θα συνεργάζεται με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές παρέχοντας την

προβλεπόμενη πληροφόρηση.
 Θα είναι υπεύθυνη για την υποβολή εισηγήσεων για τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών, που

εντοπίζονται σε θέματα επάρκειας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.
 Θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της έγκαιρης λήψης από τα αρμόδια όργανα, για

την αντιμετώπιση των αδυναμιών που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης φύσεως
ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών
αρχών κλπ).

 Θα είναι υπεύθυνη για την άριστη, εντός ορίων προϋπολογισμού και χρονικών προθεσμιών,
υλοποίηση των δραστηριοτήτων και συνολικά της δράσης.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προβλέψεις/στάδια:

1. Η συνεργασία με τον φορέα εκτέλεσης θα διέπεται από κανόνες που θα ορίζονται ρητά στο
συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών (δικαιούχου και φορέα εκτέλεσης), το
οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τις δραστηριότητες, τα κόστη, τις προθεσμίες, τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τις ρήτρες και εγγυήσεις, τα παραδοτέα, τις
αναφορές προόδου, τους όρους πληρωμών και όποιες άλλες βασικές υποχρεώσεις και όρους
συνεργασίας.

2. Πριν από κάθε προς υλοποίηση Ενέργεια ή ομάδα ομοειδών δραστηριοτήτων, θα καλείται
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης & Ελέγχου, με σκοπό την προετοιμασία και την
έγκριση των απαιτούμενων μέσων (π.χ. προωθητικού υλικού, δείγματα, έντυπα,
διαφημιστικά σποτ κλπ.).



Σελίδα 81 από 82

3. Μετά την κάθε Ενέργεια ή ομάδα ομοειδών δραστηριοτήτων, η ίδια Επιτροπή θα
συνεδριάζει, στο πλαίσιο ελέγχου / αποτίμησης των ενεργειών και των αποτελεσμάτων
αυτών.

4. Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε γενικό συμβούλιο αποτίμησης δράσης,
η Επιτροπή Διαχείρισης & Ελέγχου και άλλα στελέχη του δικαιούχου, θα ανασκοπήσουν
τα αποτελέσματα της Δράσης και θα εκδώσουν συμπεράσματα απολογισμού.
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