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Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
σας προσκαλούν σε εκδήλωση που θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, 
την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 το πρωί μεταξύ 10:00-13.00 με κεντρική θεματική τη 
διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και πιο συγκε- 
κριμένα, την οινική τουριστική δραστηριότητα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Terra Vino 
που συντονίζει το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ως Επικεφαλής Εταίρος. 

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Δικτυακή προσέλευση

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστο Σαραντόπουλο

Επίσημος χαιρετισμός και κήρυξη έναρξης της εκδήλωσης από τον 
Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης, κ. Θεόδωρο 
Καράογλου

Στρογγυλή τράπεζα «Δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξης της 
οινικής τουριστικής δραστηριότητας»

Προσκεκλημένοι ομιλητές: 
Marco Della Puppa, Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Σπύρος Αβδημιώτης, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Απόστολος Καρακίτσιος, Περιβαλλοντολόγος, Ερευνητής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Γιώργος Παλησίδης, Σεφ, Ερευνητής ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ανοιχτή συζήτηση

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα μέχρι τώρα συμπεράσματα του έργου TERRA 
VINO αναφορικά με τη δυναμική και τις προοπτικές ανάπτυξης της οινικής τουριστικής 
δραστηριότητας, με επίκεντρο την Ελληνική διασυνοριακή περιοχή. Επιπλέον, θα αναλυθούν 
μέσα από τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών και τη διαλογική συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες: 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό και την εστίαση.
Η προοπτική από την πλευρά των επιχειρήσεων της υιοθέτησης ενός κοινά αποδεκτού 
πιστοποιητικού ποιότητας οινοτουριστικών καταλυμάτων, επισκέψιμων οινοποιείων 
και καταστημάτων εστίασης.
Η δημιουργία εξειδικευμένων μενού που θα συνοδεύουν τις τοπικές ποικιλίες οίνου.
Η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού οίνου στο πλαίσιο του έργου TERRA VINO.

10.00-10.10 

10.10-10.20

10.20-10.30

10.30-12.00

12.00-13.00   

στο πλαίσιο του έργου Terra Vino

Terravino.eu

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παρακολουθήστε την εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

Launch Meeting Δήλωση συμμετοχής

Παρασκευή
10:00-13.00
Δεκεμβρίου 2020 11

Meeting ID: 872 3456 8957
Passcode: 245144

https://us02web.zoom.us/j/87234568957?pwd=ZXRWZTFiY2F4dktkSU9Tclg3TU5BUT09#success
https://form.jotform.com/203412798701051

