
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Αμπελουργός - Οινοποιός   Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Επενδύσεις - Χρηματοδότηση στον αμπελο-οινικό τομέα

Διεθνές εμπόριο: Προώθηση ελληνικού κρασιού στις διεθνείς 
αγορές

Καθεστώς νέων φυτεύσεων - Προστασία - διατήρηση 
αμπελώνα

“Wine in Moderation”: Η λελογισμένη κατανάλωση κρασιού ως 
συστατικό υγιεινού τρόπου ζωής

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Ο «Αμπελουργός – Οινοποιός» ασχολείται με την καλλιέργεια 
της αμπέλου και την παραγωγή κρασιού (οινοποίηση). Αφορά 
ένα σύνθετο επάγγελμα, καθώς καλύπτει δύο δραστηριότητες, 
που δυνητικά, αλλά όχι υποχρεωτικά, δύναται να ασκεί το ίδιο 
άτομο.

Το επάγγελμα έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα 
επόμενα έτη, καθώς νέες γενιές οινοποιών υιοθετούν ολοένα 
και περισσότερο καινοτόμες μεθόδους και διεκδικούν τη 
θέση τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά οίνου, η οποία 
παρουσιάζει υψηλό ανταγωνισμό και μεγάλη κινητικότητα, με 
σταθερά υψηλή κατανάλωση. 

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017–2019

Οινολόγος

#Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης 
αμπελοοινικού τομέα 2019–2023
 #ΕΣΠΑ 2021–2027 
#νέος Αναπτυξιακός Νόμος

#διεθνής αγορά οίνου  
#εξαγωγές οίνου     
#επώνυμο ελληνικό κρασί  
#Διεθνής Οργανισμός για την 
Άμπελο και τον Οίνο (OIV) 

#Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) 
#νέες φυτεύσεις    
#Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)   

#οίνος και υγεία
#λελογισμένη χρήση αλκοόλ  
#κρασί μηδενικού αλκοόλ    

Κάβες, 
ηλεκτρονικές 

αγορές

Δίκτυα πελατών, 
επιχειρήσεις 

HORECA

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Αγροδιατροφή Εστίαση



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Γνώση και εφαρμογή νομοθεσίας για το 
αμπέλι και τον οίνο 
❷ Γνώσεις αμπελουργίας και τεχνικές 
πτυχές παραγωγής αμπελώνα   
❸ Διαχείριση και έλεγχος ποιότητας 
για την παραγωγή οίνου, εφαρμογή 
διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας   
❹ Γνώσεις οινοποίησης και δεξιότητα στις 
τεχνικές πτυχές οινοπαραγωγής 
❺ Διαχείριση αμπελώνα  / οινοποιείου
❻ Γνώση και εφαρμογή διαδικασιών 
εξαγωγών

❶ Γνώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου – 
ηλεκτρονικών πωλήσεων – διαδικτυακού 
μάρκετινγκ στο κρασί 
❷ Γνώση διαδικασιών κλωνικής επιλογής 
ποικιλιών 
❸ Γνώση και εφαρμογή διαδικασιών 
διαχείρισης εξαγωγών  
❹ Ικανότητα ανάπτυξης συνεργειών 
❺ Γνώσεις τεχνολογιών αμπελουργίας 
ακριβείας

❶ Τεχνικές πτυχές παραγωγής αμπελώνα  
❷ Τεχνικές πτυχές οινοπαραγωγής 
❸ Ικανότητα αντίληψης της εργασίας Α-Ο 
ως μια ολότητα εντός του οικοσυστήματος 
❹ Ξένη γλώσσα
❺ Ικανότητα ανάπτυξης συνεργειών σε 
τοπικό- περιφερειακό επίπεδο για όλες τις 
πτυχές της δραστηριότητας 
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Αμπελουργού – Οινοποιού είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Αμπελουργός - 
Οινοποιός


