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Περίληψη έργου 
 

Τα σταφύλια καλλιεργούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη, με την ετήσια παραγωγή (2021) να ανέρχεται σε 69,5 

εκατομμύρια τόνους (49% σταφύλια οινοποίησης), ενώ η παραγωγή οίνου σε 26 δισεκατομμύρια λίτρα. Ο 

παγκόσμιος οινικός τομέας επεκτείνεται συνεχώς και μέχρι το τέλους του 2027 η παγκόσμια αγορά οίνου 

αναμένεται να φτάσει σε περίπου 343,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο οινικός τομέας παράγει μεγάλες 

ποσότητες παραπροϊόντων, με κύριο τα στέμφυλα (6,8 εκατομμύρια τόνοι παγκοσμίως) τα οποία αποτελούν 

τα υπολείμματα των πιεσμένων σταφυλιών (φλοιοί, γίγαρτα και μίσχοι, περίπου 15-30% του σταφυλιού). Ένα 

ακόμη παραπροϊόν είναι η οινολάσπη (κυρίως νεκρά κύτταρα ζυμών), το υπόλειμμα που συσσωρεύεται στον 

πυθμένα των δοχείων που περιέχουν τον οίνο μετά την ζύμωση, ενώ μεγάλες ποσότητες αποβλήτων 

παράγονται και στους αμπελώνες, γνωστά και ως κλαδευτικά υπολείμματα. Αυτές οι μεγάλες ποσότητες 

παραπροϊόντων, είτε στους αμπελώνες είτε στα οινοποιεία, επιφέρουν ανησυχίες στη βιομηχανική και 

επιστημονική κοινότητα, λόγω των υψηλών περιβαλλοντικών κινδύνων που ελλοχεύει η απόρριψή τους. 

Η αξιοποίηση των αγροβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, όπως τα στέμφυλα, οι οινολάσπες και 

τα κλαδευτικά υπολείμματα, αποτελεί ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την ορθή παγκόσμια περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση, έχοντας περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με την οδηγία 

2008/98/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων πρέπει να αποτελεί την πρώτη 

προτεραιότητα της διαχείρισης αποβλήτων και ότι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών θα 

πρέπει να προτιμώνται έναντι της ανάκτησης ενέργειας από τα απόβλητα”. Καθώς τα στέμφυλα και οι 

οινολάσπες αποτελούν πολύτιμες πηγές θρεπτικών συστατικών και τα κλαδευτικά υπολείμματα καλή πηγή 

ινών κυτταρίνης, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με εφαρμογές στην 

οινοποίηση και γενικότερα στα τρόφιμα.  

Στόχος του παρόντος έργου αποτελεί η αξιοποίηση των προαναφερθέντων αποβλήτων του ελληνικού 

αμπελοοινικού τομέα για την παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία, με δυνητική χρήση τους στην 

παραγωγή οίνων ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στην αξιοποίησή τους ως 

υλικά για καινοτόμα οινοποιητικά προϊόντα (διαυγαστικά μέσα, θρεπτικά υλικά για την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών και φορείς ακινητοποίησης) αλλά και για την παραγωγή υλικών μεμβρανών για χρήση στη 

βιομηχανία τροφίμων. Έτσι, αναμένεται η κάλυψη του κενού στην τρέχουσα βιβλιογραφία που αφορά την 



ολιστική αξιοποίηση των αμπελοοινικών παραπροϊόντων ελληνικών ποικιλιών σταφυλιών και οίνων. Η 

εφαρμογή των ευρημάτων του παρόντος έργου στη βιομηχανία αποσκοπεί στην αύξηση της βιωσιμότητας 

των οινοποιείων αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Τα οικονομικά πλεονεκτήματα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

βιομηχανίας οίνου, επεκτείνοντας έτσι στο μέλλον τις ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη τεχνολογιών 

στον ελλαδικό χώρο. 
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