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Στην προσπάθεια ενίσχυσης της προβολής των Οίνων 

με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη σε αγορές 

Τρίτων χωρών υπάρχει δυνατότητα χρηματοδοτικής 

ενίσχυσης από την Ε.Ε. και την Ελλάδα 



Το προτεινόμενο πρόγραμμα : 

 
• περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, ενημέρωσης και 

προώθησης που στοχεύουν στις αγορές Τρίτων Χωρών 

 

• δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις (ιδιωτικές, 
συνεταιριστικές), καθώς και επαγγελματικές οργανώσεις, 
οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή 
δημόσιοι οργανισμοί. 

 



Προϋποθέσεις για τους προτείνοντες οργανισμούς 

 

 η επαρκής διαθεσιμότητα προϊόντων ώστε να 
διασφαλίζεται η ικανοποίηση της ζήτησης της 
αγοράς (ελάχιστη ποσότητα 300hl) 

 ο προτεινόμενος προϋπολογισμός να μην 
ξεπερνάει τον κύκλο εργασιών 

 



Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν: 

 

 Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο. 

 Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα οπτικοαουστικά μέσα 

επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο) – Δημιουργία 

ιστοσελίδας. 

 Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, χάρτες). 

 



 Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες. 

 Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, ομαδικά 

εκθεσιακά περίπτερα που παρουσιάζουν προϊόντα από 

διάφορα κράτη μέλη. 

 Δημόσιες σχέσεις. 

 Μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των 

εμπορικών διεξόδων 
 



Επιλέξιμα είναι και τα γενικά έξοδα (4% του συνόλου των 
δράσεων) καθώς και τα Έξοδα για την υλοποίηση των 
δράσεων (20% του συνόλου των δράσεων) 

 
• τα γενικά έξοδα αφορούν έξοδα χρήσης υπολογιστών, 

γραμματεία, λογιστήριο, αλληλογραφία, ενοίκια, τέλη 
επικοινωνίας και τρέχουσες καταναλώσεις, όπως νερό, αέριο, 
ηλεκτρισμός, καθώς και τα έξοδα συντήρησης. 

  
• τα έξοδα για την υλοποίηση των δράσεων αφορούν σε έξοδα 

μετακίνησης, διαμονής και εστίασης για την υποστήριξη των 
δράσεων, σε δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με την 
υποστήριξη των δράσεων, την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.  
 



Για το χρηματοδοτικό σχήμα, υπάρχουν δύο 
περιπτώσεις.  

 

Η πρώτη περίπτωση 50%-50% σημαίνει ότι θα 
υπάρχει κοινοτική ενίσχυση της τάξης του 50%, 
και το υπόλοιπο 50% θα είναι ιδία συμμετοχή.   

Στην περίπτωση αυτή διατηρείται το δικαίωμα να 
διαφημιστούν ετικέτες και να γίνει μια branded 

στρατηγική μάρκετινγκ.   

 



Η δεύτερη περίπτωση, 80% - 20%, σημαίνει 
ότι θα υπάρχει κοινοτική και εθνική ενίσχυση 
της τάξης του 80% και ιδία συμμετοχή 20%. 
Στην περίπτωση αυτή όμως, η καμπάνια θα είναι 
generic, δηλαδή δεν θα προωθηθούν 
συγκεκριμένες μάρκες και ετικέτες, αλλά μόνο 
ζώνες οίνου καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά 
τους.  

 

 



• Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από ένα μέχρι 
τρία έτη. 

 

• Οι προτάσεις υποβάλλονται μία φορά το χρόνο, το 
αργότερο μέχρι την 25 Μαΐου κάθε έτους.  
 

 

 



 

 

Παραδείγματα υλοποίησης δράσεων  

στα πλαίσια της ΚΟΑ κρασιού  
 

 



Γευσιγνωσία σε κάβα του Σικάγο, Ιούνιος 2015 

 

 

 



Γευσιγνωσία σε κάβα του Σικάγο, Ιούνιος 2015 

 

 

 



Γευσιγνωσία καταναλωτών, Ουάσινγκτον, Ιούνιος 2015 

 



Προσκλήσεις διαμορφωτών κοινής γνώμης, Ιούλιος 2015 



 Κιτ  δώρου και κάρτες γευσιγνωσίας   



Τυφλή γευσιγνωσία στην Καλιφόρνια, Μάρτιος 2015 

 

 



 

Η NOVACERT ιδρύθηκε το 2001 με στόχο την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
ολόκληρο το φάσμα του αγροπεριβαλλοντικού 
τομέα, του κλάδου των τροφίμων και των 
γεωργικών βιομηχανιών.  

 



 αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους συμβουλευτικούς φορείς 

της ελληνικής αγοράς, 
 

 έχει αναλάβει την εφαρμογή και υποστήριξη διαχειριστικών 

συστημάτων που προάγουν την ασφάλεια και ποιότητα των 

τροφίμων, του 50% των ελληνικών πιστοποιημένων αγροτικών 

προϊόντων 
 

 έχει σημαντική συμβολή στην εξωστρέφεια της ελληνικής 

οικονομίας υποστηρίζοντας τις εξαγωγές των ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων και προϊόντων πρώτης μεταποίησης.  

 
 



Συγκεκριμένα, υποστηρίζει μέσω κοινοτικών και εθνικών 
προγραμμάτων προώθησης, τις εξαγωγές προϊόντων όπως  
 

 νωπό ροδάκινο στην Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, ΗΑΕ και Αίγυπτο 

 κομπόστα ροδάκινο στην Αίγυπτο, Ιράν, Μεξικό 

 ακτινίδιο στην Ουκρανία, Λευκορωσία, Η.Α.Ε. και Ν. Αφρική 

 κηπευτικά στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και Πολωνία,  

 βιολογικά φρούτα και λαχανικά στη Ρωσία, Ουκρανία, Ολλανδία, 
Γερμάνια και Σουηδία,  

 σπαράγγι στην Ελλάδα Γερμανία και στη Γαλλία  

 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ σε Ελλάδα, Γερμανία, Βέλγιο, και Κύπρο 

 μεταποιημένα προϊόντα με βάση το ρύζι στην Αμερική, Ρωσία 
και Νορβηγία 



 

Η NOVACERT συμμετέχει ως εκτελεστικός Οργανισμός σε διάφορα 
Προγράμματα Προώθησης Οίνων όπως : 
 

 ΠΟΠ Αμυνταίου και ΠΓΕ Φλώρινας με επικεφαλής εταίρο το Κτήμα 

ΑΛΦΑ Α.Ε. 

 ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα και ΠΓΕ Σιθωνίας σε Ρωσία και Αυστραλία με 

επικεφαλής εταίρο το ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

 ΠΓΕ Ζώνης Επανομής σε Ρωσία και Αυστραλία με επικεφαλής εταίρο το 

Κτήμα Γεροβασιλείου Α.Ε. 

 
 



 
 ΠΟΠ Ξινόμαυρο ΝΑΟΥΣΑΣ σε Αυστραλία και Η.Π.Α. με 

επικεφαλής εταίρο  το Α.Α.Ο.ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ  
 

 ΠΟΠ Νάουσας και ΠΓΕ Ημαθίας σε Κίνα, Ιαπωνία και Ν. 
Κορέα με επικεφαλής εταίρο το Κτήμα Κυρ-Γιάννη 
 

 Προώθηση Οίνων Ποιότητας στις ΗΠΑ και στον Καναδά 
της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
 

 Προώθηση Οίνων στην Ουκρανία και Νορβηγία της 
ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε.  

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


