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Παγκύπρια πρωτιά στο χωριό Πελένδρι - Το
πρώτο «πράσινο» οινοποιείο
της ∆ρ Άντρη Θεοδώρου*
Τον τίτλο του πρώτου παγκύπρια πράσινου οινοποιείου
απέκτησε στο Πελένδρι το οινοποιείο Τσιάκκας που
πιστοποιήθηκε κατά EMAS την Παρασκευή 9 Μαρτίου
2012.
Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου (EMAS) είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για επιχειρήσεις και άλλους
οργανισµούς το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση, καταγραφή, βελτίωση και
δηµοσιοποίηση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Το EMAS οδηγεί σε βελτίωση των
επιδόσεων, της αξιοπιστίας και διαφάνειας των εγγεγραµµένων οργανώσεων.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι µόνο έξι οινοποιεία σε ολόκληρη την Ευρώπη
διαθέτουν πιστοποίηση EMAS, αποδεικνύοντας και στο ευρύ κοινό πόσο σηµαντικό
επίτευγµα είναι για το οινοποιείο Τσιάκκας και γενικά για τη χώρα µας η πιστοποίηση
του οινοποιείου κατά EMAS.
Για την όλη πορεία της προσπάθειας ο ιδιοκτήτης του οινοποιείου κύριος Κώστας
Τσιάκκας αναφέρει σχετικά:
«Η ολοκληρωµένη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος είναι θέσεις τις οποίες
χρησιµοποιούµε ως γνώµονα για να κινηθούµε στην οργάνωση, λειτουργία και
προώθηση των προϊόντων µας. Το ιδεώδες της λειτουργίας του οινοποιείου ήταν για
όλους µας να δηµιουργεί παραγωγές ετήσιες χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.
Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του κρασιού παράγονται µεγάλοι όγκοι τόσο υγρών
όσο και στερεών αποβλήτων η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων εξαρτάται από τον
τύπο του κρασιού καθώς και τις τεχνικές παραγωγής που χρησιµοποιούνται. Τόσο τα
υγρά απόβλητα όσο και τα στερεά απόβλητα οινοποιείων πρέπει να υποστούν
κατάλληλη επεξεργασία πριν την τελική τους διάθεση στο έδαφος ή σε υδάτινα
σώµατα. Άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε τη λειτουργία των οινοποιείων είναι η
αυξηµένη κατανάλωση νερού και ενέργειας για σκοπούς συντήρησης και ψύξης καθώς
επίσης και οι πιθανές εκποµπές αερίων. Αυτά αποτελούν µόνο µερικά από τα πιθανά
περιβαλλοντικά προβλήµατα που θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωµένου Συστήµατος Περιβαλλοντικού ∆ιαχείρισης σε κάποιο οινοποιείο. Όλα
αυτά ήταν αρκετά να µας οδηγήσουν ένα βήµα πιο πέρα, ένα βήµα µπροστά στη
δηµιουργία του πράσινου οινοποιείου».
Η ιδέα ξεκίνησε από την Επίκουρη καθηγήτρια του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ∆ρ. ∆έσπω Φάττα-Κάσινου και
από τον διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισµού Τάλως Λτδ, ∆ρ Αλέξανδρο
Μιχαηλίδη, όταν θέλησαν να εντάξουν την βιοµηχανία κρασιού στο ευρωπαϊκό
πρόγραµµα WINEC (LIFE08 ENV/CY/000455). Το πρόγραµµα WINEC υλοποιείται στα
πλαίσια του προγράµµατος LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση και
επιδιώκει την ενθάρρυνση των οινοποιείων να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά φιλικές
πρακτικές στο πλαίσιο ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης καθώς επίσης και
συστηµάτων για προχωρηµένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων οινοποιείων. Έτσι το
οινοποιείο Τσιάκκας ύστερα από την παρότρυνση της Τάλως Λτδ, αποφάσισε να δεχθεί
την πρόσκληση της συντονίστριας του προγράµµατος, ∆ρ ∆έσπως Φάττα-Κάσινου,
υπεύθυνη καθηγήτρια του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ, Μηχανικής Περιβάλλοντος και να λάβει
µέρος στο πρόγραµµα αυτό, όπου συµµετέχουν συνολικά 5 συµπράττοντες δικαιούχοι.
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του οινοποιείου έχει τεθεί σε εφαρµογή από
τον Ιούνιο του 2010 στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE+ WINEC. Ένα από τα
σηµαντικότερα µέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρµογή, είναι η µονάδα προχωρηµένης
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οινοποιείου αποτελούµενη από Βιοαντιδραστήρα
Μεµβρανών (MBR) και στάδιο Προχωρηµένης Ηλιακής Οξείδωσης (SOLAR). Η µονάδα
τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011 προχωρώντας ένα βήµα µπροστά από
την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα µικρά οινοποιεία, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο
επεξεργασίας των αποβλήτων ενώ επιτρέπει τη συλλογή επεξεργασµένου νερού
άριστης ποιότητας για σκοπούς άρδευσης. Η µονάδα αυτή έχει κατασκευαστεί και
λειτουργεί στις βέλτιστες συνθήκες, ενώ συνεχείς έλεγχοι των ποιοτικών
χαρακτηριστικών στην είσοδο και έξοδο της µονάδας πραγµατοποιούνται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα από την ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Κύπρου σε
συνεργασία και ενηµέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας S.K Euromarket Ltd.
Επίσης συνεχίζονται οι µακροπρόθεσµες πειραµατικές δοκιµές βελτιστοποίησης στην
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πιλοτική µονάδα ηλιακής φωτοκατάλυσης και στους ηλιακούς φωτοκαταλυτικούς
αντιδραστήρες, από τις ερευνητικές οµάδες του Πανεπιστηµίου Κύπρου και του
Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η τελική ετοιµασία του οινοποιείου για την επιθεώρηση EMAS πραγµατοποιήθηκε σε
στενή συνεργασία µε τον Αναπτυξιακό Οργανισµό Τάλως Λτδ.

* Η ∆ρ Άντρη Θεοδώρου είναι Σύµβουλος ∆ιαχείρισης Έργων στον Αναπτυξιακό
Οργανισµό Τάλως Λτδ.
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