
 

Ένταξη στο άρθρο 50 του του Κανονισμού 1308/2013 
(Οινοποίηση) του έτους 2020-2021. 
 

 

Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού / αναβάθμισης των επιχειρήσεων 
οινοπαραγωγής, αποκλειστικά μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(δεν εντάσσεται στο ΕΣΠΑ).  

Επιλέξιμοι είναι προϋπολογισμοί  μεταξύ 10.000€ και 350.000€ ενώ σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 
συλλογικού φορέα (Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών κλπ) το όριο 
αυξάνεται στα 500.000€.  

Το ποσοστό επιδότησης είναι: 

i. Ποσοστό 40% στις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης. 

ii. Ποσοστό 50% στις Περιφέρειες:  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

iii. Ποσοστό 65% στις Περιφέρειες: Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Επιδοτούνται κάθε χρόνο οι 50 αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία από τις οποίες:  

 τουλάχιστον 20 πρέπει να είναι μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων και  
 τουλάχιστον 5 πρέπει να είναι συλλογικοί φορείς (Συνεταιρισμοί, Ενώσεις κλπ)  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου ενώ η υλοποίηση πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι την 10η Ιουλίου του επόμενου έτους.  

Κριτήρια προτεραιότητας 
Η βάση για επιλεξιμότητα είναι οι 25 βαθμοί και τα κριτήρια είναι τα παρακάτω:  

Αγορά μηχανημάτων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας__________________________15 βαθμοί 

Χρήση πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον_______________________________________15 βαθμοί 

Παραγωγή βιολογικών προϊόντων________________________________________________________10 βαθμοί 

Παραγωγή Οίνων ποιότητας, ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών και οίνων ονομασίας κατά παράδοση_____10 βαθμοί 

Σύνολο παραγωγής 200-500 εκατόλιτρα (ΜΟ διετίας) ______________________________________15 βαθμοί 

Σύνολο παραγωγής 500,1-5.500 εκατόλιτρα (ΜΟ διετίας) ___________________________________15 βαθμοί 

Σύνολο παραγωγής 5.000,1 και άνω εκατόλιτρα (ΜΟ διετίας) _________________________________5 βαθμοί 

Οργανώσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί______________________________________________________20 βαθμοί 

 



 

Επιλέξιμες δαπάνες: 

Ι.  Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων 

α)  αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

•  Μηχανήματα / εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (π.χ. θραύση, συμπίεση κ.λπ.):  

- κινητό τεχνικό εξοπλισμό μεταφοράς, παραλαβής, μεταποίησης σταφυλιών  

-  υλικό μέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών  

- εκραγιστήρας  

-  μηχανήματα και εξοπλισμός διαλογής  

- αντλία στεμφύλων σταφυλιών  

- ταινία μεταφοράς  

• Εξοπλισμός ζύμωσης/οινοποίησης:  

-  δεξαμενές για τη ζύμωση κρασιού  

- υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών  

- δεξαμενές ζύμωσης/βοηθητικές δεξαμενές για την οινοποίηση  

-  εξοπλισμός μικρο-οξειδώσεως  

• Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης:  

- σωληνώσεις (π.χ. τοποθέτηση ψυκτικών μανδυών)  

- τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του οίνου από τις οινολάσπες (π.χ. 
περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειμμάτων)  

• Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, κ.λπ.): 

- φίλτρα (με διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερης του ενός έτους)  

- εξοπλισμός για την καθίζηση και διαύγαση του γλεύκους και του οίνου  

- εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας  

-  εξόρυξη των στεμφύλων σταφυλιών  

-  εξοπλισμός για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης  

-  εξοπλισμός εμφιάλωσης  

-  εξοπλισμός επισήμανσης  

• Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και παλαίωσης του οίνου:  



 

- βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού υπό την 
προϋπόθεση ικανοποιητικής τεκμηρίωσης ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ήδη υπαρχουσών  

-  κινητό τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής οίνου  

• Έλεγχος θερμοκρασίας:  

- ψυγεία - εξοπλισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στη ζύμωση/παραγωγή και αποθήκευση 
οίνου, (π.χ. μονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες)  

• Εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι:  

- μηχανές/εξοπλισμός διακίνησης συμπεριλαμβανομένων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μεταφορών/υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών 
και προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης: πχ αντλίες, αντλίες 
μεταφοράς, ανυψωτικά μηχανήματα)  

• Λογισμικό και υπολογιστές για διαχείριση κελαριών  

•  Εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων κελαριού (επεξεργασία και καθαρισμός)  

• Έλεγχος θερμοκρασίας κελαριών  

• Υποδομή κελάρια:  

- αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges)  

- σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.)  

- εξοπλισμός συναρμολόγησης και βοηθητικό εξοπλισμό  

- αυτόματα συστήματα  

- ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις  

β)  αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών  

ΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος 

-  Κατασκευή/εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού 
προγράμματος  

- αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών.  

ΙΙΙ. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων  

α)  ανακαίνιση εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για 
παράδειγμα:  

• vinotheques  

• αίθουσες εκθέσεων  

• αίθουσες πώλησης  

• αίθουσες γευσιγνωσίας  



 

• αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων  

β)  αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών: 

i) εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης (π.χ. τεχνολογικές εγκαταστάσεις, 
λογισμικό, επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου)  

ii) δημιουργία/ανάπτυξη/προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής αλυσίδας (βελτιστοποίηση και 
βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας μεταφορών στην εγχώρια και διεθνή αγορά)  

•  ανάπτυξη δικτύων  

•  βελτίωση/εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων και των καναλιών μάρκετινγκ  

•  μηχανές/τεχνολογικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που 
θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διανομής εφοδιαστικής και της εμπορίας των προϊόντων  

γ)  αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών, μελετητών  

ΙV. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει:  

α)  βελτίωση ακίνητης περιουσίας/ανακατασκευή κτιρίων  

• τοιχοποιία, πλακόστρωτα, εσωτερικά (τοίχοι, πόρτες και παράθυρα, βαψίματα, πλακάκια, κ.λπ.), 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρική ενέργεια, εσωτερική και εξωτερική επιβίβαση, στέγες, 
απομόνωση, κλιματισμός  

• βασικές εργασίες υποδομής όπως: ηλεκτρικές, μηχανικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα 
προστασίας από πυρκαγιά, έξοδα κλιματισμού και αερισμού του χώρου παραγωγής οίνου και άλλου 
εξοπλισμού. ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, μείωση των 
εκπομπών  

β)  αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών:  

• εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης 

• υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους  

γ)  εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης):  

• εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
του συστήματος διαχείρισης, της οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης.  

•  εξοπλισμός πληροφορικής και συναφή προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδο-επιχειρησιακής και δια-επιχειρησιακής)  

δ)  γενικά έξοδα, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και αμοιβές συμβούλων/μελετητών. Το μέγιστο 
ποσό ενίσχυσης για τις μελέτες των επενδυτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 
2% επί του συνολικού ποσού της επένδυσης και του 2,5% στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και η 
υποστήριξη – παρακολούθηση της επένδυσης μέχρι και το στάδιο της πληρωμής αυτής.  



 

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης είναι επιλέξιμα για στήριξη όταν συνδέονται άμεσα με τα 
μηχανήματα / εξοπλισμό και έχουν περιληφθεί στις σχετικές προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι 
επιλέξιμα. 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες: 
1.  Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού (δηλαδή παρόμοιας 

κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας). Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση του ήδη 
υπάρχοντος εξοπλισμού για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι δαπάνες μπορούν να 
είναι επιλέξιμες.  

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμος.  

3.  Επιπλέον, μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι:  

α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή 
προηγούμενη χρήση τους.  

β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που 
ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.  

γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο 
για την φύλαξη υλικών).  

δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.  

ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, 
ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.  

στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.  

ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.  

η) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο 
επενδυτικό πρόγραμμα.  

θ) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης 
στήριξης.  

ι) Υπερβάσεις κόστους του εγκεκριμένου Επενδυτικού Προγράμματος.  

κ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, 
πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Επίσης, η εκπαίδευση του προσωπικού δεν είναι 
επιλέξιμη.  

λ) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε 
περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή 
μέρος αυτού στη νέα θέση.  

μ) Εξοπλισμός που δεν έχει αποσβεστεί δεν δύνανται να αντικατασταθεί μέσω του προγράμματος, 
ακόμη και για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας. 



 

ν)  Επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης 
στήριξης από τον δικαιούχο. (Είναι επιλέξιμες μόνο επενδύσεις ΜΕΤΑ την αίτηση στο πρόγραμμα) 

 
 

Δικαιολογητικά 
1. Κτηριακά 

a. Τοπογραφικό διάγραμμα 
b. Διάγραμμα κάλυψης 
c. Κατόψεις 
d. Σχέδια διάταξης εξοπλισμού (πχ μηχανολογικού, ειδικές κατασκεύες κλπ) με υπόμνημα τόσο 

για την υφιστάμενη όσο και για την μελλοντική κατάσταση 
e. Στην περίπτωση για παράδειγμα που έχουμε ανακατασκευή για αίθουσα γευσιγνωσίας, 

γραφείων κλπ απαιτείται κάτοψη όπου θα φαίνονται αναλυτικά η τοποθέτηση του αιτούμενου 
εξοπλισμού (γραφεία, πάγκοι καρέκλες, ψυγεία, μηχανήματα κλπ) 
 

2. Εξοπλισμός (Μηχανολογικός, λοιπός, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, μεταφορές) 

Δύο απολύτως συγκρίσιμες προσφορές για κάθε επένδυση με σφραγίδα του προμηθευτή με 
φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών, διαστάσεων, προμετρήσεις σε περίπτωση εργασιών κλπ Χωρίς την 
απαίτηση προσμέτρησης για εκτίμηση κόστους εργασιών κατ’ αποκοπή γίνονται αποδεκτά ποσά μόνο 
μέχρι την αξία των 1.500 €.  

3. Βεβαίωση Τραπέζης για τον λογαριασμό πληρωμής της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά 
στο όνομα της επιχείρησης, μέσω του οποίου θα πληρώνονται όλες οι δαπάνες της εν λόγω 
επένδυσης 
 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:  
- τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.  
- μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.  
- περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος του αιτούντος. 
- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο (π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας 
αγρότης, συνεταιρισμός κ.λπ.).  
 

5. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιωτικής συμμετοχής (βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της 
επιχείρησης ή των κύριων μετόχων).  
 

6. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί  
a. μη πτώχευσης,  
b. μη κατάθεσης πτώχευσης,  
c. μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση,  
d. μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου. 

 
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

 
8. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

a. για εταιρεία: να γίνεται αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου 



 

b. για εταιρεία που δεν έχει κάνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ: Πρακτικό γενικής συνέλευσης μετόχων 
με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων 

c. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις:  
i. αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών,  
ii. Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου  
iii. εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και άλλων Συλλογικών 

Φορέων. 
9. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού ή του καταστατικού και των τροποποιήσεων. 

Για ΕΠΕ ή ΑΕ το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού. Για επιτηδευματίες η έναρξη από 
Δ.Ο.Υ. 
 

10. Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) ή/ και Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Έντυπο Φ-01 10), των δύο (2) προηγουμένων ετών 
της αίτησης. 
 

11. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα δύο προηγούμενα έτη υπογεγραμμένα και με 
κοινοποίηση στο ΓΕΜΗ (αν είμαστε υπόχρεοι) 
 

12. Προσάρτημα ή έκθεση διαπιστώσεως ορκωτού των δύο τελευταίων ετών (αν είμαστε υπόχρεοι) 
 
 

13. Άδεια λειτουργίας οινοποιείου 
 

14. Άδεια εγκατάστασης υφιστάμενου μηχαν. Εξοπλισμού 
 
 

15. Δήλωση μηχανικού 4495/2017 (και τα δύο μέρη, βεβαίωση και ανάλυση)  
 

16. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να 
αποδοθεί μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού 
βιολογικής καλλιέργειας  
 
 

17. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η 
προσκόμιση του εγγράφου της αντίστοιχης Πιστοποίησης Οίνου από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. 
 

18. Οι 2 τελευταίες δηλώσεις παραγωγής αποθεμάτων και συγκομιδής 
 

 

 

 

Η τελική επιλεξιμότητα του δικαιούχου πρέπει να εκτιμηθεί κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε ένα δωρεάν έλεγχο 

επιλεξιμότητας του επενδυτικού σας σχεδίου. 



 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη 

έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των 

συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.  


