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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συγκριτικά µε την οικονοµική και κοινωνική θέση του, ο αµπελοοινικός τοµέας έχει 
περιορισµένη επίδραση στο περιβάλλον αλλά παρ 'όλα αυτά θεωρείται από τους 
κλάδους µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε θέµατα βιωσιµότητας. 
∆ιαφορετικές µέθοδοι για την εκτίµηση του αποτυπώµατος άνθρακα κατά τη διαδικασία 
παραγωγής οίνου αναπτύχθηκαν1,2 και χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της 
επίδρασής της στις κλιµατικές αλλαγές. Σε παγκόσµια κλίµακα, ο αµπελοοινικός τοµέας 
είναι υπεύθυνος για περίπου 0,3% των ετήσιων παγκόσµιων εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες3. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2% της 
συµβολής στον γεωργικό τοµέα, ο οποίος εκτιµάται στο 14% του συνολικού4. 
Οµοίως, το αποτύπωµα νερού κατά την παραγωγή οίνων αξιολογήθηκε σε διάφορες 
διαδικασίες και η κατανάλωση νερού της βρύσης εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 0,5 
και 20 λίτρα ανά λίτρο οίνου5. 
Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες διαθέσιµες 
για τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων συντελεστών παραγωγής 
που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία της αµπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης,  
το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ECO-PROWINE έχει στόχο την ποσοτικοποίηση των εισροών 
που πραγµατικά χρησιµοποιούνται από τα οινοποιεία στην Ευρώπη και την εκτίµηση 
των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κάθε εισροής χρησιµοποιώντας 
δείκτες που µπορούν εκτιµήσουν την επίδραση κάθε συντελεστή παραγωγής στον 
αέρα, το νερό και τους εδαφικούς πόρους. 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Η µελέτη ξεκίνησε µε τη συλλογή πραγµατικών δεδοµένων για τη χρήση των 
συντελεστών παραγωγής/εισροών από τα οινοποιεία στην Ευρώπη. Μια οµάδα 
πιλοτικών οινοποιείο συγκροτήθηκε µετά από αποστολή, µέσω e-mail, µιας πρόσκλησης 
σε µια µεγάλη βάση δεδοµένων οινοποιείων και ανθρώπων που ασχολούνται µε τον 
οινικό τοµές. Ογδόντα εννέα οινοποιεία απαντήσανε σε ένα ερωτηµατολόγιο για τις 
ποσότητες και το αντίστοιχο κόστος διαφόρων συντελεστών παραγωγής που 
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η λίστα των συντελεστών παραγωγής 
που εξετάζονται στα ερωτηµατολόγια περιλαµβάνει καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα 
που χρησιµοποιήθηκαν στο αµπέλι,  πρόσθετα και βοηθητικά µέσα επεξεργασίας που 
χρησιµοποιούνται κατά την οινοποίηση, το νερό της βρύσης, την ηλεκτρική ενέργεια 
που καταναλώνεται στο οινοποιείο και τα υλικά συσκευασίας. 
Οι ερωτηθέντες ανέκτησαν τα ζητούµενα δεδοµένα από λογαριασµούς, τιµολόγια και 
από διάφορα έγγραφα που εκδόθηκαν κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Άλλα ερωτήµατα 
σχετικά µε το µέγεθος του οινοποιείου και των µεθόδων οινοποίησης που 
χρησιµοποιήθηκαν, που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο, βοήθησαν στην  
διευκρίνιση των δεδοµένων και στη συσχέτιση των συντελεστών παραγωγής ανά λίτρο 
παραγόµενου οίνου.  
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Τα πιλοτικά οινοποιεία που παρείχαν 
τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν 
σε αυτή τη µελέτη βρίσκονται σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως 
φαίνεται στο Σχ. 1. Τα περισσότερα 
ήταν οινοποιεία που βρίσκονται στην 
Ισπανία και την Ιταλία (25% σε κάθε 
χώρα), ακολουθούµενες από την 
Αυστρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία 
(άνω του 10%). Η Γαλλία, η Γερµανία, 
η Βουλγαρία και η Ελβετία επίσης 
αντιπροσωπεύονται στην έρευνα. 
Μεταξύ των πιλοτικών οινοποιείων 
που συµµετείχαν περιλαµβάνονται 
οικογενειακά κτήµατα αλλά και 

οινοποιεία εταιρειών, µε έκταση αµπελώνων µεταβλητού µεγέθους (26% του δείγµατος 
διαθέτουν λιγότερα από 5 εκτάρια, 32% 6-20 εκτάρια, 19% 21 έως 50 εκτάρια 
αµπελώνων και 16% 51-100 ha) τα οποία παράγουν φιάλες κρασιών των 750 ml 
ετησίως είτε λιγότερες από 30.000 (41%), είτε µεταξύ 30.000 και 300.000  (33%) ή 
πάνω από 300.000 (26%). Περίπου 5% του δείγµατος των πιλοτικών οινοποιείων 
αντιπροσωπεύεται από τα άκρα: περισσότερες από 3.000.000 φιάλες ετησίως και 
λιγότερες από 3.000 ετησίως. 
Συνολικά, το δείγµα έχει µια καλή αντιπροσωπευτικότητα της µεταβλητής δοµής των 
οινοπαραγωγών στην Ευρώπη. 
 
 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ 
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από τα οινοποιεία επεξεργάστηκαν µε σκοπό να 
εκφραστούν σε µονάδες ανά λίτρο οίνου. 
Στην περίπτωση των συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιούνται στον αµπελώνα, 
οι δηλωθείσες ποσότητες διαχωρίστηκαν σύµφωνα µε τον όγκο του οίνου που 

προέρχεται από τους ιδιόκτητους 
αµπελώνες. Για τις εισροές που 
σχετίζονται µε την οινοποίηση, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της κατανάλωσης νερού 
της βρύσης, η αναγωγή ανά λίτρο 
υπολογίστηκε βάση του συνολικού όγκου 
του κρασιού που παρήχθη από το 
οινοποιείο, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα 
αγορασµένα σταφύλια όσο και το 
αγορασµένο κρασί. Στην περίπτωση των 
υλικών συσκευασίας, οι ποσότητες 
διαχωρίστηκαν σύµφωνα µε τον όγκο 
των εµφιαλωµένων οίνων σε γυάλινες 
φιάλες και  εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που 
πωλούνται χύµα ή µε εναλλακτικές 
συσκευασίες. 
 
Τα συνολικά δεδοµένα των πιλοτικών 
ευρωπαϊκών οινοποιείων φαίνονται στον 
Πιν. 1, ο οποίος αναφέρει τη µέση 
ποσότητα και την τυπική απόκλιση για 
κάθε παράµετρο. Ορισµένες παράµετροι 

unit Average STD
Feul / gasoil mL 57,32 37,26
Electricity KWh 0,35 0,27
Water (tap water) L 5,20 4,24
Inorganic fertilizers g 9,80 20,78
Organic fertilizers g 16,60 32,24
Pesticides Total g 3,07 7,33
Copper g 1,07 1,43
Sulphur g 10,93 15,41
Sulphur dioxide g 0,12 0,60
Yeasts g 0,10 0,23
Diammonium phosphate g 0,17 0,23
Protein processing aids g 0,19 0,41
Bentonite g 0,53 0,63

Wood barrels cm 3 7,50 22,50
Detergents g 0,91 0,45
Glass bottles g 650,00 188,70
Plastic closures g 1,16 2,39
Cork closures g 3,89 3,38
Plastic capsules g 0,72 1,80
Metal capsules g 2,05 2,99
Cardboard boxes g 50,70 28,01
Plastic waste (recycling) g 3,58 4,39

per liter of wine



TRIOLI ET AL ., ENVIRONMENTAL IMPACT OF VINEGROWING AND WINEMAKING  INPUTS: AN EUROPEAN SURVEY, PAGE 3 

WWW.INFOWINE.COM – INTERNET JOURNAL OF VITICULTURE AND ENOLOGY , 2015, N.7/2 

οµαδοποιήθηκαν προκειµένου να έχουν περισσότερο νόηµα: όπως στην περίπτωση των 
ανόργανων λιπασµάτων (όπου συµπεριλαµβάνονται το Ν, αλλά και το Κ, ο Ρ και άλλα 
λιπάσµατα), των φυτοφαρµάκων (όπου συµπεριλαµβάνονται τα µυκητοκτόνα, 
εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα), πρωτεϊνικά βοηθητικά µέσα επεξεργασίας (ζελατίνη, 
αλβουµίνη, καζεΐνη, κλπ) και µεταλλικά καψύλια (ανεξάρτητα από το κράµα µετάλλου 
που τα συνθέτουν). 
Τα δεδοµένα των συντελεστών παραγωγής δείχνουν µεγάλη µεταβλητότητα, µεταξύ 
αυτών και µεταξύ των οινοποιείων. 
Μερικές εισροές χρησιµοποιούνται κατά µέσο όρο σε χαµηλή ποσότητα ανά λίτρο (όπως 
το διοξείδιο του θείου, οι ζύµες και γενικά τα πρόσθετα και τα βοηθητικά µέσα 
επεξεργασίας) ενώ άλλες σε πολύ µεγαλύτερες ποσότητες, όπως για παράδειγµα οι 
γυάλινες φιάλες, το χαρτόνι, το θείο που χρησιµοποιείται κατά την καλλιέργεια του 
αµπελώνα και τα οργανικά λιπάσµατα. 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
Ένας από τους στόχους αυτής της µελέτης ήταν να αξιολογηθεί η σχετική επίδραση 
των διαφόρων αναλωσίµων των οινοποιείων στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, οι  
ποσότητες πολλαπλασιάζονται µε συντελεστές που προέρχονται από διεθνείς βάσεις 
δεδοµένων5 προκειµένου να επιτευχθούν οι δείκτες που σχετίζονται µε τις διάφορες 
κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι οποίοι παρουσιάζονται στο Σχ. 2.  Ο 
διαχωρισµός αυτών των δεικτών για µια  συγκεκριµένη κατηγορία επιπτώσεων 
επιτρέπει την εξοµάλυνση των δεδοµένων6. Οι καθαροί αριθµοί εποµένως που 
ελήφθησαν, πρώτα οµαδοποιήθηκαν σε δείκτες για τους τρεις πόρους (αέρας, νερό, 
έδαφος) και στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν σε έναν συνολικό δείκτη. Η οµαδοποίηση 
των δεικτών πραγµατοποιήθηκε µέσω συντελεστών στάθµισης που απορρέουν από 
προηγούµενη εµπειρία ακαδηµαϊκών ερευνητών αλλά και σύµφωνα µε τη λογική. 
Η εφαρµογή ενός αλγορίθµου επιτρέπει να εκφραστεί µια ποσότητα ενός συντελεστή 
παραγωγής, για παράδειγµα τα λίτρα του καυσίµου που χρησιµοποιούνται σε χρονικό 
διάστηµα ενός έτους στους αµπελώνες, σε µια τιµή των συνολικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, χωρίς µονάδες και εποµένως µπορεί να συγκριθεί µε τους δείκτες που 
λαµβάνονται για άλλους συντελεστές παραγωγής από το ίδιο οινοποιείο. Έτσι, 
µπορούµε να συγκρίνουµε την επίδραση των διαφόρων εισροών του οινοποιείου και να 
αξιολογήσουµε τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός οινοποιείου, σε σύγκριση 
µε τους δείκτες αναφοράς που διαµορφώθηκαν από την ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων 
που ελήφθη από τα ερωτηµατολόγια. 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Οι δείκτες των πόρων (αέρας/νερό/έδαφος) υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο όρο της 
χρήσης των διαφόρων εισροών στο δείγµα των Ευρωπαϊκών πιλοτικών οινοποιείων 
όπως παρουσιάζονται στην εικ. 3. Οι δείκτες αυτοί, οι οποίοι συγχωνεύθηκαν µε τη 
βοήθεια συντελεστών στάθµισης (0,65 / 0,2 / 0,15 αντίστοιχα για αέρα/νερό/έδαφος), 
διαµορφώνουν τον παγκόσµιο περιβαλλοντικό δείκτη που φαίνεται στο σχήµα. 4. 
Τα γραφήµατα επιτρέπουν την αξιολόγηση των σχετικών επιδράσεων κάθε αναλώσιµου 
στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι µόνο ένας περιορισµένος αριθµός των συντελεστών παραγωγής 

κρασιού µπορεί να έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον: τα καύσιµα, 
το ηλεκτρικό ρεύµα, τα ανόργανα 
λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα, ο χαλκός, 
οι γυάλινες φιάλες, τα πώµατα φελλού, 
τα µεταλλικά καψύλλια και τα κουτιά 
από χαρτόνι. 
Αν χρησιµοποιούνται για των 
µεγαλύτερο όγκο των κρασιών που 
παράγονται σε ένα οινοποιείο, τα δρύινα 
βαρέλια µπορεί να έχουν και αυτά 
κάποια επίδραση, αν και συνήθως δεν 
επηρεάζουν τον παγκόσµιo δείκτη. Άλλα 
αναλώσιµα, όπως το νερό της βρύσης, 
τα οργανικά λιπάσµατα, το θείο που 
ψεκάζεται στο αµπέλι, όλα τα πρόσθετα 
και βοηθητικά µέσα επεξεργασίας που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 
κρασιού, απορρυπαντικά, τα πλαστικά 

και µεταλλικά καψύλλια και τα απόβλητα (τα ανακυκλώσιµα πλαστικά είναι τα πιο 
σηµαντικά) δεν έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ακόµη και όταν 
χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες. 
Τα ανόργανα λιπάσµατα, επηρεάζουν ελάχιστα το περιβάλλον: παρ' όλα αυτά, η πολύ 
µεγάλη διακύµανση των  ποσοτήτων που χρησιµοποιούνται στους αµπελώνες της ΕΕ 
δείχνουν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθούν ως µία σηµαντική εισροή. 
Τα πώµατα φελλού, δεν έχουν καµία επίπτωση στον αέρα (πολύ χαµηλό αποτύπωµα 
άνθρακα), ενώ η επίδρασή τους στην κατανάλωση νερού και την τοξικότητα των 
θαλασσών βρέθηκε στη βιβλιογραφία ότι είναι αρκετά υψηλή. Συµπερασµατικά, ο 
µέσος παγκόσµιος δείκτης φτάνει σε σηµαντικές τιµές, λόγω επίσης και της πολύ 
µεγαλύτερης χρήσης αυτού του τύπου κλεισίµατος των φιαλών από τα πιλοτικά 
οινοποιεία. 
Η χρήση των φυτοφαρµάκων παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
οινοποιείων. Κατά µέσο όρο, η χρήση τους έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
αλλά συγκρίσιµη µε εκείνη που προκαλείται από το χαλκό που είναι λιγότερο 
ρυπογόνος, αλλά χρησιµοποιείται σε µεγαλύτερες ποσότητες. 
Οι πηγές ενέργειας, κυρίως τα καύσιµα για την καλλιέργεια του αµπελιού και η 
ηλεκτρική ενέργεια στο οινοποιείο, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δείκτες που σχετίζονται µε το 
νερό. 
Οι δύο συντελεστές παραγωγής που έχουν τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον είναι οι γυάλινες φιάλες και τα κουτιά από χαρτόνι. Για κάθε λίτρο κρασί, 
χρησιµοποιούνται κατά µέσο όρο περισσότερα από 650 γραµµάρια γυαλιού από τα 
οινοποιεία. Ακόµη και αν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του γυαλιού δεν είναι µεταξύ 
των πιο υψηλών, η µεγάλη ποσότητα αυτού που χρησιµοποιείται καθιστά τον συνολικό 
δείκτη που του αντιστοιχεί αρκετά υψηλό. 
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Οµοίως, το βάρος των κουτιών συσκευασίας ανά λίτρο κρασιού είναι άνω των 50 
γραµµαρίων στα πιλοτικά οινοποιεία και η µεγάλη επίδραση αυτού του υλικού στο νερό 
καθιστά τον τελικό δείκτη µεταξύ των υψηλότερων για τα οινοποιεία. 
 
ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ 
 
Μείωση του βάρους των γυάλινων φιαλών 
Η µείωση του µέσου βάρους των γυάλινων φιαλών δείχνει να είναι ο πλέον κατάλληλος 
τρόπος για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τεχνικά, φαίνεται σαν µια 
σχετικά απλή υπόθεση, καθώς είναι ήδη διαθέσιµες στην αγορά γυάλινες φιάλες 
µειωµένου βάρους (π.χ. φιάλες τύπου Μπορντό των 360 g αντί των παραδοσιακών 410 
g), που εγγυώνται το ίδιο αποτέλεσµα. Στην πραγµατικότητα όµως, το µεγαλύτερο 
εµπόδιο είναι το µάρκετινγκ, καθώς σύµφωνα µε µια ευρέως αποδεκτή άποψη, οι 
καταναλωτές τείνουν να συνδέουν την ποιότητα των οίνων - και κατά συνέπεια τη  
δυνητική αξία τους - µε το βάρος των φιαλών. Στην πραγµατικότητα, η αντίληψη του 
βάρους των φιαλών από τους καταναλωτές δεν είναι εµφανής κατά την αγορά των 
οίνων και πλέον έχει ξεκινήσει ζήτηση για ελαφρύτερα µπουκάλια. Ένα άλλο σηµαντικό 
εµπόδιο είναι η δοµή της παραγωγής γυάλινων µπουκαλιών στην Ευρώπη, η οποία 
χαρακτηρίζεται από περιορισµένο αριθµό εµπόρων και περιορισµένη διαθεσιµότητα των 
φιαλών σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές, γεγονός που θα µπορούσε να 
αποθαρρύνει την αλλαγή του τύπου φιάλης από τους µικρούς παραγωγούς. 
 
Μείωση του βάρους των χαρτοκιβωτίων 
Τα κιβώτια των κρασιών και τα ένθετα τους έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Στην Ευρώπη, υπάρχουν οινοποιεία που χρησιµοποιούν χαρτοκιβώτια που 
αντιστοιχούν σε λιγότερο από 10g χαρτόνι ανά µπουκάλι κρασί αλλά και οινοποιεία που 
συσκευάζουν το κρασί τους χρησιµοποιώντας περισσότερα από 120g χαρτιού ανά 
φιάλη. Η µηχανική αντοχή των κιβωτίων είναι δευτερευούσης σηµασίας, καθώς το 
µεγαλύτερο µέρος του βάρους των κιβωτίων που συσκευάζονται σε µια παλέτα 
υποστηρίζεται από τα ίδια τα µπουκάλια. Έτσι, ακόµη και σε αυτή την περίπτωση η 
επιλογή του τύπου και του βάρους των κιβωτίων φαίνεται να εξαρτάται ουσιαστικά από 
λόγους µάρκετινγκ, παρά το γεγονός ότι στα κύρια συστήµατα διανοµής (π.χ. σούπερ 
µάρκετ, HoReCa) το κιβώτιο των κρασιών δεν φαίνεται από τον τελικό καταναλωτή και 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα απλά καθίσταται απόβλητο. 
 
Εξοικονόµηση ενέργειας 
∆ιάφορες µελέτες προτείνουν διαφορετικές στρατηγικές για τη µείωση της χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα οινοποιείο. 
Το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας που χρησιµοποιείται στο οινοποιείο σχετίζεται µε 
τον έλεγχο της θερµοκρασίας των σταφυλιών και του γλεύκους κατά τον τρύγο, των 
ζυµώσεων και των κρασιών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της τρυγικής 
σταθεροποίησης τους πριν την εµφιάλωση. Η αποφυγή της συγκοµιδής των σταφυλιών  
κατά τις πιο ζεστές ώρες της ηµέρας, η χρήση µονωµένων δεξαµενών οινοποίησης, η 
πραγµατοποίηση τρυγικής σταθεροποίηση µε τη χρήση προσθέτων και όχι ψύξης κλπ 
είναι κάποιες από τις πρακτικές οινοποίησης που µπορεί να βοηθήσουν στην 
εξοικονόµηση ενέργειας κατά την παραγωγή οίνων. 
 
Μείωση της χρήσης καυσίµων στον αµπελώνα 
Τα καύσιµα ουσιαστικά συνδέονται µε την απόσταση που διανύεται από τα τρακτέρ και 
άλλου εξοπλισµού για την καλλιέργεια των αµπελώνων και εξαρτάται από τον αριθµό 
των εφαρµογών φυτοφαρµάκων και της διαχείρισης του εδάφους και του φυλλώµατος 
που εφαρµόζονται σε κάθε αµπελώνα. Όταν πραγµατοποιούνται και συνδυάζονται 
πολλές εργασίες ταυτόχρονα (για παράδειγµα φρεζάρισµα σε συνδυασµό µε ψεκασµό 
φυτοφαρµάκων) µπορεί να επιτευχθεί µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης, 
η βελτίωση της οργάνωσης των εργασιών του οινοποιείου που δίνει τη δυνατότητα να 
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περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι µετακινήσεις µεταξύ αποµακρυσµένων 
µερών του ιδίου αµπελώνα, µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση 
καυσίµων, καθώς και το κόστος της εργασίας. 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ  
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της αξιολόγησης που χρησιµοποιείται στο ECO-PROWINE, 
είναι η δυνατότητα να αναλύει την κατάσταση κάθε οινοποιείου και να αναγνωρίζει σε 

κάθε περίπτωση τους 
τοµείς που πρέπει να 
υπάρξει βελτίωση κατά 
προτεραιότητα. 
Αρχικά, ο υπολογισµός 
ενός συνολικού δείκτη 
επιτρέπει τη σύγκριση των 
περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των διαφόρων 
οινοποιείων. Στο Σχ. 5 
φαίνεται για παράδειγµα ο 
συνολικός δείκτης όπως 
αυτός διαµορφώθηκε για 
τα 21 πιλοτικά οινοποιεία 
από την Ιταλία που 
συµµετέχουν στο έργο 
ECO-PROWINE. Οι µωβ 
στήλες αφορούν τα 
οινοποιεία που το σύνολο 
της παραγωγικής 
διαδικασίας γίνεται 
αυτόνοµα (ιδιόκτητοι 
αµπελώνες, οινοποίηση, 
και συσκευασία), ενώ οι 
φωτεινές µπλε στήλες 
αντιστοιχούν σε οινοποιεία 
που παράγουν µόνο τα 
σταφύλια ή πωλούν χύµα 
κρασί, χρησιµοποιώντας 

έτσι λιγότερους συντελεστές παραγωγής και κατά συνέπεια έχουν χαµηλότερες τιµές 
του συνολικού δείκτη. 
 
Οι δείκτες των οινοποιείων µπορούν να συγκριθούν µε τις σκούρες µπλε στήλες στο 
αριστερό µέρος του σχεδιαγράµµατος που αντιπροσωπεύουν τις µέσες τιµές των 
ευρωπαϊκών και ιταλικών οινοποιείων αναφοράς, αντίστοιχα. 
 
Στο γράφηµα φαίνεται η µεγάλη µεταβλητότητα µεταξύ των οινοποιείων, ακόµη και 
µεταξύ αυτών που δεν παρεµβάλλεται κανείς εξωγενής παράγοντας στην διαδικασία 
της οινοπαραγωγής: ορισµένα οινοποιεία έχουν πολύ χαµηλές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (όπως το οινοποιείο Ζ) ενώ άλλα έχουν ως και διπλάσια τιµή των 
περιβαλλοντικών δεικτών σε σχέση µε τους δείκτες αναφοράς (οινοποιείο Μ). 
 
Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι πως το µέγεθος του οινοποιείου δεν συνδέεται 
ανάλογα µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το οινοποιείο Z, που έχει την καλύτερη 
απόδοση, καλλιεργεί 25 εκτάρια αµπελώνα, παράγει 1330 εκατόλιτρα οίνου και 
εµφιαλώνει 250.000 φιάλες κρασιού των 750 ml. Το οινοποιείο Μ, µε τις µεγαλύτερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει µόνο 11 εκτάρια αµπελώνα, παράγει 150 εκατόλιτρα 
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κρασιού και εµφιαλώνει 9.000 φιάλες. Μεγαλύτερα οινοποιεία (όπως το οινοποιείο V µε 
45 εκτάρια, αλλά µε παραγωγή 10.800 εκατόλιτρων οίνου και εµφιάλωση περίπου 1,5 
εκατοµµυρίου φιαλών) µπορεί να έχουν καλές επιδόσεις και στην περίπτωση του 
οινοποιείου Μ, αυτό είναι πολύ κοντά στο µέσο όρο της ΕΕ. 
 
Η µέθοδος αξιολόγησης που χρησιµοποιείται από το έργο ECO-PROWINE του επιτρέπει 
επίσης στο να επικεντρωθεί σε µεµονωµένα οινοποιεία ώστε να προσδιοριστούν οι 
κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και να προτείνει τις 
βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα. 
 

 
Ένα παράδειγµα φαίνεται στο Σχ. 
6, όπου αναφέρεται η συµβολή 
των διαφόρων συντελεστών 
παραγωγής σε τρία οινοποιεία. Τα 
δεδοµένα παρουσιάζονται σε 
σύγκριση µε το µέσο όρο της 
βάσης δεδοµένων της ΕΕ. 
 
Το οινοποιείο Ζ έχει φτάσει σε 
πολύ χαµηλές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον χρησιµοποιώντας 
χάρτινα κουτιά συσκευασίας 
χαµηλού βάρους και γυάλινες 
φιάλες µε βάρος κάτω από το 
µέσο όρο. Επίσης, η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε 
πολύ καλά επίπεδα. Μερικές 
περαιτέρω βελτιώσεις είναι ακόµη 
δυνατές, όσον αφορά την 
κατανάλωση καυσίµων και την  
προσθήκη ανόργανων 
λιπασµάτων. 
 
Το οινοποιείο V πλησιάζει το µέσο 
όρο των τιµών για τους 
περισσότερους συντελεστές 
παραγωγής. Σηµαντική µείωση 
των περιβαλλοντικών δεικτών 
µπορεί να επιτευχθεί µε τη 
βελτιστοποίηση του είδος των 

κιβωτίων που χρησιµοποιούνται. 
 
Το οινοποιείο Μ είναι µια µικρή, οικογενειακή επιχείρηση. Η υψηλή τιµή του συνολικού 
δείκτη είναι το αποτέλεσµα της χρήσης των πηγών ενέργειας (καύσιµα και ηλεκτρική 
ενέργεια), πάνω από το µέσο όρο και του χαλκού κατά την αµπελοκαλλιέργεια σε 
ποσότητες µεγαλύτερες σε σχέση µε άλλα οινοποιεία. Παρόλα αυτά, οι κύριες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πιθανόν να οφείλονται στη χρήση γυάλινων φιαλών 
µεγάλου βάρους και χοντρού χαρτονιού κατά τη συσκευασία, έτσι κάποιες αλλαγές 
όσον αφορά τις επιλογές συσκευασίας µπορούν γρήγορα και ανέξοδα να φέρουν στο 
οινοποιείο πολύ χαµηλότερες τιµές των δεικτών, χωρίς να επηρεάζουν τη διαδικασία 
παραγωγής. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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Ένα από τα βασικά θέµατα του κλάδου της οινοπαραγωγής είναι η θετική συσχέτιση 
µεταξύ του επιπέδου της αειφορίας και του κόστους παραγωγής. 
Από την ανάλυσή µας για τις εισροές στην παραγωγή κρασιού, προκύπτει ότι οι δράσεις 
που οδηγούν στις πιο σηµαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο της αειφορίας ενός 
οινοποιείου συµπίπτουν µε την πιο αποτελεσµατική µείωση του κόστους για τα 
αναλώσιµα παραγωγής. 
Τα πιλοτικές οινοποιεία παρείχαν επίσης δεδοµένα σχετικά µε το κόστος των διαφόρων 
συντελεστών παραγωγής, που προέρχονταν από λογαριασµούς και τιµολόγια κατά την 
περίοδο αναφοράς. Το Σχ. 7 αναπαριστά τη σχετική επίπτωση των εξεταζόµενων 
αναλώσιµων στο κόστος παραγωγής ανά φιάλη. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι - εκτός από 
την παλαίωση σε δρύινα βαρέλια στην οποία υπόκειται σχετικά µικρό µέρος του οίνου 
που παράγεται - η πλειοψηφία των αναλώσιµων που αυξάνει το κόστος για το κρασί, 
σχετίζεται µε τα υλικά συσκευασίας. Κατά µέσο όρο, στους οίνους χωρίς παλαίωση σε 
βαρέλια, οι γυάλινες φιάλες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του κόστους παραγωγής 
ενώ τα πώµατα, τα καψύλλια και τα χαρτοκιβώτια συνθέτουν ένα επιπλέον 30%. 
 
Οι συντελεστές παραγωγής/εισροές που χρησιµοποιούνται στον αµπελώνα (καύσιµα, 
λιπάσµατα, φυτοφάρµακα) αντιπροσωπεύουν µαζί λιγότερο από το 15% του κόστους 
των αναλώσιµων. Η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο περίπου το 7%. 
Τα βοηθητικά µέσα επεξεργασίας και οινοποίησης, οι ξηρές ζύµες και τα θρεπτικά 
συστατικά, συνολικά δεν φθάνουν το 2% των συνολικών δαπανών για τα αναλώσιµα.  

 
Ένα θετικό συµπέρασµα που προκύπτει από αυτά τα δεδοµένα είναι ότι οι πιο κοινές και 
αποτελεσµατικές δράσεις για την αύξηση του επιπέδου αειφορίας ενός οινοποιείου 
(µείωση γυαλιού και χαρτοκιβωτίων, εξοικονόµηση καυσίµων και ηλεκτρικής ενέργειας) 
είναι επίσης αυτές που επιτρέπουν την πιο σηµαντική µείωση του κόστους για την 
αγορά αναλώσιµων. 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα δεδοµένα που προέρχονται από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα οινοποιείων στην 
Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν, µε µια νέα προοπτική, την πραγµατική 
χρήση των συντελεστών παραγωγής και να αυξήσει τα σχετικά συµπεράσµατα για τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στο κόστος παραγωγής. Μέσα από µια προσέγγιση 
αειφορίας, η υιοθέτηση δεικτών επέτρεψε τη συνολική εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των διαφόρων συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιούνται από τα 
οινοποιεία και τον εντοπισµό των υπευθύνων για τις µεγαλύτερες επιπτώσεις. Κατά 
µέσο όρο και µε φθίνουσα σειρά αυτά είναι: οι γυάλινες φιάλες, τα χαρτοκιβώτια, τα 
καύσιµα, το ηλεκτρικό ρεύµα, τα πώµατα, τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα. 
Για κάθε συντελεστή παραγωγής ξεχωριστά, η µεταβλητότητα µεταξύ των οινοποιείων 
της ποσότητας που χρησιµοποιείται είναι εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει 
µεγάλα περιθώρια βελτίωσης.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πιο αποτελεσµατικές δράσεις για τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, π.χ. οι αλλαγές του υλικού συσκευασίας, 
δεν επηρεάζουν σηµαντικά την παραγωγική διαδικασία και, κατά συνέπεια και την 
ποιότητα των οίνων και συνοδεύονται από πιθανή µείωση του κόστους. 
Η προσέγγιση επιτρέπει βαθύτερη ανάλυση του κάθε οινοποιείου, την ταυτοποίηση των 
κρίσιµων σηµείων και την ανάπτυξη ενός προσαρµοσµένου σχεδίου βελτίωσης. Επίσης, 
είναι δυνατόν και να εκτιµηθεί εκ των προτέρων το κόστος/κέρδος των βελτιώσεων. 
Το εργαλείο που αναπτύχθηκε από το έργο παρέχει στα οινοποιεία της ΕΕ ένα χρήσιµο 
εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της βιωσιµότητάς τους και το σχεδιασµό των 
καλύτερων δυνατών βελτιώσεων. Μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω αν συµπεριλάβει στο 
πεδίο εφαρµογής και άλλα στοιχεία που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σε πολύ µεγάλο 
βαθµό τη συνολική περιβαλλοντική και οικονοµική απόδοση ενός οινοποιείου, όπως: τη 
φύτευση αµπελιών, τα κτίρια των οινοποιείων, τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό, το 
προσωπικό, το µάρκετινγκ και ενέργειες προώθησης κ.λ.π. 
 
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του EACI (Executive 
Agency for Competetiveness and Innovation) στο πλαίσιο του προγράµµατος CIP - 
EcoInnovation (GA ECO / 11/304386) 
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