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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Το πρώτο «πράσινο»
οινοποιείο
Τοντττλοτου πρώτου παγκυπρια πράσινου οι
νοποιείου απέκτησε στο Πελένδρι το οινο
ποιείο Τσιάκκας που πιστοποιήθηκε κατά το
Ευρωπαϊκό Σύστημα ΟικολογικήςΔιαχείριοης
και Ελεγχου (EMAS) την Παρασκευή 9 Μαρ
τίου 2012. Σημειώνεται ότι μόνο έξι οινοποιεία
σε ολόκληρη την Ευρώπη διαθέτουν πιστοποί
ηση EMAS, αποδεικνύοντας και στο ευρύ κοι
νό πόσο σημαντικό επίτευγμα είναι για το οι
νοποιείο Τσιάκκας και γενικά για τη χώρα μας
η πιστοποίηση του οινοποιείου κατά EMAS.
To EMAS είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για επι
χειρήσεις και άλλους οργανισμούςτο οποίο στο
χεύει στην αξιολόγηση, καταγραφή, βελτίωση
και δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής τους
απόδοσης. To EMAS οδηγεί σε βελτίωση των
επιδόσεων, της αξιοπιστίας και διαφάνειας των
εγγεγραμμένων οργανώσεων.
Η ιδέα ξεκίνησε από την Επίκουρη καθηγήτρια
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα
νικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Κύ
πρου, Δρ. Δέσπω ΦάτταΚάσινου και από τον
διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τά
λως Λτδ, κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, όταν θέλη
σαν να εντάξουντη βιομηχανία κρασιού στο ευ
ρωπαϊκό πρόγραμμα WINEC (LIFE08
ENV/CY/000455). Το πρόγραμμα WIN EC υλο
ποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και
επιδιώκει την ενθάρρυνση των οινοποιείων να
υιοθετήσουν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές
στο πλαίσιο ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης καθώς επίσης και συστημάτων για
προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων
οινοποιείων. Έτσι το οινοποιείο Τσιάκκας ύστε
ρα από τηνπαρότρυνση της Τάλως λτδ, αποφά

σισε να δεχθείτην πρόσκληση της συντονίστριας
του προγράμματος, ΔρΔέσπως ΦάτταΚάσινου,
υπεύθυνη καθηγήτρια του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ,
Μηχανικής Περιβάλλοντος και να λάβει μέρος
στο πρόγραμμα αυτό, οπού συμμετέχουν συνο

λικά 5 συμπράττοντες δικαιούχοι.
Για την όλη πορεία της προσπάθειας ο ιδιοκτή
της του οινοποιείου κύριος Κώστας Τσιάκκας
αναφέρει σχετικά:
«Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του
περιβάλλοντος είναι θέσεις τις οποίες χρησιμο
ποιούμε ως γνώμονα για να κινηθούμε στην ορ
γάνωση, λειτουργία και προώθηση των προϊό
ντων μας. Το ιδεώδεςτηςλειτουργίαςτου οινο
ποιείου ήταν για όλους μας να δημιουργεί παρα
γωγές ετήσιες χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλ
λον.

Κατάτη διαδικασίατηςπαραγωγήςτου κρασιού
παράγονται μεγάλοι όγκοι τόσο υγρών όσο και
στερεών αποβλήτων η ποσότητα και η ποιότητα
των οποίων εξαρτάται από τοντύπο του κρασιού
καθώς καιτιςτεχνικές παραγωγής που χρησιμο
ποιούνται. Τόσο τα υγρά απόβλητα όσο και τα
στερεά απόβλητα οινοποιείων πρέπει να υπο
στούν κατάλληλη επεξεργασία πριν την τελική
τους διάθεση στο έδαφος ή σε υδάτινα σώματα.
Άλλαπροβλήματαπου συνδέονται μετη λειτουρ
γίατωνοινοποιείωνείναιη αυξημένη κατανάλω
ση νερού και ενέργειας για σκοπούς συντήρησης
και ψύξης καθώς επίσης και οι πιθανές εκπομπές
αερίων. Αυτά αποτελούν μόνο μερικά από τα πι
θανά περιβαλλοντικά προβλήματα που θα μπο
ρούσαν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικού
Διαχείρισης σε κάποιο οινοποιείο.
Όλα αυτά ήταν αρκετά να μας οδηγήσουν ένα βή

μαπιο πέρα, ένα βήμα μπροστά στη δημιουργία
του πράσινου οινοποιείου».

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισηςτου οι
νοποιείου έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιού
νιο του 2010 στο πλαίσιο του προγράμματος LI
FE + WIΝ EC. Ένα από τα ση μαντικότερα μέτρα
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, είναι η μονάδα
προχωρημένης επεξεργασίας υγρών αποβλή
των οινοποιείου αποτελούμενη από Βιοαντιδρα
στήρα Μεμβρανών (MBR) και στάδιο Προχωρη
μένης Ηλιακής Οξείδωσης (SOLAR). Η μονάδα
τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011
προχωρώντας ένα βήμα μπροστά από την υφι
στάμενη νομοθεσία γιατα μικρά οινοποιεία, επι
τυγχάνοντας υψηλό επίπεδο επεξεργασίας των
αποβλήτων ενώ επιτρέπει τη συλλογή επεξεργα
σμένου νερού άριστης ποιότητας για σκοπούς
άρδευσης. Η μονάδα αυτή έχει κατασκευαστεί
και λειτουργεί στις βέλτιστες συνθήκες, ενώ συ
νεχείς έλεγχοι των ποιοτικών χαρακτηριστικών
στην είσοδο και έξοδο της μονάδας πραγματο
ποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου,
σε συνεργασία και ενημέρωση της κατασκευά
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