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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Αρ. 50 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 περιόδου 2020-2023 
 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα στήριξης που αφορά σε 

επενδύσεις οινοπαραγωγής για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2023 και αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες 

αιχμής, βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων. Στόχος του 

προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγομένων 

προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας, καθώς και την στήριξη μικρών και μεσαίων 

εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να καταστούν οικονομικά βιώσιμες. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι υφιστάμενες ΜμΕ οινοποιητικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ή 

οργανώσεις παραγωγών οίνου. Επίσης μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων 

παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Το ποσοστό επιχορήγησης, ανέρχεται στο 65% της επένδυσης που θα υλοποιηθούν στα νησιά του Αιγαίου (με 

εξαίρεση την νήσο Κρήτης και Εύβοιας), στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Ιονίων 

Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται σε 40%. Ως ανώτερο πόσο 

προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 Ευρώ. Σε περίπτωση συλλογικού 

φορέα το ανώτερο ποσό της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 Ευρώ. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε: 

▪ Εξοπλισμό παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος (αγορά ή μίσθωση νέων 

μηχανημάτων/εξοπλισμού για τη μεταποίηση των σταφυλιών). 

▪ Εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου (εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων) 

▪ Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων (ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός της υποδομής των 

εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, εξοπλισμός για τις παραπάνω εγκαταστάσεις, 

βελτίωση/εξορθολογισμός των καναλιών marketing, λογισμικά, δημιουργία/ανάπτυξη πλατφορμών 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αμοιβές μηχανικών/μελετητών) 

▪ Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει (εξοπλισμός γραφείων, εργασίες 

πρασίνου, εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης, υπολογιστές και λογισμικά). 



 

2 
Ενημερωτικό για Οινοποιία 

 
 

MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Mη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται η μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων, έργα συντήρησης κτιριακών 

εγκαταστάσεων, προσωρινά έργα, πάσης φύσεως φόροι, αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη 

του έτους, μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αμοιβές προσωπικού και δαπάνες αποξήλωσης. 

Ο Φ.Π.Α. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Σημειώνεται ότι η νέα προγραμματική περίοδος για την μελέτη Οινοποιίας αναμένεται να ξεκινήσει 06/2022. 


