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Με προκαταβολή 80% η προώθηση 
ελληνικών οίνων στη διεθνή αγορά  
Στη νέα ΚΥΑ προβλέπεται επιπλέον εθνική χρηματοδότηση 30% 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
  giouroukeli@agronews.gr

Με τρεις βασικές οµάδες στόχους χωρών και 
target group εκδόθηκαν µε σχετική ΚΥΑ τα συ-
µπληρωµατικά µέτρα για το ειδικό µέτρο στή-
ριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 
για την προγραµµατική περίοδο 2019-2023, 
προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 13,9 ε-
κατ. ευρώ. Στη νέα απόφαση προβλέπεται ε-
πιπλέον εθνική χρηµατοδότηση της τάξης του 
30% πέραν της κοινοτικής 50% και 20% της ί-
διας συµµετοχής και δικαιούχοι κυρίως είναι 
∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις, Επαγγελµατι-
κές Οργανώσεις και προσωρινές ή µόνιµες ε-
νώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών. 
Υψηλή µοριοδότηση λαµβάνουν τα υποβαλ-
λόµενα προγράµµατα ενηµέρωσης για υπεύ-
θυνη κατανάλωση και για τα ενωσιακά συστή-
µατα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Οι φορείς που υποβάλλουν πρόγραµµα ε-
νηµέρωσης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
προκαταβολή σε ποσοστό 80%, επί της κοινο-

τικής και εθνικής συµµετοχής, ενώ προβλέπο-
νται κυρώσεις στην περίπτωση που το πρόγραµ-
µα υλοποιηθεί σε ποσοστό κατώτερο του 75% 
(Περικοπή του ποσού πληρωµής 10% για υλο-
ποίηση 50%-74,99%, 20% για υλοποίηση 30%-
49,99% και στέρηση του δικαιώµατος πληρω-
µής, για απορρόφηση κάτω του 30%).

Στόχοι της στρατηγικής της χώρας είναι:
α) η παροχή ενηµέρωσης προς τους κατανα-

λωτές και τους επαγγελµατίες του οινικού κλά-
δου όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση,

β) η παροχή ενηµέρωσης προς τους κατανα-
λωτές όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς των 
προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και 
των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων,

γ) η αναβάθµιση της γνώσης των επαγγελµα-
τιών του κλάδου της HORECA για το καθεστώς 
που διέπει τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ,

δ) η εκπαίδευση των επαγγελµατιών του οι-
νικού κλάδου και των καταναλωτών στις χώ-
ρες στόχους της ΕΕ και

ε) η βελτίωση της εικόνας που διέπει τους ε-
νωσιακούς οίνους µε γεωγραφικές ενδείξεις.

Χώρες και Οµάδες στόχοι
προς ενηµέρωση
Οι επιλέξιµες χώρες-στόχοι για την 
ενηµέρωση κατηγοριοποιούνται στις 
ακόλουθες τρεις οµάδες:
α) Οµάδα Ι: Ελλάδα, Γερµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Πολωνία
β) Οµάδα ΙΙ: Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, 
∆ανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία.
γ) Οµάδα ΙΙΙ: Λοιπές χώρες Ε.Ε..
Οµάδες - Στόχοι
Οι επιλέξιµες δράσεις απευθύνονται 
στις εξής οµάδες στόχους:
α) επαγγελµατίες του χώρου, όπως. 
διανοµείς, εισαγωγείς, ιδιοκτήτες χώρων 
εστίασης, ιδιοκτήτες λιανικής και 
χονδρικής πώλησης,
β) καταναλωτές, νέοι, έφηβοι και γονείς,
γ) διαµορφωτές της κοινής γνώµης, όπως 
δηµοσιογράφοι και ειδικοί σε θέµατα
γαστρονοµίας.

Κοινοτική συµµετοχή στα 8,7 εκατ. ευρώ και 
εθνική στα 5,2 εκατ. ευρώ για το 2019-2023.

«ΕΛΙΑΞΙΑ»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ

ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η εταιρεία επεξεργασίας βρώσιµων ελιών ΑΜΑΛΘΕΙΑ που ε-
δρεύει στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας ανάπτυξης & και-
νοτοµίας στον τοµέα προτεραιότητας της RIS3 “ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟ-
ΦΗ”» του επιχειρησιακού προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος 2014-
2020 της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος υλοποιεί το ως άνω ε-
ρευνητικό πρόγραµµα (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: ∆ΕΡ6-0022676) σε συνεργα-
σία µε το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής του Πανεπι-
στηµίου (υπεργολάβος του προγράµµατος).

Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία, µελέτη και παρου-
σίαση ενός νέου καινοτόµου προϊόντος στην κατηγορία των 
ψηµένων προϊόντων ελιάς µε υψηλού επιπέδου οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά, που θα αξιοποιεί τα παραπροϊόντα βρώσι-
µης ελιάς της περιοχής ∆υτικής Ελλάδας. Επιπλέον, να αναδεί-
ξει την υψηλή διατροφική του αξία και να το υποστηρίξει κατάλ-
ληλα για την εισαγωγή του τόσο στην εγχώρια αλλά και στη διε-
θνή αγορά µε στόχο την υψηλή αποδοχή και προτίµησή του α-
πό τους καταναλωτές. 

Στόχοι του έργου 
●  Μεταποίηση των παραπροϊόντων της βρώσιµης ελιάς (ορατά 

ελαττώµατα, χτυπηµένες, δάκος κτλ.) σε πάστα µε σκοπό την 
περεταίρω αξιοποίησή της. 

●  Μελέτη και ανάδειξη της φυσικής αντιοξειδωτικής και α ντι-
θροµβωτικής δράσης της πάστας ελιάς. 

●  Πιλοτική παραγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων µε κύριο 
συστατικό την πάστα ελιάς και το αλεύρι ολικής άλεσης. 

● Έρευνα αγοράς για το νέο παραγόµενο προϊόν. 
●  Μελέτη της διατροφικής αξίας και της βιοδραστικότητας του 

τελικού προϊόντος σε in vivo και in vitro επίπεδο. 
●  Ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων του νέου προϊόντος. 
●  Μελέτη συσκευασίας και διατήρησης του νέου προϊόντος. 
●  Σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας και διάθεση του τελικού προ-

ϊόντος. 

Το έργο υλοποιείται την διετία 2019 – 2020
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου από πλευράς ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ 
είναι η κυρία Ευαγγελία Ζούκα, ενώ από πλευράς Πανεπιστηµί-
ου Αιγαίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του 
Τµήµατος κ. Χαράλαµπος Καραντώνης.
Τα πρώτα προϊόντα του προγράµµατος, ως πιλοτικές παραγω-
γές, προγραµµατίζεται να παρουσιαστούν στην έκθεση τροφίµων 
FOODEXPO του 2020 στο περίπτερο της εταιρείας.


