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Μεγέθη Οινοποιείων της  
χώρας μας 

• Κατάταξη οινοποιείων  

 

- Πολύ μικρά, όγκος παραγωγής  : 10-30.000 λίτρα, ατομικές επιχειρήσεις, 

οικονομικό συμπλήρωμα  

 

- Μικρά-μικρομεσαια, όγκος παραγωγής  :  50-200.000 λίτρα 

  

- Μεγάλα, όγκος παραγωγής :  300-1.000.000 λίτρα  

 

- Βιομηχανίες οίνου 



ΣΤΑΔΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

ΕΚΡΑΓΙΣΜΟΣ  

 

EΡΥΘΡΑ 

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ  

ΖΥΜΩΣΗ 

ΠΙΕΣΗ  

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΒΑΡΕΛΙ 

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ  

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 

 

ΛΕΥΚΑ  

ΜΕ ή ΑΝΕΥ ΚΡΥΟΕΚΧΥΛΙΣΗ 

ΠΙΕΣΗ 

ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ 

ΖΥΜΩΣΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ  

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 

 



Μικρό – μεσαίο Οινοποιειο  
 

- Παραλαβή σταφυλιών γίνεται συνήθως σε πλαστικά τελάρα  

- Διαλογή σε ειδικές τράπεζες με κινητό τάπητα και στην συνεχεία το 

σταφύλι οδηγείται στον εκραγιστήρα 

- Ωριαία απόδοση 2-10 τόνοι, Μήκος τάπητα 3 μέτρα 

- Αναβατόριο , ύψος αδειάσματος από 1.350-2.100  

- Ενδεικτικό κόστος από 4.300 μέχρι 6.000€ για την ταινία διαλογής και από 

5.500 μέχρι 7.000 € για το αναβατόριο  

  

 
Ταινίες διαλογής - αναβατόριο 



Ταινιες διαλογής -Αναβατόριο 

Μήκος ταινίας 2.5 με 3.5 μέτρα  

Ύψος αδειάσματος από 1.35-2.1 μέτρα 



Case study :  
Μικρό-μεσαιο Οινοποιειο 

• ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, με 
χοάνη υποδοχής των σταφυλιών, Ωριαία απόδοση 
2-10 τόνοι. Μήκος ταινίας 3 μέτρα, ύψος 
αδειάσματος από 1.350-2.100  





Εκραγισμός 

Οι εκραγιστήρες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

 

1. Με σταθερό τύμπανο μικρής συνήθως δυναμικότητας (μέχρι 3 τόνους την 
ώρα) και διαθέτουν ενσωματωμένη αντλία. Μέτρια ποιότητα  

 Ενδεικτικό κόστος από 1.300,00 μέχρι 3.000,00 € 

 

2. Με περιστρεφόμενο τύμπανο, για δυναμικότητες μεγαλύτερες των 5 
τόνων την ώρα 

        Διαθέτουν συνήθως κινητό σπαστήρα και δεν διαθέτουν αντλία. 

  

       Ενδεικτικό κόστος από 5.000,00 € και άνω. 



Εκραγισμός 

ΕΚΡΑΓΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  

ΕΚΡΑΓΙΣΤΗΡΑΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗΡΑ 



Εκραγισμός 

Εκραγιστηρας με περιστρεφόμενο τύμπανο   

Δυνατότητα μόνο εκραγισμού, μόνο σπασίματος, εκραγισμού και 

σπασίματος σε σειρά 

 

Ανεξάρτητη  κίνηση του κοχλία τροφοδοσίας των σταφυλιών 

 

Ανεξάρτητο κινητήρα για την κίνηση του κοχλία τυμπάνου και του 

άξονα εκραγισμού των σταφυλιών  



Αντλίες σταφυλοπολτού 

Μεταφορά σταφυλοπολτου σε Οινοποιητές ή  στο πιεστήριο  

με αντλίες σταφυλοπολτού  

 

ΜΟΗΝΟ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ 



 

• Ελλειπτικού ρότορα (ογκομετρικές). Ενδεικτικό κόστος από 

4.000,00   

 

• Έκκεντρου άξονα τύπου ΜΟΗΝΟ. Ενδεικτικό κόστος από 5.000,00 

•   

• Περισταλτικές (συμπιεζόμενου σωλήνα). Ενδεικτικό κόστος από 

7.000,00  

Αντλίες σταφυλοπολτού 



Οινοποιητές- ερυθρή οινοποίηση 

Εκχύλιση - Ζύμωση των ερυθρών οίνων γίνεται σε ειδικές δεξαμενές, 

τους οινοποιητές,  

 

με επικλινή πυθμένα,  

 

με πόρτα στο κατώτερο σημείο τους για να αδειάζει ο σταφυλοπολτός 



Οινοποιητές- ερυθρή οινοποίηση 

- με ειδικό σύστημα διαβροχής του σχηματιζόμενου 

καπέλου,  

- με διπλό τοίχωμα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας  

- με εσωτερική σήτα για το στράγγισμα του μούστου. 

 

Ενδεικτικό κόστος  οινοποιητή 2.5 τόνων από 

3.800,00 € και άνω 

 



Οινοποιητές- ερυθρή οινοποίηση 



Πίεση σταφυλοπολτού 

Πιεστήρια 

 

• Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 

1. Κατακόρυφα υδραυλικά. Ενδεικτικό κόστος από 3.800,00 και άνω 

 

1. Οριζόντια, τα οποία στη συνέχεια διακρινονται σε: 

Α. Μηχανικά 

Β. Πνευματικά. 

Ενδεικτικό κόστος από 10.000,00 € και άνω 



Πιεστήρια 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ 



Απολάσπωση - ζύμωση 

Δεξαμενές απολασπωσης  
γλευκους– ζύμωσης  

 

Δεξαμενές με εξωτερικό μανδύα 
ψύξης  

 

Ενδεικτικό κόστος  για δεξαμενή 
2.5 τν από 3.000,00 €  



Μεταφορά γλευκους 

Αντλίες μεταφοράς γλεύκους  

Για τη μεταφορά χρησιμοποιούνται διάφορων τύπων αντλίες, διπλής 

κατεύθυνσης με ελαστική φτερωτή, ωριαία απόδοση 5-9.000 λίτρα 

Η μετάγγιση  μπορεί να γίνεται με βαρύτητα εάν το επιτρέπει ο χώρος 

 



Για την διαυγαση των οίνων εφαρμόζεται η χρήση διαυγαστικών, 

όπως μπετονίτης, ζελατίνη και στην συνέχεια το φιλτράρισμα με 

τη χρήση φίλτρων  :  

 

α) γης διατόμων ή  

 

β) χαρτιού,  

Διαυγαση-φιλτραρισμα 



Εξοπλισμος διαυγασης 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΠΛΑΚΩΝ  

20Χ20 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΚΩΝ  
40Χ40 

ΑΠΟ 500,00 € 

ΑΠΟ 2.500,00 € 



Σταθεροποίηση 

• Για τη σταθεροποίηση του οίνου χρησιμοποιούνται ειδικές 

δεξαμενές με πλευρική επιφάνεια πλήρως ψυχόμενη και 

περιμετρική μόνωση 

 

• Συμπληρωματικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά σκευάσματα 

που διευκολύνουν είτε υποκαθιστούν τη ψύξη 



ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟ 3.800,00 ΚΑΙ ΑΝΩ 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

• Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα διάφορα στάδια 

χρησιμοποιούμαι ψυκτικές μονάδες με γλυκολούχο διάλυμα, το 

οποίο κυκλοφορεί στα διπλά τοιχώματα των δεξαμενών 

 

• Για τον αυτόματο έλεγχο στην κάθε δεξαμενή τοποθετείται 

ηλεκτροβάνα ελεγχόμενη από ανάλογο ηλεκτρονικό πίνακα, 

διατηρώντας την επιθυμητή θερμοκρασία ανά δεξαμενή 



Εξοπλισμός έλεγχου θερμοκρασιών 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ 

3.500,00 € ΚΑΙ ΑΝΩ 



Δρύινα βαρέλια  

• Το δρύινο βαρέλι ‘φτιάχνει’ το κρασί 

• Σταθεροποιεί το ερυθρό, το αρωματίζει και ‘μαλακώνει’ τις τανίνες 

• Διάρκεια ζωής 3 – 4 χρόνια, αμερικανική δρυς 360 €, γαλλική 650 € 

• Το παλιό βαρέλι ΔΕΝ κάνει το καλό κρασί  

 



εμφιάλωση 
Ο οίνος μπορεί να συσκευασθεί σε διάφορες συσκευασίες : 

 

Φιάλες γυάλινες , πλαστικές, ασκούς, tetrapak 

 

Η διαδικασία της εμφιάλωσης του έτοιμου οίνου απαρτίζεται 
από τα ακόλουθα στάδια: 

 

- Ξέβγαλμα και στράγγιση των φιαλών 

- Γέμισμα των φιαλών 

- Τάπωμα των φιαλών και τοποθέτηση καψυλλίου 

- Ετικετάρισμα 

- Κιβωτοποίηση 



ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ 

• ΠΛΥΣΙΜΟ ΦΙΑΛΩΝ 

 

• ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ 

ΑΠΌ 350,00 € ΑΠΌ 20,00 € 



ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ  

ΑΠΌ 240,00 € 

ΑΠΌ 900,00 € 



ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΣΚΩΝ 

ΑΠΌ 950,00 € 

ΑΠΌ 4.300,00 € 



ΤΑΠΩΜΑ ΦΙΑΛΩΝ 

ΦΕΛΛΟΥ ΑΠΌ 1.800,00 € 

ΒΙΔΑΣ ΑΠΌ 2.600,00 € 



ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΜΑ 

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ 
ΑΠΌ 2.200,00 € 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ 
ΑΠΌ 5.500,00 € 



ΚΑΨΥΛΛΙΕΡΕΣ 

ΚΑΨΥΛΛΙΕΡΕΣ  
ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΩΝ  
ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ ΑΠΌ 130,00 € 

ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ  
ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΑΠΌ 900,00 € 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Για την ολοκλήρωση των διάφορων εργασιών και διαδικασιών στο 

οινοποιείο χρειάζεται βοηθητικός εξοπλισμός όπως: 

 

- Παλετοφόρο για τη μετακίνηση παλετών κλπ. 

 

- Μηχάνημα πλυσίματος με υψηλή πίεση ζεστού-κρύου νερού 

 

- Εξοπλισμός διαχείρισης των βαρελιών (γεμιστικό, πλυστικό, βάσεις κλπ) 

 

- Παλετοκλωβοί 
 
 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 



Ευχαριστούμε την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΝΗΣ Α.Ε. για την παροχή 
των στοιχείων σχετικά με τον εξοπλισμό και τις τιμές  

www.senis.gr 

Eξοπλισμός μικρού – μεσαίου  
οινοποιείου 



Προϋπόθεση, προσωπική εργασία ελαχιστοποίηση εργατικού 

δυναμικού 
 
Πρώτη υλη 0.5 /λίτρο 
 
Κατεργασίες  0.2 /λίτρο 
 
Φιάλη   0.3-0.6 / μονάδα 
 
Φελλός 0.1-0.5 / μονάδα 
 
 
 
 
 

Κόστος φιαλης   



Καψύλλιο  0.05 / μονάδα 

 

Ετικέτα   0.40 / μονάδα 

 

Χαρτοκιβώτιο 0.1 / μονάδα 

 

Κόστος φιάλης  1.65- 2.35 euro  

Τιμή πώλησης  φιάλης έστω 3.5  euro  

Πρέπει να πωλούνται τουλάχιστον 20.000 φιάλες 

ώστε να βγαίνει ένα σχετικό εισόδημα   
 

Κόστος φιάλης   



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 

ykotseridis@aua.gr  
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