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∆ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

 
 
 

Το ∆ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 
2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση των οινοποιών του Νοµού 
Ηρακλείου. ∆ιαθέτει συνολικά είκοσι τρία (23) µέλη, ιδιώτες και συνεταιρισµούς µε µονάδες διαφορετικής 
δυναµικότητας, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Νοµού Ηρακλείου. Σκοπός του ∆ικτύου είναι η 
ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που θα συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των θεσµών 
σχετικά µε την οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αµπέλου 
και οίνου της Κρήτης. Παρότι το ∆ίκτυο περιορίζεται γεωγραφικά στον Νοµό Ηρακλείου, οι δράσεις του έχουν 
παγκρήτια εµβέλεια και χαρακτηρίζονται από τη στενή συνεργασία µε φορείς και επιχειρήσεις όλης της 
Κρήτης. Χαρακτηριστική είναι η άριστη σχέση και συνεργασία του ∆ικτύου µε το αντίστοιχο ∆ίκτυο 
Οινοπαραγωγών Χανίων και Ρεθύµνου, στου οποίου την ίδρυση το 2008 έπαιξε καθοριστικό ρόλο, και µε το 
οποίο δρα συντονισµένα για την οργανωµένη προώθηση του Κρητικού Αµπελώνα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  

 
Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Κρήτες παραγωγοί στην προσπάθειά τους να καθιερώσουν τα 

προϊόντα τους στην παγκόσµια αγορά οίνου έκαναν εµφανή την ανάγκη για συνεργασία και ανάπτυξη 
συντονισµένων δράσεων σε δύο τοµείς – τον εµπορικό και τον τουριστικό. Επιδιώκοντας µια ολοκληρωµένη 
προσέγγιση στα προβλήµατα του κλάδου και την επίτευξη του σκοπού του, το ∆ίκτυο έθεσε ως στρατηγικούς 
στόχους την ανάδειξη του Κρητικού Αµπελώνα και την ανάπτυξη του οινικού τουρισµού.  

 
Για να πετύχει τους στόχους του το ∆ίκτυο αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες, συµβάλλοντας στο 

σχεδιασµό, τη διαµόρφωση και την εφαρµογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όσων δράσεων 
αφορούν στο αµπέλι και το κρασί, καθώς και τη γενικότερη θεσµική στήριξη των προϊόντων αυτών στις 
αγορές. Ακόµα, εργάζεται για την προάσπιση και προώθηση των στόχων και σκοπών του προς το κράτος, τις 
δηµόσιες και ιδιωτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Ιδρύµατα 
και επιδιώκει την συνεργασία και τον διάλογο µε τους φορείς αυτούς.  

 
Επιµέρους στόχοι της λειτουργίας του δικτύου είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της ταυτότητας του 

Κρητικού κρασιού παράλληλα µε την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 
και συγκεκριµένα: 
� Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συµµετέχουν και η διευκόλυνση της 

πρόσβασης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στις αγορές. 

� Η διαµόρφωση ελάχιστων προδιαγραφών (υψηλής) ποιότητας σε ότι αφορά την επισκεψιµότητα των 
οινοποιείων, αλλά και της ποιότητας άλλων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. 

� Η υποστήριξη των διεπιχειρηµατικών και διακλαδικών σχέσεων µεταξύ των επιχειρήσεων της περιοχής 
και η προώθηση του τοπικού επιχειρηµατικού πνεύµατος. 

� Η αξιοποίηση ευκαιριών από τον εθνικό και ευρωπαϊκό αναπτυξιακό σχεδιασµό, αλλά και τις δηµόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή και συµβάλουν στην οικονοµική 
ανάπτυξη. 
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� Η ενίσχυση και υποστήριξη του εκσυγχρονισµού και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - µελών, 
µε την παροχή τεχνικής υποστήριξης. 

 
 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Για την υποστήριξη των δράσεων προβολής και προώθησης του Κρητικού Αµπελώνα και των προϊόντων 
του, το ∆ίκτυο επιδιώκει την συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και έρευνες αγοράς, κάνει συλλογή και 
επεξεργασία στοιχείων, διοργανώνει εκδηλώσεις, ηµερίδες, διεθνείς διαγωνισµούς οίνων και αποσταγµάτων 
κ.ά. 

 
Οι άξονες µέσα απ' τους οποίους το ∆ίκτυο σκοπεύει να αναπτύξει την κατανάλωση ποιοτικού κι 

επώνυµου Κρητικού κρασιού είναι: 
� η εκµετάλλευση του brand name «Κρήτη». 

� η από κοινού προώθηση και γνωριµία των κρασιών του νησιού, τόσο εντός Κρήτης και Ελλάδας, όσο 
και διεθνώς 

� ο συντονισµός των µελών για την απλούστευση των διαδικασιών και την µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας των προωθητικών ενεργειών 

� η εκπαίδευση και η µεταφορά γνώσης - καταναλωτικής, επιχειρηµατικής, επιστηµονικής κα - γύρω από 
το κρασί. 

 
Η κινητοποίηση του ∆ικτύου σ' αυτόν τον τοµέα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική και συµπεριλαµβάνει την 

συνδιοργάνωση και συµµετοχή σε θεµατικές εκθέσεις (τουρισµού, τροφίµων και ποτών, οίνου) και συνέδρια 
στην Κρήτη και την Ελλάδα, αρθρογραφία των µελών καθώς και στοχευµένη συνεργασία µε εξειδικευµένα και 
γενικού ενδιαφέροντος Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης καθόλη την διάρκεια του χρόνου.   
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Παράλληλα µε την οργανωµένη και συντονισµένη προσπάθεια προώθησης του Κρητικού κρασιού, η 
ανάπτυξη του γαστρονοµικού και δη του οινικού τουρισµού θα προσφέρει στην ανάδειξη του Κρητικού 
Αµπελώνα µέσα απ' την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων που θα εστιάζουν στην γνωριµία µε τους 
τοπικούς οίνους και την οινική παράδοση του νησιού. Η ανάπτυξη του οινικού τουρισµού θα συµβάλει στην 
έµµεση και αποτελεσµατική προβολή του Κρητικού Αµπελώνα µε την στόχευση οµάδων επισκεπτών ειδικών 
ενδιαφερόντων, ενώ θα µπορέσει να ωφεληθεί από την συσχέτιση µε την παγκοσµίου φήµης Κρητική ∆ίαιτα. 
Ο γαστρονοµικός και κατ' επέκταση ο οινικός τουρισµός υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία του 
πολιτιστικού τουρισµού, και η ανάπτυξή τους είναι µια µοναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί, να διατηρηθεί, 
να υποστηριχθεί και να “κληροδοτηθεί” η πανάρχαια, πολύτιµη, ιστορική και πολιτιστική Κρητική παράδοση 
σχετικά µε την άµπελο και τον οίνο.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, το ∆ίκτυο έχει κάνει πολύ σοβαρά βήµατα, µε τη δηµιουργία των “∆ρόµων του 
Κρασιού Νοµού Ηρακλείου”, την κατάλληλη σήµανση της περιοχής για την ανάδειξη των ∆ιαδροµών και την 
έκδοση µιας σειράς υποστηρικτικών εντύπων (χάρτης, οδηγός οινοποιών, οδηγός διαδροµών) για την 
ενηµέρωση και καθοδήγηση των επισκεπτών.  

Το ∆ίκτυο αναγνωρίζει ότι, πέραν των πρωτοβουλιών που έχει ήδη αναπτύξει, η ανάπτυξη του οινικού 
τουρισµού προϋποθέτει στοχευµένες δράσεις που θα περιλαµβάνουν την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση 
των επιχειρηµατιών, την δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών, την διοργάνωση θεµατικών εκδηλώσεων και την 
καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας για τους επιχειρηµατίες. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
ποιοτικών υπηρεσιών οινικού τουρισµού που θα δράσουν συµπληρωµατικά µε τις πρωτοβουλίες άλλων 
τοπικών φορέων για την καθιέρωση της Κρήτης ως γαστρονοµικό προορισµό, αναδεικνύοντας τον Κρητικό 
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Αµπελώνα ως ένα απ' τα κυρίαρχα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήµατα. 
 
 
∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το 2007, το ∆ίκτυο δηµιούργησε τους “∆ρόµους του Κρασιού Νοµού 
Ηρακλείου” αξιοποιώντας χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας “Leader +”. Η πιλοτική αυτή 
διαδροµή στοχεύει στην παρουσίαση των οινοποιείων της περιοχής στα πλαίσια µιας τουριστικής 
επίσκεψης, δηµιουργώντας µια κυκλική διάσχιση της ενδοχώρας µε αφετηρία και τέλος την αστική περιοχή 
του Ηρακλείου. Μελλοντικά, οι ∆ρόµοι του Κρασιού Νοµού Ηρακλείου θα αποτελούν ένα ολοκληρωµένο 
∆ίκτυο διαδροµών που θα καλύπτει στο σύνολο της οινοποιητικής ζώνης του νοµού και θα εντάσσεται σε 
αυτό σχεδόν το σύνολο των επισκέψιµων οινοποιείων. 
 

Σήµερα οι επιµέρους διαδροµές των ∆ρόµων του Κρασιού Νοµού Ηρακλείου συγκροτούν στο σύνολο τους 
µία ενιαία πιλοτική διαδροµή που εξασφαλίζει: 
� Τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερες αντιπροσωπευτικές 

αµπελουργικές - οινοπαραγωγικές ζώνες της περιοχής 

� Την ύπαρξη κατά µήκος της ενιαίας διαδροµής, όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού οινοποιείων - 
µελών του δικτύου 

� Την επίσκεψη σε περιοχές µε αξιόλογη παρουσία µνηµείων και αρχαιολογικών - ιστορικών χώρων και 
σε οικισµούς της περιοχής µε αξιόλογα δείγµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

� Την προσέγγιση χώρων που σχετίζονται µε παραδοσιακές οινοπαραγωγικές δραστηριότητες 

� Την ύπαρξη υποδοµών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών καθώς επίσης χώρων 
διηµέρευσης και σίτισης. 

 
 

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη από την δικτύωση των επιχειρηµατιών καθώς και τις προοπτικές που 
ανοίγονται για την προαγωγή των ποιοτικών τοπικών οίνων από την καθιέρωση της Κρήτης ως γαστρονοµικό 
τουριστικό προορισµό, το ∆ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου θα συνεχίσει την δράση του για την ανάδειξη 
του Κρητικού Αµπελώνα και την αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων του. Η µελλοντική 
δράση του ∆ικτύου θα εστιάσει σε µια πιο δυναµική παγκρήτια συνεργασία που θα στηριχθεί στην δοµηµένη 
δικτύωση των επιχειρηµατιών και των φορέων που ασχολούνται µε τα προϊόντα και την τοπική ανάπτυξη, και 
θα οδηγήσει στην δυναµική προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του νησιού, την ενίσχυση του 
ονόµατος “Κρήτη” και την αύξηση της αναγνωρισιµότητας των προϊόντων αλλά και των οίνων της.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ



5 

 



6 



7 

 



8 

 



9 

 



10 

 


