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ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα από τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου, λόγω 
της άκριτης διάθεσης τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, περίπου το 
95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου παράγεται από μικρές, 
οικογενειακές επιχειρήσεις Μεσογειακών χωρών.  

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2008-2009 στα 
πλαίσια προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την ευθύνη των 
καθηγητών κ. Μαρίας Μάγγα, κ. Γεωργίου Μπεκρή και κ. Ευτυχίας Τσόμπου. 
Συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Λουτρού: 

 
 

Αργύρη Μαρία 
Ζαπαντιώτης Γεώργιος 
Ζούλας Παναγιώτης 
Αγγέλης Κωνσταντίνος 
Διγώνης Κωνσταντίνος 
Θεοδοσίου Κωνσταντίνος 
Καραούλη Αικατερίνη 
Κατσαντά Βασιλική 
Κατσαντάς Θωμάς 
Καρατάσος Σταύρος 
Καρατάσου Μαρίνα 
Κατσούδα Μαριάνα 
Βασίλακας Γεράσιμος 
Ζήσης Βασίλης  
Καστός Παναγιώτης 
Ηλιά Ανθή 

Μάκα Αικατερίνη 
Σαφάκα Βάγια 
Σαφάκα Μαρία 
Ντζούτσος Κωνσταντίνος 
Σταμούλης Βασίλειος 
Σταμούλη Βικτωρία 
Τρομπούκης Βασίλειος 
Φασιανός Βασίλειος 
Τσικριτέας Ζώης - Μιχάλης 
Σκαλτσής Παναγιώτης 
Τσιώκου Χριστιάννα 
Φλώτσιου Αλεξάνδρα 
Μαλιγιάννης Αβραάμ 
Μπέτση Καλλιόπη 
Ντάλλας Πέτρος 
Παντιώρα Ελένη 

 

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ 

Ο καρπός της ελιάς 
 
Ο καρπός είναι το κύριο πρoϊόν του ελαιοδένδρου, αφού τα φύλλα και το ξύλο 
είναι πολύ μικρότερης σηµασίας για την καλλιέργεια. Ο καρπός του 
ελαιοδένδρου είναι δρύπη και αποτελείται από τα 3 παρακάτω µέρη: 
• το επικάρπιο ή επιδερµίδα ή φλοιό (1,5 - 3 %) 
• το µεσοκάρπιο ή σαρκοκάρπιο ή σάρκα (68 - 81 %) 
• το ενδοκάρπιο ή πυρήνα ή κουκούτσι (10 - 30 %) 
 
Οι εκατοστιαίες αναλογίες των τµηµάτων του καρπού επηρεάζονται από πολλούς 
παράγοντες όπως: 
• Την ποικιλία 
• Τις καλλιεργητικές φροντίδες 
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• Την πορεία των καιρικών συνθηκών 
• Το έδαφος του ελαιώνα 
• Το στάδιο ωριµότητας του καρπού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα συστατικά του ελαιοκάρπου 
 
Νερό: Το νερό είναι το πιο σηµαντικό συστατικό του καρπού, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 70–74% του νωπού βάρους και συσσωρεύεται κυρίως 
εντός των χυµοτοπίων. 

Λιπαρές ουσίες: Το λάδι ή γενικότερα οι λιπαρές ουσίες απαντούν σε 
ποσοστό 17-30% του βάρους της ελαιοµάζας. Το λάδι είναι αδιάλυτο στο νερό, 
αποτελεί κύρια πηγή θερµίδων και επηρεάζει την συνεκτικότητα της σάρκας 
του ελαιοκάρπου. Το νερό και οι λιπαρές ουσίες (έλαιο) είναι δυο συστατικά 
που βρίσκονται σε ανταγωνισµό. Όταν αυξάνεται η περιεκτικότητα του ενός, 
µειώνεται η περιεκτικότητα του άλλου, ώστε το άθροισµα και των δυο να είναι 
σχεδόν σταθερό.  
 
Απλά σάκχαρα: Από τα απλά σάκχαρα απαντούν κυρίως η γλυκόζη, η 
φρουκτόζη και σε µικρότερο ποσοστό η σακχαρόζη. 
 
Πολυσακχαρίτες: Μεταξύ των πολυάριθµων πολυσακχαριτών που 
απαντούν στον ελαιόκαρπο, αναφέρουµε την κυτταρίνη, τις ηµικυτταρίνες και 
τα κόµµεα. Είναι αδιάλυτοι στο νερό (περιεκτ. 3-6% της ελαιοµάζας). 
 
Πηκτίνες: Οι πηκτίνες, και µάλιστα η πρωτοπηκτίνη, ευθύνονται για τη 
συνεκτικότητα της σάρκας. Η περιεκτικότητα της σάρκας του ελαιοκάρπου σε 
πηκτίνες ανέρχεται σε 1,5%. 
 
Πρωτεΐνες: Το ποσοστό των πρωτεϊνών στον ελαιόκαρπο είναι µικρό και 
φθάνει στο 1,5 % του βάρους της ελαιοµάζας. 
 
Οργανικά οξέα: Απαντούν διάσπαρτα σε µικρές ποσότητες στην σάρκα του 
ελαιοκάρπου, όπου εξασφαλίζεται οµοιογενές pΗ, του οποίου οι τιµές 
κυµαίνονται από 4,5-5. Τα πιο σηµαντικά είναι το κιτρικό οξύ και το οξαλικό 
οξύ. 
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Φαινολικά συστατικά: 
Τα συστατικά αυτά ίσως είναι τα πιο άφθονα από όλες εκείνες τις φυτικές 
χηµικές ουσίες που περιλαµβάνονται στην κατηγορία των δευτερογενών 
προϊόντων. Όλα τα φαινολικά συστατικά έχουν ένα αρωµατικό δακτύλιο, ο 
οποίος φέρει τουλάχιστον µία υδροξυλική οµάδα συνδεδεµένη µε άνθρακα 
του πυρήνα ή δραστικά παράγωγα, όπως καρβοξυλικές ή µεθοξυλικές οµάδες 
(-Ο -CH3) καθώς επίσης και άλλες δοµές µη αρωµατικού δακτυλίου. 
Οι φυτικές φαινόλες παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς τη διαλυτότητα τους, 
αφού µερικές είναι διαλυτές µόνο σε οργανικούς διαλύτες, µερικές είναι 
υδατοδιαλυτές, ενώ άλλες είναι ισχυρά αδιάλυτα ισοµερή. 
Στον ελαιόκαρπο διαπιστώθηκε η παρουσία καφεϊκού οξέος, 
υδροξυτυροσόλης, τυροσόλης, ελενολικού οξέος και κυρίως ελευρωπαΐνης. 
 
H ελευρωπαΐνη είναι µια πολυφαινόλη που συναντάται σε σηµαντικό 
ποσοστό στον άγουρο καρπό. Είναι το συστατικό του καρπού στο οποίο 
οφείλεται η πικρή του γεύση. Όσο ο καρπός ωριµάζει η περιεκτικότητα 
µειώνεται ή ελαχιστοποιείται και πολλές φορές δεν συναντάται καθόλου. Στα 
προϊόντα οξείδωσης της ελευρωπαΐνης οφείλεται το µαύρο χρώµα των ελιών. 
 
Χρωστικές ουσίες: Είναι δυο κατηγοριών, οι λιποδιαλυτές (χλωροφύλλη, α 
και β καροτένια) και οι υδατοδιαλυτές (ανθοκυάνες). 
 
Φλαβονοειδή: Αποτελούν µία από τις µεγαλύτερες κλάσεις των φυτικών 
φαινολικών παραγώγων. Έχει αναφερθεί η παρουσία φλαβονοειδών, όπως η 
λουτεολίνη, η απιγενίνη και η ρουτίνη. 
 
Τανίνες: Στις τανίνες, που απαντούν σε ποσοστό 1,5-2% επί του νωπού 
βάρους της ελαιοµάζας, οφείλεται η στυφή γεύση του φρέσκου ελαιοκάρπου. 
 
Βιταµίνες: Θειαµίνη, Ριβοφλαβίνη, Νιασίνη, Ασκορβικό οξύ. 
 
Ανόργανα άλατα: Ca, P, Fe, Na, K. 
 

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 
 

Η ελαιοκαλλιέργεια διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµία 
των χωρών όπου έχει αναπτυχθεί, γιατί δεν αξιοποιεί µόνο εκτάσεις που είναι 
ακατάλληλες για άλλες καλλιέργειες, αλλά συµβάλλει και στη προστασία των 
εδαφών από τη διάβρωση. 

Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται είναι το ελαιόλαδο και οι 
επιτραπέζιες ελιές, προϊόντα µε µεγάλη διαιτητική αξία στη διατροφή του 
ανθρώπου. Τα κύρια υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου είναι τα 
φύλλα, από την αποφύλλωση του καρπού, η ελαιοπυρήνα και τα Υγρά 
Απόβλητα των Ελαιοτριβείων (ΥΑΕ) (αλλιώς αποκαλούνται: απόνερα ή 
λιόζουµα ή κατσίγαρος). 

Η ελαιοπυρήνα υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία σε ειδικά 
εργοστάσια, τα πυρηνελαιουργεία, για την παραλαβή του πυρηνελαίου, λάδι 
το οποίο προέρχεται κυρίως από το πυρήνα του ελαιοκάρπου, και σε µικρό 
µέρος από τη σάρκα του. Το στερεό υπόλειµµα που παραµένει µετά την 
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επεξεργασία της ελαιοπυρήνας είναι το πυρηνόξυλο το οποίο κυρίως 
χρησιµοποιείται σαν καύσιµη ύλη για θέρµανση σε γεωργική και σε οικιακή 
κλίµακα. 

Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου 
 

Ο κυριότερος παραγωγός επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό μεγαλύτερο από 80%. Η βιομηχανία 
επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου προσφέρει σημαντικό αριθμό θέσεων 
εργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα, με περισσότερες από 800.000 θέσεις 
εργασίας. 

Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί σημαντικό γεωργικό και διατροφικό 
τομέα στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του 2003/2004, παρήχθησαν στην ΕΕ 
2.282.650 τόνοι ελαιολάδου σε αρκετές χιλιάδες ελαιοτριβεία. Η πλειοψηφία 
των ελαιοτριβείων είναι μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακής κυρίως μορφής, 
που σε πολλές περιπτώσεις απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παγκοσμίως παράγονται 2.766.773 τόνοι ελαιολάδου, εκ των οποίων 

το 82,5% παράγεται στην Ευρώπη. Εάν δε λάβουμε υπόψη τις υποψήφιες 
χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυξάνεται σχεδόν 
μέχρι το 89%. 

Με μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο του 4%, οι επιτραπέζιες 
ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 
αγροδιατροφικούς κλάδους στην Ευρώπη. Σε όλο και περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες το ελαιόλαδο έχει γίνει μέρος της καθημερινής διατροφής. 
Περισσότεροι από 12.000.000 τόνοι ελιών καλλιεργούνται ετησίως στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ, από τις οποίες παράγονται πάνω από 2.000.000 τόνοι 
ελαιολάδου σε περίπου 12.000 ελαιοτριβεία. 

Η βιομηχανία ελαιολάδου είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για την 
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
μεταποιητικούς τομείς, ο οποίος παρέχει εργασία σε 800.000 ανθρώπους. 
Επιπλέον, ποσοστό 90% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
είναι μικρές ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της 
επιτραπέζιας ελιάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πάλι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός διεθνώς (40-45%), με ποσότητες κατά την τελευταία παραγωγική 
περίοδο μεταξύ 500.000 και 600.000 τόνων επί συνόλου παγκόσμιας 
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συνολικής παραγωγής 1.300.000 τόνων. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει 
περίπου 600 επιχειρήσεις στην ΕΕ. 

Από το 1980 έως σήμερα η έκταση της καλλιέργειας της ελιάς στην 
Ευρώπη έχει διπλασιαστεί. Με περισσότερα από 4.000.000 εκτάρια είναι ο 
δεύτερος σημαντικότερος αγροδιατροφικός τομέας στην Ευρώπη. Η αύξηση 
και των δύο κλάδων (ελιά-ελαιόλαδο) αποτελεί μια θετική οικονομική 
ανάπτυξη, καθώς οι μονάδες επεξεργασίας βρίσκονται κυρίως στη λιγότερο 
αναπτυγμένη περιοχή της νότιας Ευρώπης. 

Η παραγωγή ελαιολάδου είναι συγκεντρωμένη στις χώρες της λεκάνης 
της Μεσογείου: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία και 
Μαρόκο. Αυτές οι επτά χώρες μόνες τους αποτελούν το 89% της παγκόσμιας 
παραγωγής. 

Η Ελλάδα αποτελεί την τρίτη ελαιοπαραγωγό χώρα παγκοσμίως, με 
περίπου 140 εκατομμύρια ελαιόδενδρα και μέση παραγωγή περίπου 350–400 
χιλιάδες τόνους ελαιολάδου.  

 
Οι Νομοί στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων 

 
Α/α  Νομοί  Αριθμός ελαιοδένδρων  

1  Μεσσηνίας  13.545.000  
2  Ηρακλείου  13.378.000  
3  Λακωνίας  10.936.000  
4  Λέσβου  10.567.000  
5  Χανίων  7.321.000  
6  Ηλείας  6.914.000  
7  Φθιώτιδας  6.382.000  
8  Ευβοίας  5.530.000  
9  Μαγνησίας  5.106.000  

10  Αιτωλοακαρνανίας  4.627.000  
11  Κέρκυρας  3.718.000  
12  Αχαΐας  3.338.000  

 
Η παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα (σε χιλιάδες 

τόνους) για το έτος 2003, σε σχέση με τα προσωρινά αποτελέσματα των ετών 
2001 και 2002: 

Ομάδες και είδη 
προϊόντων  

2001  2002  2003  Μεταβολή %  

  2002/2001 2003/2002  
Ελιές Βρώσιμες  234  236  190  0,9  -19,5  
Ελιές Ελαιοποιήσεως  2.015  2.338  1.861  16,0  -20,4  

 
Η καλλιέργεια της ελιάς καλύπτει παγκοσμίως έκταση περίπου 100 

εκατομμυρίων στρεμμάτων ενώ ο αριθμός των ελαιοδένδρων ανέρχεται σε 
800 εκατομμύρια. Το 98% της καλλιεργήσιμης έκτασης βρίσκεται στη λεκάνη 
της Μεσογείου. Στην Ελλάδα η ελιά καλλιεργείται σχεδόν σε όλα τα 
γεωγραφικά διαμερίσματα.  

Ισπανία 44% - Ιταλία 20% - Ελλάδα 13% - Πορτογαλία 1% - 
Τουρκία 7% - Συρία 7% - Τυνησία 2% - Μαρόκο 2% - Λιβύη 0% - 
Άλλες 4%.  

Ελαιόλαδο (ελαιοκομικού έτους  
2000-2001, 2001-2002, 2002-
2003)  

          451  371 504  -17,7               35,8  
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Η παραγωγική τάση για κάθε χώρα αυξάνει, αλλά η μεγάλη επιρροή 
των δύο σημαντικότερων παραγωγών χωρών δημιούργησε υψηλό επίπεδο 
αβεβαιότητας σε παραγωγικό επίπεδο. Πράγματι, το γεγονός ότι η παραγωγή 
της Ιταλίας και της Ισπανίας μεταβλήθηκε πολύ περισσότερο από τις 
υπόλοιπες χώρες εξηγεί την υψηλή αστάθεια της παγκόσμιας παραγωγής. 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυξάνεται και η παραγωγή άλλων χωρών, 
όπως της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ  
Οι ανάγκες επεξεργασίας του ελαιοκάρπου στη Ελλάδα, σύμφωνα με 

στοιχεία του Οργανισμού Ελέγχου Επιδοτήσεων Ελαιολάδου για το 2001, 
καλύπτονται από περίπου 2300 κλασικά και φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τα 
οποία κατανέμονται χωροταξικά, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, στη 
Στερεά Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου, όπως στη Λέσβο και του Ιονίου, 
όπως στην Κέρκυρα. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
ελαιοτριβείων είναι οι νομοί Μεσσηνίας, Ηρακλείου, Ηλείας, Χανίων, 
Λακωνίας και Αχαΐας (Πίνακας 5, Πηγή: Οργανισμός Ελέγχου Επιδοτήσεων 
Ελαιολάδου). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που 
επικαλείται ο Μπαλατσούρας (1999) κατά το 1984 στη Ελλάδα λειτουργούσαν 
3.530 ελαιοτριβεία, εκ των οποίων τα 2825 ήταν κλασικού τύπου, υδραυλικά 
πιεστήρια και τα υπόλοιπα 705 φυγοκεντρικού τύπου.  

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της τελευταίας εικοσαετίας στη Ελλάδα είναι 
αξιοσημείωτη η μείωση του συνολικού αριθμού των ελαιοτριβείων, ο 
υποδεκαπλασιασμός των ελαιοτριβείων κλασικού τύπου και ο τριπλασιασμός 
των αντίστοιχων φυγοκεντρικών.  
 

Χωροταξική κατανομή των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα 
 

Ελαιοτριβεία σε λειτουργία  

ΝΟΜΟΣ  ΣΥΝ
ΟΛΟ  ΚΛΑΣΙΚΑ  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙ

ΚΑ  
Αττικής  46  8  38  

Αργολίδας  72  6  66  
Αρκαδίας  37  10  27  

Αχαΐας  120  42  78  
Βοιωτίας  43  0  43  

Δωδεκανήσου  37  7  30  
Ευβοίας  71  16  55  

Κορινθίας  82  3  79  
Ηρακλείου  248  5  243  
Λασιθίου  74  1  73  
Ρεθύμνου  93  3  90  
Φθιώτιδας  56  2  54  

 
 
 
 
 
 
 
 

Χαλκιδικής  40  1  39  
Ηλείας  153  20  133  

Μεσσηνίας  263  27  236  
Λακωνίας  132  38  94  

Λέσβου  63  1  62  
Αιτωλοακαρνανίας  85  7  78  

Κερκύρας  109  21  88  
Μαγνησίας  49  5  44  

Σύνολο  1873  223  1650  
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Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού των 
φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων ήταν η θεαματική αύξηση της δυναμικότητας 
επεξεργασίας καρπού, που προσέδωσε η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 
φυγοκεντρικών μεθόδων διαχώρισης.  

Η μείωση του συνολικού αριθμού ελαιοτριβείων δεν συνοδεύτηκε από 
αντίστοιχη μείωση και της δυναμικότητας επεξεργασίας ελαιοκάρπου, διότι 
όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία και τον Πίνακα 5, υπήρξε 
θεαματική αύξηση του αριθμού των φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων τα οποία 
διακρίνονται από ικανότητα επεξεργασίας σημαντικά μεγαλύτερης 
ποσότητας ελαιοκάρπου σε σχέση με τα κλασικά ελαιοτριβεία στον ίδιο 
χρόνο.  

Η λειτουργία των ελαιοτριβείων είναι εποχιακή και διαρκεί από τον 
Οκτώβριο έως το Μάρτιο, ενώ ο μέσος χρόνος λειτουργίας τους είναι περίπου 
90 ημέρες το χρόνο. 

Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την επεξεργασία της επιτραπέζιας 
ελιάς, κοινό σημείο των οποίων είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας που 
περιλαμβάνει τη ζύμωση. 

Η συνηθέστερη μέθοδος επεξεργασίας γίνεται με τη χρήση καυστικού 
νατρίου για την εκπίκριση του καρπού (Ισπανική μέθοδος με ποσοστό >70%). 
Η διαδικασία περιλαμβάνει εννέα βήματα. Μετά από το πλύσιμο (1), οι ελιές 
εμβαπτίζονται σε διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH) για εκπίκριση (2). Το 
καυστικό νάτριο υδρολύει την ελευρωπαΐνη (υπεύθυνη για την πικρή γεύση 
των καρπών) σε υδροξυτυροσόλη και γλυκοζίτη του ελενολικού οξέως. Στη 
συνέχεια, οι ελιές ξεπλένονται με νερό (3,4,5) και εμβαπτίζονται σε άλμη όπου 
υφίστανται γαλακτική ζύμωση, με τη βοήθεια των γαλακτικών βακτηρίων (6). 
Πριν τη συσκευασία αφαιρείται η μητρική άλμη (7), οι ελιές πλένονται (8) και 
συσκευάζονται σε διάλυμα νέας άλμης (9). 
 

 
 

Διάγραμμα ροής επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών 
 
Επιπλέον, είναι γνωστές τρεις άλλες μέθοδοι επεξεργασίας της επιτραπέζιας 
ελιάς, που καταλαμβάνουν ποσοστό αγοράς 30% στην ΕΕ και περιλαμβάνουν: 

Νωπές 
Ελιές 

Πλύσιμο 
 1 

Μεταχείριση με 
NaOH 
 2 

Πλύσιμο 
 3 

Πλύσιμο 
 4 

Πλύσιμο 
 5 

Ζύμωση 
 6 

Απομάκρυνση της 
μητρικής άλμης  
 7 

Πλύσιμο 
 8 

Νέα άλμη 
Συσκευασίας 
 9 
 

Επιτραπέζιες 
ελιές 
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Φυσικές μαύρες ελιές (Ελληνικός τύπος): οι καρποί δεν εμβαπτίζονται 
σε καυστικό νάτριο, αλλά ζυμώνονται άμεσα σε άλμη, η οποία είναι το μόνο 
υγρό απόβλητο που παράγεται σε αυτήν την περίπτωση. 
 
Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση (Τύπος Καλιφόρνιας): οι καρποί 
ξεπικρίζουν με εμβάπτιση σε καυστικό νάτριο και μαυρίζουν με οξείδωση. Το 
τελικό προϊόν δεν είναι ζυμωμένο, για το λόγο αυτό αποστειρώνεται κατά τη 
συσκευασία του σε μεταλλικούς ή γυάλινους περιέκτες. Η σταθεροποίηση του 
μαύρου χρώματος γίνεται με προσθήκη διαλυμάτων αλάτων σιδήρου. 
 
Μη ζυμούμενες πράσινες ελιές: οι ελιές ξεπικρίζουν με διάλυμα NaOH και 
συσκευάζονται χωρίς να ζυμωθούν προηγουμένως. 

 

 
 
 
 

Παραγωγή Ελαιολάδου 
 

Σήμερα, δύο διαφορετικές διαδικασίες εξαγωγής του ελαιολάδου 
χρησιμοποιούνται ευρέως οι οποίες βασίζονται στη φυγοκέντριση. Τα 
φυγοκεντρικά συγκροτήματα, ανάλογα με τα προϊόντα που δίνουν στο τέλος 
της επεξεργασίας, διακρίνονται σε τριών και δύο φάσεων. Επιπλέον, 
εφαρμόζεται η «παραδοσιακή διαδικασία», κατά την οποία το ελαιόλαδο 
εξάγεται με πίεση σε υδραυλικό πιεστήριο. Τα τρία συστήματα διαφέρουν 
σημαντικά ως προς το ποσό και τη σύνθεση των υγρών αποβλήτων και των 
άλλων υποπροϊόντων που παράγουν. 

Η παραδοσιακή επεξεργασία και η 
διαδικασία των τριών φάσεων παράγει τρία 
προϊόντα: το ελαιόλαδο, τα απόνερα (κατσίγαρος) 
και τον ελαιοπυρήνα. Η παραδοσιακή μέθοδος 
(σχήμα α) είναι μια ασυνεχής (batch) διαδικασία 
που περιλαμβάνει δύο φάσεις στη συμπίεση του 
αλεσμένου ελαιοκάρπου. Η υγρή φάση 
διαχωρίζεται αργότερα προκειμένου να 
παραληφθεί το ελαιόλαδο. Σε αυτήν την 
περίπτωση το υποπροϊόν είναι μια πούλπα που δεν 

δημιουργεί υγρά απόβλητα. Από 1.000 kg ελιών, παράγονται περίπου 350 kg 
στερεού κλάσματος (περιεκτικότητα νερού περίπου 25%) και περίπου 450 kg 
υγρών αποβλήτων. Εντούτοις, αν και προκαλεί λιγότερη ρύπανση στο 
περιβάλλον, αυτή η διαδικασία παραγωγής είναι ασυνεχής, γεγονός που δε 
θεωρείται πάντα πλεονέκτημα για τη σύγχρονη βιομηχανία. Η 3-φασική 
διαδικασία, που αντικαθιστά την παραδοσιακή μέθοδο, χρησιμοποιείται 
ευρέως σήμερα για την εξαγωγή του ελαιολάδου. Χρονολογείται από τη 
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δεκαετία του 1970-1980. Οι αλεσμένες ελιές τοποθετούνται σε ένα 3-φασικό 
ελαιουργικό συγκρότημα (decanter), όπου διαχωρίζονται τα διάφορα 
κλάσματα (σχήμα β). Το κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η μεγάλη 
ποσότητα του νερού που απαιτείται και συνεπώς η παραγωγή υγρών 
αποβλήτων που προκαλούν σοβαρή ρύπανση. Έτσι, από 1000 kg καρπού 
παράγονται 500 kg στερεού μέρους (με περίπου 50% περιεκτικότητα νερού) 
και περίπου 1200 kg υγρών αποβλήτων. 

Πριν από μερικά χρόνια, εμφανίστηκε ένα νέο σύστημα στην αγορά, το 
2-φασικό ελαιουργικό συγκρότημα αποκαλούμενο επίσης και «οικολογικό 
σύστημα»). Σε αυτήν τη διαδικασία (σχήμα γ), τα τελικά προϊόντα είναι το 
ελαιόλαδο και ο ελαιοπυρήνας στον οποίο ενσωματώνονται τα απόνερα. Το 
σημαντικότερο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η μειωμένη κατανάλωση 
νερού και η έλλειψη υγρών αποβλήτων. Υπολογίζεται ότι για κάθε κιλό 
επεξεργασμένου ελαιοκάρπου παράγονται 800 κιλά υγρής ελαιοπυρήνας. 
Σοβαρό όμως μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η ελαιοπυρήνα που 
προκύπτει (alperujo) έχει αυξημένη υγρασία και είναι δύσκολη στο χειρισμό, 
στη μεταφορά και την επεξεργασία. Επιπλέον, ξηραίνεται με αργό ρυθμό και 
έχει υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ελαιολάδου, 
υπολογίζεται ότι καταναλώνονται περισσότεροι από 8.000.000 τόνοι νερού 
ενώ συγχρόνως παράγονται περισσότεροι από 4.600.000 τόνοι υγρών 
αποβλήτων και 6.800.000 τόνοι στερεών αποβλήτων (ελαιοπυρήνα). 

 

 
Σχήμα: Διάγραμμα ροής των 3 διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής ελαιολάδου: 
α) Παραδοσιακή, β) 3-φασική, γ) 2-φασική. 

 
Κατά την εξαγωγή του ελαιολάδου, παράγονται διάφορα υποπροϊόντα 

που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ελαιολάδου δεύτερης 
φυγοκέντρισης, για ζωoτροφή, για παραγωγή ενέργειας ή για διάθεση 
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απευθείας στο έδαφος. Μια συνοπτική περιγραφή των υποπροϊόντων αυτών 
παρουσιάζεται παρακάτω: 
 
Φύλλα και πέτρες – τα προϊόντα αυτά μπορεί να υποβληθούν σε πυρόλυση 
κάτω από αναγωγικές συνθήκες ή να αεριοποιηθούν με παράλληλη παραγωγή 
ενέργειας. Οι χειρισμοί αυτοί μπορεί να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση 
σε περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά την πρόσχωση 
(θάψιμο) των φύλλων στο έδαφος ή την καύση τους. 
 
Ελαιόπαστα χωρίς κουκούτσια (Olive pulp) – υπόλειμμα που απομένει 
όταν ο πυρήνας (κουκούτσι) έχει διαχωριστεί από τη σάρκα του ελαιοκάρπου 
πριν την εφαρμογή πίεσης. Το προϊόν αυτό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
υγρασία και είναι δύσκολο να αποθηκευθεί ή να επεξεργαστεί περαιτέρω. 
 
Ακατέργαστη ελαιοπυρήνα (Crude olive cake) – περιέχει μικρή 
ποσότητα ελαίου (πυρηνέλαιο) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
θέρμανση, ως συμπλήρωμα ζωοτροφών ή να προστεθεί στο έδαφος ως 
βελτιωτικό. 
 
Εξαντλημένη ελαιοπυρήνα (πυρηνόξυλο) – μετά την εξαγωγή του 
πυρηνελαίου, το ινώδες υλικό που απομένει, αποτελείται από λιγνίνη και 
κυτταρίνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίπανση, καύση, θέρμανση, 
συμπλήρωμα ζωοτροφών ή να προστεθεί στο έδαφος σαν βελτιωτικό. Η 
μελέτη έχει γίνει με διαφορετικές ποικιλίες ελαιοκάρπου, η σύνθεση των 
οποίων ήταν: υγρασία (48 - 51%) και λάδι (19 - 23%). 
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 

Ελαιουργικό συγκρότηµα µε υδραυλικό πιεστήριο 
 

Τα υδραυλικά πιεστήρια, των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή 
του Pascal, χρησιµοποιήθηκαν στην ελαιουργία για πρώτη φορά στις αρχές του 
19ου αιώνα, ενώ στην Ελλάδα εµφανίστηκαν το 1865. Κατά το έτος 1975 η 
επεξεργασία του 80-90% της παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου 
πραγµατοποιούνταν σε υδραυλικά πιεστήρια, ενώ στοιχεία του 1991 ανέφεραν 
το ποσοστό αυτό να έχει µειωθεί στο 39-40 % (Μπαλατσούρας 1999). 

Ελαιουργικό συγκρότηµα µε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα οριζόντιου άξονα 
(DECANTER) 
 

Η κατασκευή ενός συγκροτήµατος που να διαχωρίζει την ελαιοζύµη σε 
τρεις χωριστές φάσεις (την ελαιοπυρήνα, το ελαιόλαδο και τα υγρά 
απόβλητα) και που θα µπορούσε να βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει το 
υδραυλικό πιεστήριο πραγµατοποιήθηκε µετά το 1960. Πρώτη η εταιρεία 
Alfa-Laval το 1965 κατασκεύασε και κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο 
φυγοκεντρικό διαχωριστήρα οριζόντιου άξονα (DECANTER). Στα 
ελαιοτριβεία µε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα, η ελαιοζύµη της οποίας 
συστατικά είναι το ελαιόλαδο, το νερό και η ελαιοπυρήνα, λόγω του 
διαφορετικού ειδικού βάρους που έχουν διαχωρίζονται µεταξύ τους και τελικά 
παραλαµβάνονται το καθένα ξεχωριστά. Σήµερα υπάρχουν δύο τύποι 
φυγοκεντρικών διαχωριστήρων, αυτός των τριών φάσεων (three phase 
decanter), όπου διαχωρίζει την ελαιοζύµη σε τρία µέρη (ελαιοπυρήνα, 
ελαιόλαδο και υγρά απόβλητα) και αυτός των δύο φάσεων (dual phase 
decanter), που αναπτύχθηκε τελευταία και που διαχωρίζει την ελαιοζύµη σε 
δύο µέρη (ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνας). 
 
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα 
οριζόντιου άξονα (DECANTER) 
 
Πλεονεκτήµατα: 
  Απαιτεί για την εγκατάσταση του έκταση 60% µικρότερη από την 

αντίστοιχη ενός υδραυλικού πιεστηρίου. 
 Έχει µικρότερες απαιτήσεις σε εργατικά χέρια. 
 Επιτρέπει τη πλήρη αυτοµατοποίηση της επεξεργασίας του 

ελαιοκάρπου και την µικρότερη εξάρτηση του ελαιοτριβείου από 
εργατικά χέρια. 

 Εξασφαλίζει συνθήκες για την τήρηση καθαριότητας σε όλη τη 
παραγωγική γραµµή. 

 
Μειονεκτήµατα: 
 Έχει σηµαντικά υψηλότερο κόστος αγοράς, εγκατάστασης και 

συντήρησης του απαιτούµενου εξοπλισµού. 
 Εµφανίζει υψηλή απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και κυρίως σε νερό, 

που σε πολλές περιοχές είναι δυσεύρετο. 
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 Παράγει ελαιοπυρήνα µε ποσοστό υγρασίας 50-65% σε σχέση µε αυτή 
που παράγεται από τα υδραυλικά πιεστήρια που έχει 25% υγρασία και 
συνεπώς απαιτεί την κατανάλωση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας 
για την αποµάκρυνσή της στο decanter. 

 Παρουσιάζει αραίωση των φυσικών αντιοξειδωτικών (τοκοφερόλες και 
φαινόλες) και µείωση του ποσοστού που παραµένει στο ελαιόλαδο. 

 
Διαδικασία επεξεργασίας του ελαιοκάρπου σε φυγοκεντρικό 
ελαιοτριβείο 
 

Ο ελαιόκαρπος µετά τη συλλογή του µεταφέρεται στο ελαιοτριβείο 
όπου υποβάλλεται σε επεξεργασία για την παραλαβή του ελαιολάδου όπως 
περιγράφεται παρακάτω. 

 
Αποµάκρυνση ξένων υλών – Αποφύλλωση 
 

Οι ξένες προσµίξεις, εάν αλεσθούν µαζί µε τον ελαιόκαρπο, επηρεάζουν 
αρνητικά το άρωµα του ελαιολάδου και αυξάνουν την οξύτητα του. Γι ’ αυτό 
το λόγο πρέπει να αποµακρύνονται φύλλα, κλαδίσκοι, θρύµµατα από 
καρκινώµατα, κοµµάτια φλοιού κ.ά. 
 
Πλύσιµο ελαιοκάρπου 
 

Το πλύσιµο του ελαιοκάρπου αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες 
προπαρασκευαστικές φάσεις κατά τη διαδικασία εξαγωγής του ελαιολάδου. Ο 
καρπός πολλές φορές καλύπτεται από λάσπη, γαιώδη συστατικά, σκόνη, χώµα 
και άλλες ουσίες που µπορεί να δώσουν στο ελαιόλαδο δυσοσµία και υψηλή 
οξύτητα. 

 
Θραύση ελαιοκάρπου – Άλεση 
 

Στα νέου τύπου ελαιουργικά συγκροτήµατα (τα λεγόµενα 
«φυγοκεντρικά») χρησιµοποιούνται οι μεταλλικοί σπαστήρες που είναι 
κυρίως σπαστήρες µε αντίθετα περιστροφικούς οδοντωτούς δίσκους ή 
κυλινδροσπαστήρες ή σφυρόµυλοι. 
 
Μάλαξη της ελαιοζύµης 
 

Μετά την άλεση η ελαιοζύµη έρχεται σε ειδικές ανοξείδωτες δεξαµενές 
µε διπλά τοιχώµατα που θερµαίνονται µε κυκλοφορία ζεστού νερού του 
οποίου η θερµοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25° C. H ελαιοζύµη 
θερµαίνεται και μαλάσσεται για 30 λεπτά µε ειδικούς περιστροφικούς 
µαλακτήρες. Με την µάλαξη απελευθερώνεται το ελαιόλαδο από τα φυτικά 
κύτταρα και γίνεται συνένωση των µικρών σταγόνων του σε µεγαλύτερες. 

Στην εικόνα παρουσιάζονται σχηµατικά τα στάδια επεξεργασίας του 
καρπού ελιάς και τα αντίστοιχα παραγόµενα προϊόντα και υποπροϊόντα σε 
ελαιοτριβείο τριών φάσεων. 
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Αραίωση της ελαιοζύµης 
 

Η ελαιοζύµη αραιώνεται µε κατάλληλη ποσότητα νερού. Η 
θερµοκρασία του προστιθέµενου νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30° C. 

 
Εξαγωγή ελαιολάδου – Φυγοκέντριση 
 

Η εξαγωγή του ελαιολάδου από την ελαιοζύµη γίνεται ή µε πίεση ή µε 
φυγοκέντριση ή µε εκλεκτική διήθηση. 

Τα υδραυλικά πιεστήρια που χρησιµοποιούνται στα κλασικά 
ελαιοτριβεία για το διαχωρισµό του ελαιούχου µούστου από την ελαιοζύµη, 
έχουν πια εκτοπιστεί από τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες των 
φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων. 

Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες είναι γνωστοί µε το όνοµα Decanter, 
και είναι συνεχούς απόδοσης (συνεχής ροή υλικών) και διακρίνονται σε δύο 
και τριών φάσεων: 

 
• Φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες τριών φάσεων. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία µάλαξης η ελαιοζύµη αραιώνεται µε 

νερό (θερµοκρασίας 25-30° C) και στη συνέχεια οδηγείται στον φυγοκεντρικό 
διαχωριστήρα. Ο διαχωριστήρας διαχωρίζει την ελαιοζύµη στις 3 φάσεις της, 
το ελαιόλαδο, τον ελαιοπυρήνα και τα απόνερα (φυτικά υγρά και νερό). Η 
προσθήκη νερού διευκολύνει το διαχωρισµό του λαδιού από τα άλλα 
συστατικά. 

 
• Φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες δυο φάσεων. 
 
Σε αυτόν τον τύπο διαχωριστήρα η ελαιοζύµη δεν χρειάζεται αραίωση 

µε νερό και διαχωρίζεται σε δυο µέρη (φάσεις), στο ελαιόλαδο και στον 
ελαιοπυρήνα (άρα το στάδιο της αραίωσης της ελαιοζύµης δεν 
παρεµβάλλεται). Σήµερα προτιµούνται ως επί το πλείστον οι φυγοκεντρικοί 
διαχωριστήρες, απλού ή αυτόµατου τύπου. Η λειτουργία τους βασίζεται στη 
διαφορά ειδικών βαρών των προς διαχώριση υγρών. 

 
Καθαρισµός του ελαιολάδου 
 

Μετά την παραλαβή του ελαιολάδου είναι αναγκαίος ένας τελικός 
καθαρισµός του από το νερό και τις ξένες ύλες. Ο καθαρισµός αυτός γίνεται 
µε φυγοκέντριση. 
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ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ 
 
 

 ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΦΥΛΛΑ 
 
 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΛΕΣΗ 
 
 

ΑΡΑΙΩΣΗ 
 
 

ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ 
 
 

ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
    ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ 

 
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Εικόνα: Στάδια επεξεργασίας ελαιοκάρπου σε φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο τριών 
φάσεων (Προσαρµογή από Κυριτσάκης 2001). 

Φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες δύο φάσεων 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε λειτουργία και στη χώρα µας 
ελαιοτριβεία δύο φάσεων (ή όπως λέγονται «οικολογικά») µε σκοπό την 
µείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων και τη άρση της 
αναγκαιότητας χρήσης υψηλών ποσοτήτων νερού κατά τη επεξεργασία του 
ελαιοκάρπου για την παραλαβή του ελαιολάδου. Αποτελούν φυγοκεντρικούς 
διαχωριστήρες που εµφανίστηκαν σε βιοµηχανική κλίµακα στην Ισπανία την 
ελαιοκοµική περίοδο 1991-92 µε στόχο τη µείωση παραγωγής αποβλήτων στη 
βιοµηχανία ελαιολάδου.  

Να σηµειωθεί ότι στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων για 
την παραλαβή του ελαιολάδου από το ελαιόκαρπο απαιτείται αραίωση της 
ελαιοζύµης µε µεγάλη ποσότητα νερού. Αντίθετα, στα ελαιοτριβεία δύο 
φάσεων ο φυγοκεντριτής δεν χρειάζεται αραίωση της ελαιοζύµης µε νερό και 
τη διαχωρίζει τελικά σε δύο µέρη (ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνα). Η χρήση 
τέτοιων φυγοκεντριτών µειώνει στο ελάχιστο την ποσότητα υγρών 
αποβλήτων που παράγονται κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου και 
συνεπώς περιορίζεται το πρόβληµα διάθεσης τους. 

Παράλληλα τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δύο φάσεων έχουν την ίδια 
ή και ελαφρά καλύτερη απόδοση ελαιολάδου από τα φυγοκεντρικά τριών 
φάσεων, ενώ δίνουν ελαιόλαδο µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυσικές 
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αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες προσδίδουν µεγαλύτερη διάρκεια 
διατήρησης του ελαιολάδου στο χρόνο. 

 
 

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ 
 

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ 
 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΛΕΣΗ ΜΑΛΑΞΗ 
 

1 η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ 
 

 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ 

  
 ΜΑΛΑΞΗ 380 C, 

 για 20 λεπτά 
  

 2 η ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ 
 

 
 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ 

 (repasso) 
Εικόνα. Στάδια επεξεργασίας ελαιοκάρπου σε ελαιοτριβείο φυγοκεντρικού τύπου δύο 
φάσεων (Προσαρµογή από Κουτσαυτάκης & άλ. 1999). 

 
Πίνακας: Διεργασίες και τελικά παραγόµενα προϊόντα και υποπροϊόντα 
(απόβλητα) µετά από επεξεργασία του ελαιοκάρπου µε φυγοκεντρικά 
συγκροτήµατα δύο και τριών φάσεων (Προσαρµογή από Χριστοπούλου & 
Τζαµτζής (2000)). 
 
 

Φυγοκεντρικά τριών φάσεων  Φυγοκεντρικά δύο φάσεων  
Παράγονται: Παρθένο ελαιόλαδο, υγρά 
απόβλητα (λιόζουμα, κατσίγαρος) και 
ελαιοπυρήνας  

Παράγονται:Παρθένο 
ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνας  

 
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα: 

 Στο φυγοκεντρικά δύο φάσεων παράγεται πολύ μικρή ποσότητα υγρών 
αποβλήτων.  

 Η ποιότητα του παρθένου ελαιόλαδου δύο φάσεων είναι ανώτερη από 
εκείνη των τριών φάσεων κυρίως όσον αναφορά την περιεκτικότητα σε 
πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά.  

 Ο ελαιοπυρήνας δύο φάσεων έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία 
(56- 65%).  

 
 



Β’ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

Απόβλητα ελαιοτριβείων στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας 18

Πυρηνελαιουργείο: Μονάδες Δεύτερης 
φυγοκέντρισης: 

 
 Ο ελαιοπυρήνας υφίσταται 

επεξεργασία και παράγονται 
πυρηνέλαιο και στερεό 
απόβλητο.  

 Το στερεό απόβλητο 
χρησιμοποιείται ως λίπασμα, 
ζωοτροφή ή καύσιμη ύλη.  

 Η κατανάλωση ενέργειας 
είναι μικρή.  

 Το κόστος εξοπλισμού είναι 
χαμηλό.  

 

 
 Ο ελαιοπυρήνας υφίσταται 

επεξεργασία και παράγονται 
έλαιο β-φυγοκέντρισης 
(repasso) και ημιστερεό 
απόβλητο (πούλπα).  

 Η επεξεργασία του ημιστερεού 
απόβλητου είναι δύσκολη.  

 Η κατανάλωση ενέργειας είναι 
υψηλή.  

 Το κόστος εξοπλισμού είναι 
υψηλό.  

 Το παραγόμενο έλαιο είναι ένας 
άλλος τύπος ελαίου (ούτε 
μειονεκτικό, ούτε πυρηνέλαιο).  

 
 
  

Προβλήματα: 
 

 Τα υγρά απόβλητα 
(λιόζουμα) 

 

 
 Η ποιότητα του ελαίου 

β-φυγοκέντρισης 
 Το ημιστερεό απόβλητο 

 
 

Τα µειονεκτήµατα των αποβλήτων των ελαιοτριβείων δύο φάσεων 
 

Στα µειονεκτήµατα τους σε σχέση µε τα ελαιοτριβεία τριών φάσεων 
συγκαταλέγεται η παραγωγή ελαιοπυρήνα µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
υγρασία (50-65%) καθιστώντας την επεξεργασία της πολύπλοκη. Αντίθετα 
από ό,τι πιστεύεται, δεν υπάρχει µείωση του ρυπαντικού φορτίου µε τη χρήση 
φυγοκεντρικών διαχωριστήρων δύο φάσεων, διότι αυτό που τελικά 
επιτυγχάνεται είναι η παραγωγή ηµίρρευστης ελαιοπυρήνας, µε αυξηµένη 
συγκέντρωση ρυπαντικού φορτίου ανά μονάδα όγκου. Η διαφορά µε τα 
φυγοκεντρικά τριών φάσεων είναι ότι το ρυπαντικό φορτίο εδώ παραµένει 
στο ελαιοπυρήνα, που διαχωρίζεται στο Decanter, και είναι διαποτισµένος µε 
απόνερα µέχρι και 65 % κατά βάρος. Η ελαιοπυρήνα αυτή για να καταστεί σε 
θέση να υποστεί επεξεργασία σε πυρηνελαιουργείο, πρέπει να αφυδατωθεί 
από 50-65% αρχικής υγρασίας σε 11%, για να εκχυλισθεί µε οργανικούς 
διαλύτες.  

Η δαπάνη για την εγκατάσταση κατάλληλων ξηραντηρίων και τα 
καύσιµα που απαιτούνται για την µείωση της υγρασίας της ήταν δυσβάστακτη 
και για το λόγο αυτό η ελαιοπυρήνα των decanter δύο φάσεων έµενε 
αδιάθετη. Λόγω αυτής της αδυναµίας µετατροπής των υφιστάµενων 
πυρηνελαιουργείων σε µονάδες ικανές να επεξεργάζονται την ελαιοπυρήνα 
του Decanter των δύο φάσεων, η αφυδάτωση της επετεύχθη µε δεύτερη και 
πολλές φορές τρίτη φυγοκέντριση. Ακολούθως η εξαντληµένη ελαιοπυρήνα, η 
οποία ήταν ο φορέας όλου του ρυπαντικού φορτίου της ελαιοζύµης, µπορούσε 
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να χρησιµοποιηθεί µόνο σαν βελτιωτικό εδάφους και όχι ως καύσιµη ύλη λόγω 
της αυξηµένης υγρασίας της (Μπαλατσούρας 1999). 

Συνοπτικά µε τα decanter δύο φάσεων το ρυπαντικό φορτίο 
µετατοπίσθηκε από τα υγρά απόβλητα των φυγοκεντρικών τριών φάσεων 
στην εξαντληµένη ελαιοπυρήνα των φυγοκεντρικών δύο φάσεων 
υποδεικνύοντας ότι όρος «οικολογικό Decanter» είναι ατυχής. 

Ο ειδικός χειρισµός της ελαιοπυρήνας από τα decanter δύο φάσεων 
δηµιούργησε την ανάγκη κατασκευής νέων ειδικών µονάδων επεξεργασίας 
(µονάδες Repasso). 

Στα ειδικά πυρηνελαιουργεία µε την 2η φυγοκέντριση παραλαµβάνεται 
λάδι γνωστό ως έλαιο repasso, πυρηνόξυλο και ηµιστερεό απόβλητο 
(πούλπα). Η πούλπα είναι ένα δύσκολα βιοαποδοµήσιµο παραπροϊόν µε 
υψηλό ρυπαντικό φορτίο και υγρασία. Η αξιοποίηση της ελαιοπυρήνας χωρίς 
επεξεργασία για ζωοτροφή απαιτεί προηγούµενη επεξεργασία µε διαδικασίες 
ενσίρωσης, εφόσον παρακαµφθεί η παρεµποδιστική δράση των 
πολυφαινολών στους λακτοβάκιλλους της ενσίρωσης ή µε την χρήση 
κατάλληλων µικροοργανισµών µε ικανότητα µείωσης της συγκέντρωσης των 
φαινολικών.  

Η αυξηµένη περιεκτικότητα φαινολικών συστατικών του τελικού 
υποπροϊόντος επεξεργασίας της ελαιοπυρήνας από τα Decanter δυο φάσεων 
αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα στις δοκιµές βιοµετατροπής του 
σε βελτιωτικό εδάφους µε κοµποστοποίηση (αερόβια επεξεργασία µε 
θερµόφιλους µικροοργανισµούς). Παράλληλα διερευνάται το ενδεχόµενο 
καύσης του τελικού υποπροϊόντος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην 
Ισπανία εφαρµόζεται η λύση αυτή στο El Tejar, όπου έχει κατασκευασθεί 
µονάδα συγκέντρωσης αποβλήτου ελαιοτριβείων δυο φάσεων από την 
ευρύτερη περιοχή.  

Το 2000 και ύστερα από πέντε χρόνια λειτουργίας των ελαιοτριβείων 
δυο φάσεων στην Ισπανία το πρόβληµα των αποβλήτων «λύθηκε» µε την 
υιοθέτηση της τεχνολογίας δυο φάσεων, µόνο που αντί υγρών αποβλήτων 
πλέον είχαν να διαχειριστούν τεράστιες ποσότητες από επεξεργασµένο 
ελαιοπυρήνα δυο φάσεων σε λιµνοδεξαµένες, µε υγρασία πλέον του 70% και 
χωρίς την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της. Συγκεκριµένα µια 
µονάδα repasso µετά από τριετή λειτουργία είχε συσσωρεύσει 700.000 
τόνους κατεργασµένου ελαιοπυρήνα δυο φάσεων χωρίς την δυνατότητα 
περαιτέρω διαχείρισης του. 

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 

Τύποι αποβλήτων  
 

Από την παραγωγική διαδικασία των ελαιοτριβείων τριών φάσεων 
λειτουργίας προκύπτουν οι εξής τύποι αποβλήτων:  

 
α) Υγρό απόβλητο από το ξέπλυμα των ελιών με νερό που γίνεται στο 
πλυντήριο.  
 
β) Υγρό απόβλητο (κοινώς ‘τζίζουρος’) που προέρχεται από τους 
φυγόκεντρους διαχωριστήρες της υγρής φάσης της παραγωγικής διαδικασίας 
(όπου γίνεται διαχωρισμός των φυτικών υγρών του ελαιοκάρπου από το 
ελαιόλαδο).  
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γ) Στερεό απόβλητο (ελαιοπυρήνας) που προέρχεται από το διαχωριστήρα     
(decanter) που διαχωρίζει τα υγρά από τα στερεά μέρη του ελαιοκάρπου.  
 
δ) Λάσπη που καθιζάνει στις δεξαμενές εξάτμισης υγρών αποβλήτων.  
 
ε) Φύλλα και μικρά κλαδιά που προέρχονται από το αποφυλλωτήριο.  
 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία 
των ελαιοτριβείων (τζίζουρος) δεν θεωρούνται ως επικίνδυνα, έχουν όμως 
μεγάλο ρυπαντικό φορτίο, συνεπώς η πλήρης εφαρμογή όλων των πιο πάνω 
τρόπων διαχείρισης των αποβλήτων από τους φορείς εκμετάλλευσης αποτελεί 
αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των 
ελαιοτριβείων. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η συνεχής συνεργασία και η 
επικοινωνία μεταξύ των ιδιοκτητών ελαιοτριβείων και της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος. 

 Η τυπική σύνθεση των υγρών αποβλήτων των μεταποιητικών μονάδων 
επιτραπέζιας ελιάς παρουσιάζεται στον πίνακα. Εντούτοις, η σύνθεση αυτή 
μπορεί να ποικίλλει αρκετά ανάλογα με την ποικιλία της ελιάς, τη μέθοδο 
συγκομιδής, κλπ. 

Αν και η επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς έχει βελτιωθεί σημαντικά 
την τελευταία δεκαετία, εντούτοις για κάθε κιλό επεξεργασμένου καρπού 
δημιουργούνται περίπου 1,2 λίτρα υγρών αποβλήτων. Μόνο για την 
παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, το ποσό των υγρών αποβλήτων που υφίσταται 
επεξεργασία και απορρίπτεται στο περιβάλλον ανέρχεται σε περισσότερους 
από 750.000 τόνους ετησίως. 
 
 
 
 
Πίνακας: Κύρια χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων από τις επιτραπέζιες ελιές. 
 
 
 
Παράμετρος Διάλυμα NaOH & νερό Άλμη πλυσίματος  

pH 9 -13 4 
NaOH [g/L] 1,1 - 1,5 - 
NaCl [g/L] - 6 - 10 

Ελεύθερη οξύτητα 
 [g γαλακτικό οξύ/L] 

- 6 - 15 

Πολυφαινόλες 
 [g tannic acid/L] 

4,1 - 6,3 5 - 7 

COD [g O2/L] 23 - 28 10 - 20 
BOD5 [g O2/L] 15 - 25 9 - 15 

Πτητικά οργανικά στερεά 
[g/L] 

30 - 40 10 - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 



Β’ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

Απόβλητα ελαιοτριβείων στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας 21

 
Χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων από την επεξεργασία 3 

φάσεων 

 
 
Σύγκριση των υποπροϊόντων που λαμβάνονται από τη 2-φασική και 

3-φασική επεξεργασία. 
 

 

 
 

Η βιομηχανία ελαιολάδου παράγει μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και 
υποπροϊόντων, περίπου 35 kg στερεών αποβλήτων (ακατέργαστη 
ελαιοπυρήνα) και 100 λίτρα υγρών αποβλήτων (απόνερα) δημιουργούνται 
κατά την επεξεργασία 100 kg ελαιοκάρπου. Τέτοιες ποσότητες υποπροϊόντων 
έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. 
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Συνεπώς, έχουν εξεταστεί πολλοί τρόποι για εναλλακτική 
χρησιμοποίηση των υποπροϊόντων αυτών (π.χ. χρησιμοποίηση ως πηγή 
θρεπτικών ουσιών για τα εκτρεφόμενα ζώα). 

Η εξαγωγή ελαιολάδου πραγματοποιείται σήμερα με το παραδοσιακό 
σύστημα ασυνεχούς λειτουργίας (κλασικός μύλος) ή με το πιο πρόσφατο 
φυγοκεντρικό σύστημα συνεχούς λειτουργίας (φυγοκεντρικός μύλος). Και οι 
δύο μέθοδοι παράγουν δύο ειδών απόβλητα, στερεά και υγρά. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα δημιουργείται από τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, τα οποία 
έχουν μεγάλο όγκο και ρυπογόνο δράση, με BOD5 (Biological Oxygen 
Demand – Bιολογική Aπαίτηση Oξυγόνου σε 5 ημέρες) 20.000-35.000 mg/L, 
COD (Chemical Oxygen Demand, Χημική Απαίτηση Οξυγόνου) 20.000-
35.000 mg/L και αρκετά χαμηλό pH (4-6). 

 Το οργανικό περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων είναι πολύ υψηλό, 
εάν αναλογιστεί κανείς ότι η μέση περιεκτικότητα μιας συνηθισμένης 
εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού είναι 400-800 mg/L. Τα υγρά 
απόβλητα, ή όπως αλλιώς λέγονται «μαύρο νερό», είναι τοξικά και προκαλούν 
μεγάλα προβλήματα στις περιοχές καλλιέργειας των ελαιόδενδρων σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. Η συνολική παραγωγή υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα 
είναι περίπου 1.500.000 τόνοι ετησίως, ενώ ο αριθμός των ελαιοτριβείων 
ανέρχεται σε 3.500 περίπου. 

Στην βιοµηχανία τροφίµων που σχετίζεται µε την επεξεργασία του 
ελαιοκάρπου το κύριο προϊόν είναι το ελαιόλαδο. Τα δευτερεύοντα προϊόντα 
καλούνται απόβλητα, όταν είναι τελείως άχρηστα, ενώ όταν περιέχουν 
συστατικά χρήσιµα και αποτελούν αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας 
καλούνται υποπροϊόντα. 

Στην περίπτωση της ελαιουργίας τα υγρά παραπροϊόντα, γνωστά ως 
λιόζουµα, απόνερα, ή κατσίγαρος (Aque reflue=Ιταλικά, Alpechin=Ισπανικά) 
αποτελούν προϊόντα χωρίς εµπορική αξία, αλλά πλούσια σε πολύτιµα 
συστατικά, όπως σάκχαρα, πρωτεΐνες, υπολείµµατα λαδιού, φαινολικές 
ουσίες, χρωστικές και χλωροφύλλες. 

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων (ΟMW) παράγονται κυρίως από 
φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων και προέρχονται από το υγρό 
κλάσµα του χυµού του ελαιοκάρπου και του νερού που προστίθενται στην 
πλύση του καρπού, την µάλαξη, την φυγοκέντριση στον οριζόντιο 
φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (Decanter) και στον ελαιοδιαχωριστήρα κατά 
τον διαχωρισµό του ελαιολάδου. Στην διεθνή βιβλιογραφία για τον 
προσδιορισµό των OMW δίνονται διάφοροι όροι όπως olive mill waste-water 
(ΟMW), olive press waste-water, olive vegetation water, olive vegetable water 
(OVW) (Fiestas & Borjia 1992). 

Γενικά, πρόκειται για υγρά απόβλητα σκούρου χρώµατος (µε 
απόχρωση από κίτρινο – πράσινο, έως καφέ -µαύρο), θολά, µε 
χαρακτηριστική έντονη οσµή, η οποία οφείλεται κυρίως σε πτητικά οξέα. 
Επίσης, εµφανίζουν όξινο pΗ, υψηλή ρυθµιστική ικανότητα και επιφανειακή 
τάση και είναι πλούσια σε ανόργανα και οργανικά υδατοδιαλυτά συστατικά 
(Μπαλατσούρας 1997). 
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Διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων τριών 
φάσεων λειτουργίας και όροι που τίθενται στις άδειες απόρριψης 

αποβλήτων  
 

Στα ελαιοτριβεία χορηγούνται άδειες απόρριψης αποβλήτων, στις 
οποίες τίθενται όροι για τη διαχείριση (συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και 
τελική διάθεση) των υγρών και στερεών αποβλήτων, για την οποία γίνεται 
λεπτομερής αναφορά στη συνέχεια, αφού πρώτα γίνει αναφορά στους τύπους 
των αποβλήτων. Ο ιδιοκτήτης κάθε αδειοδοτημένου ελαιοτριβείου (Φορέας 
Εκμετάλλευσης) οφείλει να τηρεί πλήρως τους όρους της χορηγηθείσας 
άδειας απόρριψης αποβλήτων. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και διαχείρισης 
των αποβλήτων των ελαιοτριβείων επιθεωρούνται από Επιθεωρητές που 
έχουν διοριστεί με βάση τον πιο πάνω Νόμο. Κατά τις επιθεωρήσεις, γίνονται 
υποδείξεις στους ιδιοκτήτες και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
εφαρμόζονται πλήρως οι πρόνοιες του Νόμου, με γνώμονα την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.  
 
Ο όγκος των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 
 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (ΟMW), αποτελούνται από τα 
φυτικά υγρά του καρπού αλλά και τα νερά που χρησιµοποιήθηκαν στη 
γραµµή επεξεργασίας και µέχρι τη παραλαβή του ελαιολάδου. 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο όγκος 
των παραγόµενων ΟMW είναι: 

 Η ποικιλία προέλευσης των ελαιοκάρπου, ο βαθµός ωριµότητας και ο 
χρόνος εναποθήκευσης πριν την ελαιοποίηση. 

 Η µέθοδος παραλαβής του ελαιολάδου από την ελαιοζύµη, µε τη 
κλασική µέθοδο του υδραυλικού πιεστηρίου, µε τη µέθοδο 
φυγοκέντρισης τριών φάσεων ή µε φυγοκέντριση δύο φάσεων. 

 Η ποσότητα νερού που είναι διαθέσιµη για την επεξεργασία του 
ελαιοκάρπου. 

 
Όπως φαίνεται από τη παρακάνω εικόνα, στα φυγοκεντρικά 

ελαιοτριβεία τριών φάσεων, από 100 kg ελαιοκάρπου παράγονται περίπου, 
20 kg ελαιόλαδο, 4 kg ελαιόφυλλα, 40 kg ελαιοπυρήνα και περίπου 100 kg 
υγρών αποβλήτων (OMW). 

Μια τελευταία καινοτοµία στο τοµέα διαχωρίσεως του ελαιολάδου σε 
Decanter τριών φάσεων, αποτελεί το σύστηµα ARA της εταιρείας Alfa-Laval, 
το οποίο τροποποιεί τη λειτουργία του φυγοκεντριτή, ώστε να αραιώνεται η 
ποσότητα του απαιτούµενου για την αραίωση της ελαιοζύµης καθαρού νερού 
µέχρι και 85% (Μπαλατσούρας 1999). 

Στα υδραυλικά πιεστήρια αντίστοιχα, η παραγωγή ελαιολάδου 
παραµένει η ίδια, ενώ η παραγωγή λιόζουµων είναι µειωµένη. Συγκεκριµένα, 
παράγονται από 100 kg ελαιοκάρπου 20 kg ελαιόλαδο, 4 kg ελαιόφυλλα, 40 
kg ελαιοπυρήνας και περίπου 60 kg ΟMW. 

Τελικά, η παραγόµενη ποσότητα αποβλήτου υπολογίζεται σχετικά 
εύκολα, αν πολλαπλασιάσουµε την ποσότητα του ελαιοκάρπου µε 0,65 για 
υδραυλικά πιεστήρια και µε 1,0 για φυγοκεντρικά συγκροτήµατα τριών 
φάσεων. Σε συνθήκες εντατικότερου πλυσίµατος του καρπού πριν την άλεση 
του οι συντελεστές τροποποιούνται σε 0,75 lt και 1,3 lt αντίστοιχα. Το 
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ρυπογόνο δυναµικό παραµένει το ίδιο θεωρητικά, αλλά υπάρχει µια ποσοτική 
αύξηση τη τάξης του 50-55 % στον όγκο των παραγόµενων ΟMW στα 
ελαιοτριβεία µε φυγοκεντρικά συγκροτήµατα τριών φάσεων. 

Υπολογίζοντας τη µέση παραγωγή ελαιολάδου για την χώρα µας τα 
τελευταία χρόνια, στις 350.000-450.000 tn και αναγάγοντας το ποσό αυτό 
στα παραγόµενα ΟMW πολλαπλασιάζοντας µε τον συντελεστή 5, 
υπολογίζουµε τον όγκο των ΟMW που ετησίως παράγονται να είναι µεταξύ 
1.750.000-2.250.000 tn. 

Αναφορικά οι Μιχελάκης & Κουτσαυτάκης (1989) υπολογίζουν τα 
OMW που παράγονται το 1989 µόνο στην Κρήτη στους 370.000 tn, ποσό που 
στις µέρες µας θα έχει αυξηθεί σηµαντικά λόγω της αύξησης της παραγωγής 
ελαιολάδου και της γενικευµένης χρήσης Decanter τριών φάσεων. 

 
ΝΕΡΟ 
  100 kg 

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ 
 

                                                                ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ                             ΦΥΛΛΑ 3-5 kg 
 
 

                    10-20 %                           ΠΛΥΣΙΜΟ                             
 

ΑΛΕΣΗ 
 

ΜΑΛΑΞΗ 
                    20-40% 

 
                                                                    ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ                     ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ 
                                                                                                                    35-45 kg 

 
 

                                                                ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ           ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
                     5-20%                                                                                   (OMW) 
                                                                                                                  80-120 kg 
 
 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
20 kg 

Εικόνα: Διάγραµµα ροής επεξεργασίας του ελαιοκάρπου σε φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο τριών φάσεων 
(προσαρµογή από Κουτσαυτάκης & άλ. 1999). 
 
 

Αντίστοιχα στοιχεία αναφέρουν για την Ιταλία το 1991 παραγωγή 
ΟMW 2-3 X 10 6 m 3 (Tamburino & al. 1999), ενώ για ολόκληρη τη λεκάνη 
της Μεσογείου 3 Χ 10 7 m 3 (Robles & al. 2000). 

Μια θετική προσέγγιση επίλυσης του προβλήµατος διάθεσης των 
τεραστίων όγκων ΟMW ήταν η εισαγωγή στην βιοµηχανία επεξεργασίας 
ελαιοκάρπου των φυγοκεντρικών συγκροτηµάτων (δυο φάσεων). Όπως 
αναφέρθηκε προηγούµενα, λειτουργούν χωρίς προηγούµενη αραίωση της 
ελαιοζύµης µε νερό και διαχωρίζουν τελικά δυο προϊόντα, ελαιόλαδο και 
ελαιοπυρήνα εµποτισµένη µε το σύνολο των φυτικών υγρών του καρπού. 
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Η δεκαετής και πλέον εµπειρία που έχει µέχρι τώρα συσσωρευτεί από 
τη χρήση των φυγοκεντρικών δυο φάσεων στην Ισπανία, καταδεικνύει την 
δυσκολία εφαρµογής της µεθόδου αυτής στην Ελληνική πραγµατικότητα. 
 
Οι κυριότεροι λόγοι είναι: 
 Το πολύ υψηλό κόστος εγκατάστασης µονάδων επεξεργασίας του 

ελαιοπυρήνα δύο φάσεων. 
 Η ποιότητα του ελαιολάδου repasso, που θα παράγεται στις µονάδες  
      2ης φυγοκέντρισης. 
 Ο τρόπος διαχείρισης του τελικού αποβλήτου (πούλπα). 
 Η γενικότερη επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε το συντονισµό των 

ενεργειών συλλογής του αποβλήτου από το πλήθος ελαιοτριβείων 
µικρής δυναµικότητας που υπάρχουν διασκορπισµένα στη χώρα µας. 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟMW  
Στους πίνακες παρουσιάζονται τα κυριότερα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά και συστατικά των ΟMW. Η σύνθεση και τα κύρια 
φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των ΟMW εξαρτώνται από 
διάφορους παράγοντες όπως την ποικιλία της ελιάς, τις κλιματολογικές 
συνθήκες, το στάδιο ωρίμανσης, την κατάσταση θρέψης, το σύστημα 
συλλογής του ελαιοκάρπου με σημαντικότερη την τεχνική επεξεργασίας όπου 
οι διαφορές της σύστασης μεταξύ υδραυλικών πιεστηρίων και φυγοκεντρικών 
τριών φάσεων, είναι σημαντικές.  
 
Πίνακας: Κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ΟMW (Fiestas & Borja 1992, Hamdi & Ellouz 1992).  
 

Παράμετρος  Όρια τιμών  
Νερό %  83-94  

Οργανικά συστατικά %  4-16  
Ανόργανα συστατικά %  1-2  

Πυκνότητα (g/cm3)  1,024  
Αγωγιμότητα (μS/ cm)  8.0000-160000  

pH  4,5-6,5  
Βιολογικά απαιτούμενα οξυγόνο (BOD5) mg/l  14.000-110.0000  

Χημικά απαιτούμενα οξυγόνο (COD) mg/l  41.400-130.000  
 

Τα ανόργανα συστατικά των ΟMW όπως το Κάλιο, ο Φώσφορος, το 
Μαγνήσιο καθώς και πολλά ιχνοστοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
λόγω της μεγάλης λιπαντικής τους αξίας.  

Στα φαινολικά που έχουν ανιχνευθεί θα πρέπει να προστεθούν επίσης 
πολυμερείς ουσίες καστανόμαυρου χρώματος που δεσμεύονται δευτερογενώς 
μέσω ενζυμικών αντιδράσεων που αρχίζουν αμέσως μετά την έκθλιψη του 
ελαιοκάρπου (Saiz-Jimenez & al. 1986).  

Γενικά, οι οργανικές ουσίες των ΟMW μπορούν να διαχωριστούν σε 
ενώσεις άμεσα διασπούμενες (π.χ. σάκχαρα, οργανικά οξέα, αμινοξέα), 
βιοαποδομήσιμα πολυμερή (πρωτεΐνες, ημικυταρρίνες) και δύσκολα 
διασπώμενα συστατικά όπως μεγαλομοριακές λιπαρές ουσίες και φαινολικές 
ενώσεις (Οιχαλιώτης & Ζερβάκης 2000).  

Οι Visioli & al. (1995) αναφέρουν ότι τα εκχυλίσματα από ΟMW διαθέτουν 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια φθηνή 
πηγή φυσικών αντιοξειδωτικών.  
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Παρά το ότι το πιο σημαντικό από ποσοτική άποψη τμήμα του οργανικού 
κλάσματος καταλαμβάνουν τα σάκχαρα, από ποιοτική άποψη οι 
πολυφαινόλες και οι λιπαρές ουσίες είναι τα πιο σημαντικά συστατικά, διότι 
προσδίδουν στα OMW ανεπιθύμητες ιδιότητες (χρώμα, φυτοτοξικότητα, 
εμμονή στο περιβάλλον).  

Η συγκέντρωση μικροοργανισμών στα ΟMW είναι της τάξης των 105/ 
ml. Οι πιο κοινοί είναι βακτήρια του γένους Pseudomonas ή μικροοργανισμοί 
που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους να μετασχηματίζουν δύσκολα 
διασπώμενα συστατικά, όπως μεγαλομοριακές λιπαρές ουσίες, και φαινολικά 
συστατικά. Επίσης συναντάμε ζύμες του γένους Saccharomyces και μύκητες 
Penicillium και Aspegillus.  
 
Πίνακας: Κύρια συστατικά των ΟMW (see in Zervakis & Balis 1996).  

Συστατικό  Συγκέντρωση(%)  Κύρια συστατικά  
            Νερό   83-92  

Λίπη   0,03-1,00  Υπολείμματα ελαίου  
Αζωτούχες 

ουσίες  
 1,2-2,4  Γλουταμίνη, Γλυκίνη Αργινίνη, Ιστιδίνη, 

Προλίνη,Τυροσίνη, Φαινυλαλανίνη, Λυσίνη, 
Μεθειονίνη, Γλυκοζαμίνη κ.ά.  

Σάκχαρα   2,0-8,0  Ραφινόζη, Μανόζη, Σακχαρόζη, Γλυκόζη, 
Αραβινόζη, Ραμνόζη, Γαλακτόζη, Ξυλόζη  

Οργανικά οξέα   0,5-1,5  Οξικό, Ηλεκτρικό, Κιτρικό, Γλυκερινικό,  
 Γαλακτικό, Μηλικό, Μηλονικό, Οξαλικό, Τρυγικό,  
 Φουμαρικό,  
Πολυαλκοόλες   0,5-1,5 Γλυκερίνη, Μανιτόλη  
Πηκτίνες, 
Τανίνες  

 0,4-1,5  

Φαινολικές 
ενώσεις  

 0,3-0,8  Φλαβονοειδή: Απεγινίνη, Λουτεολίνη, 
Κερσετίνη,Λουτεολίνη.  
Φαινόλες: Καφεϊικό, Κινναμικό, 2,6-  
 διυδροξυβενζοϊκό, π-υδροηυβενζοϊκό, 
Συρινγγικό, Φερουλικό, π-κουμαρικό, 
Βανιλλικό, Βερατρικό, Πρωτοκατεχικό, 
Υδροξυτυροσολή, Τυροσόλη, Πυροκατεχικό. 
Ελαιοευρωπαϊνη  

Ανόργανα 
συστατικά  

 0,4-1,5   K, P, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cl, S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Πίνακας: Κύρια χαρακτηριστικά των ΟMW από κλασσικά και φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία (Fiestas & 
Borja 1992, Μπαλατσούρας 1997).  

 

Χαρακτηριστικά  Τύπος Ελαιοτριβείου  
Κλασσικό  Φυγοκεντρικό  

Αλατότητα (mmhos /cm)  8-16  8-16  
pH  4,5-5  4,7-5,2  

Ρυπογόνο Δυναμικό   
COD (kg/m3)  120 -130  45-60  
BOD5 (kg/m3)  90-100  35-48  

Αιωρούμενα στερεά (g/l)  1  9  
Ολικά στερεά(g/l)  120  60  

Στερεά οργανικά (g/l)  15  5  
Πτητικά στερεά (g/l)  105  55  

Λίπη(g/l)  0,5-1,0  3-10  
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Άλλοι μικροοργανισμοί που έχουν απομονωθεί από ελαιόκαρπο είναι 
στελέχη μυκήτων και βακτηρίων από τα γένη Aerobacter, Escherichia, 
Bacillus, Rhizopus, Alternaria, Fusarium (Fiestas & Borja 1992).  

Ρυπογόνος δύναμη των omw  
 

Τα OMW έχουν πολύ υψηλό ρυπαντικό οργανικό φορτίο το οποίο για να 
αποδομηθεί χρειάζεται μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Ενδεικτικά οι 
Tamburino & al. (1999) αναφέρουν ότι η ρυπογόνος δύναμη των ΟMW που 
παράγονται ετησίως στην Ιταλία εκτιμώνται σε 200.000 tn / yr, εκφρασμένη 
σε χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), (2.000.000 tn ΟMW/ yr με 100 
Kg/m3 COD), αντιστοιχεί σε ρυπογόνο δύναμη βοθρολυμάτων που 
παράγονται επί τρεις μήνες από έναν αστικό πληθυσμό 20.000.000 
ανθρώπων (με παραγωγή 40 kg COD/yr/άνθρωπο).  

Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD για την αποδόμηση των ΟMW είναι 
μεγαλύτερο και αυτό των αστικών λυμάτων. Συνεπώς, εάν τα OMW 
παροχετευτούν σε υδάτινους αποδέκτες (χείμαρροι, λίμνες, θάλασσα) 
δημιουργούν συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και προφανώς καταστροφικές 
συνθήκες στους περισσότερους οργανισμούς. Οι φαινολικές ενώσεις οι οποίες 
έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες παρεμποδίζουν την διάσπαση των λιπαρών 
οξέων, ορισμένα από τα οποία είναι τοξικά για τα κατώτερα έμβια όντα. Στα 
θετικά χαρακτηριστικά των λιόζουμων αναφέρονται η απουσία ελευθέρων 
ενώσεων υψηλού περαβαλλοντικού κινδύνου, βαρέων μετάλλων ή άλλων μη 
βιοαποικοδομήσιμων συνθετικών οργανικών ενώσεων.  
Γενικά οι αρνητικές επιδράσεις των OMW στο περιβάλλον σχετίζονται με:  
 Την παρεμπόδιση οξυγόνωσης των υδατικών αποδεκτών και της 

μείωσης του πορώδους του εδάφους λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 
τους σε λιπαρές ουσίες.  

 Τον περιορισμό της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας σε υδάτινους 
αποδέκτες και την αισθητική υποβάθμιση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των 
OMW σε χρωστικές ουσίες.  

 Τη δημιουργία συνθηκών έλλειψης οξυγόνου και φαινομένων 
ευτροφισμού σε υδάτινους αποδέκτες λόγω των υψηλών τιμών BOD5 

και COD των OMW.  
 Την πρόκληση φυτοτοξικότητας και βιοτοξικότητας σε φυτικούς και 

υδρόβιους οργανισμούς, τον περιορισμό του φάσματος δράσης των 
βιοαποικοδομητών, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης των OMW σε 
πολυφαινόλες.  

Η βιοτοξικότητα των OMW σε μικροοργανισμούς  
 
H ισχυρή παρεμποδιστική δράση των OMW κατά πολλών ειδών 

εδαφογενών βακτηρίων και μυκήτων των γενών Lactobacillus, Bacillus, 
Chaetomium, Geotrichum, Rhizopus, Rhizoctonia συσχετίζεται με την υψηλή 
περιεκτικότητα του απόβλητου σε φαινολικά συστατικά (Saiz-Jimenez & 
Gomez –Alacorn 1986).  

Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές στο παρελθόν αναφέρουν την ύπαρξη 
μικροοργανισμών όπου δύναται να παράγουν αποικίες σε OMW με 
δυνατότητα αποτοξικοποίησης τους.  
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Από το 1958 αναφέρθηκε η ικανότητα ανάπτυξης της ζύμης Torulopsis utilis 
(Fiestas 1958) σε OMW, ενώ αργότερα άλλες μελέτες αναφέρουν παρόμοια 
αποτελέσματα με διάφορα στελέχη ζυμών των γενών Saccharomyces και 
Candida.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σε εδάφη που είχαν απορριφθεί OMW 
και υπό αερόβιες συνθήκες, αζωτοδεσμευτικά βακτήρια του γένους 
Azotobacter, είχαν την ικανότητα σύνθεσης αζώτου (Ν), χρησιμοποιώντας 
σαν υπόστρωμα το απόβλητο (Balis & al. 1996, Ehaliotis & al.1999). Να 
σημειώσουμε ότι τα αερόβια – ετερότροφα βακτήρια του γένους Azotobacter, 
έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν μοριακό N2, ενώ οι κατάλληλες συνθήκες 
ανάπτυξης τους είναι: η παρουσία οργανικών υπολειμμάτων, η χαμηλή 
στάθμη διαθέσιμου εδαφικού Ν, η ευνοϊκή υγρασία, η επάρκεια ανόργανων 
θρεπτικών και το ουδέτερο pH του υποστρώματος (Αναλογίδης 2000).  

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων ενεργώντας σαν ένα εκλεκτικό 
υπόστρωμα για την ανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας, παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε δοκιμές αύξησης της επισχετικότητας του εδάφους 
(soil suppresiveness) έναντι εδαφογενών φυτοπαθογόνων. Τα OMW 
εμφάνισαν παρεμποδιστική δράση στην ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μυκήτων 
του γένους Phytophthora και Fusarium, in vitro και σε πειράματα με φυτά 
(Argeiti & al.2000).  

Άλλοι ερευνητές (Kirstner & al. 2004) αναφέρουν ότι η προσθήκη OMW 
στο θρεπτικό διάλυμα υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας έδρασε επισχετικά 
στην ανάπτυξη παθογόνων βακτηριών, ενώ παράλληλα προώθησε την 
εμφάνιση ωφέλιμων μικροοργανισμών. Νεότερες έρευνες αναφέρουν 
σημαντική αύξηση της εδαφικής επισχετικότητας μετά από την προσθήκη 
OMW στο εδαφικό υπόστρωμα, σε φυτοπαθογόνα που προκαλούν τήξεις 
σπορείων και συγκεκριμένα στο μύκητα Rhizoctonia solani (Kotsou & al. 
2004).  

Σε πειράματα διάθεσης OMW στο έδαφος παρατηρήθηκε αύξηση του 
συνολικού πληθυσμού των βακτηρίων σε σχέση με το πληθυσμό του μάρτυρα 
(έδαφος χωρίς OMW). Από τα είδη των βακτηριών ευνοήθηκαν τα στελέχη 
των μη σπορογόνων gram θετικών ακτινομυκήτων, ενώ τα σπορογόνα 
στελέχη βακίλων αναδείχθηκαν ευαίσθητα (Paredes & al. 1986).  

Στην εκτίμηση της οξείας τοξικότητας των OMW σε ζωικούς οργανισμούς, 
διάφοροι ερευνητές χρησιμοποίησαν υδρόβιους οργανισμούς σε 
εργαστηριακές δοκιμές, όπως τα είδη Photobacterium phosphoreum, 
Thamnocephalus platyurus και Daphnia magna. Η οξεία τοξικότητα 
εκφρασμένη σε LC50 ή EC50 κυμάνθηκαν μεταξύ: 0,16-1,24% σε Microtox test, 
0,73-12,53% σε Thamnotoxkit F test, και από 1,08-6,83% σε Daphnia test 
(Paixao & al. 1999).  
 

Η φυτοτοξικότητα των OMW  
 

Οι φυτοτοξικές ιδιότητες των OMW οφείλονται σε φαινολικές ενώσεις, 
πτητικά οργανικά οξέα, πολυαλκοόλες και άλλα μόρια και εκφράζονται με 
φυτρωτική ανάσχεση των σπερμάτων των φυτών καθώς και με νέκρωση 
νεαρών σπορόφυτων.  

Οι Bonari & al. (1993) μετά από τριετή πειραματισμό ανέφεραν ότι τα 
OMW μπορούσαν να προστίθενται ελεγχόμενα σε καλλιέργειες αγρωστωδών, 
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χωρίς να δημιουργούν φυτοτοξικότητες. Μελέτησαν το βαθμό 
φυτοτοξικότητας σε σχέση με την ποσότητα OMW που πρόσθεσαν στο 
έδαφος, και στο χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ της εφαρμογής του 
αποβλήτου και της εγκατάστασης της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, ανέφεραν 
ότι μετά από μεσολάβηση 60 ημερών, από την στιγμή της άρδευσης με τα 
OMW και της φύτευσης, δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιδράσεις στην 
βλαστικότητα και στη φυσιολογική πρώιμη ανάπτυξη των φυτών για δόσεις 
OMW από 40-80 m3/ ha.  

Οι Paredes & al. (1999) αναφέρουν ότι οι αρνητικές επιδράσεις των OMW 
στα φυτά μετά από άρδευση, εντοπίζονται κυρίως στην υψηλή αγωγιμότητα 
που εμφανίζουν, το χαμηλό pH και την τοξικότητα ορισμένων ιόντων που 
περιέχουν.  

Οι Capasso & al. (1992) αναφέρουν ότι σε δοκιμές φυτοτοξικότητας σε 
φυτά τομάτας (Lycopersicon esculentum) και κολοκυθιάς (Cucurbita pepo), 
τα OMW παρέμειναν φυτοτοξικά ακόμη και μετά από την ολική απομάκρυνση 
των πολυφαινολικών τους συστατικών, υποθέτοντας ότι άλλες οργανικές ή 
ανόργανες ενώσεις συμμετέχουν στην φυτοτοξικότητα των OMW στα φυτά.  

 

Ρυπογόνος δράση των OMW στους υδάτινους αποδέκτες  
 
Το περιβαλλοντικό πρόβλημα των OMW παρουσιάζεται σαν ρυπαντική 

μόλυνση ή τοξικότητα που εκδηλώνεται είτε στο εδαφικό, είτε στο υδάτινο 
περιβάλλον.  

Σχεδόν το σύνολο των OMW στην Ελλάδα οδηγούνται χωρίς επεξεργασία 
σε χείμαρρους, ποτάμια και την θάλασσα, αλλοιώνοντας σημαντικά τα 
φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους. Οι κυριότερες επιπτώσεις 
εμφανίζονται με τη ρύπανση υπόγειων υδροφορέων και με τη συνακόλουθη 
μόλυνση του αρδευτικού και ιδίως του πόσιμου νερού (Μιχελάκης 1999).  

Η διατάραξη των υδάτινων οικοσυστημάτων από τα OMW οφείλεται 
βασικά στη δημιουργία ασφυκτικών συνθηκών για την επιβίωση των 
υδρόβιων οργανισμών λόγω έλλειψης οξυγόνου.  

Η έλλειψη οξυγόνου οφείλεται στις παρακάτω αιτίες ή σε συνδυασμό 
αυτών, και συγκεκριμένα:  
 Στο αυξημένο οργανικό φορτίο των OMW, το οποίο για να αποδομηθεί 

απαιτεί μεγάλες ποσότητες οξυγόνου.  
 Στο επιπλέον γαλάκτωμα στην επιφάνεια του νερού, το οποίο 

παρεμποδίζει της διάχυση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου στο νερό.  
 Τα γαλακτώδη συσσωματώματα των OMW, τα οποία καθιζάνουν στο 

πυθμένα της κοίτης των υδάτινων αποδεκτών και δημιουργούν 
ασφυκτικές συνθήκες και έλλειψη οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα 
του νερού.  

 Στην εναπόθεση γαλακτωμάτων και συσσωματωμάτων στα 
αναπνευστικά όργανα των υδρόβιων ζωικών οργανισμών, 
προκαλώντας ασφυκτικές συνθήκες (Μπαλατσούρας 1997).  
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ OMW  

Γενικά  
Τα κυριότερα προβλήματα διαχείρισης των OMW, που εμφανίζονται στη 
χώρα μας οφείλονται:  
 Στη θεαματική αύξηση παραγωγής ελαιολάδου, άρα και υγρών 

αποβλήτων, όπως και σε όλες τις Μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές 
χώρες. Στην Ελλάδα η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου 
τετραπλασιάστηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Η αύξηση αυτή στην 
παραγωγή οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, και στην αντίστοιχη αύξηση 
παραγωγής αποβλήτων (Μιχελάκης 1999).  

 Στην αύξηση της σχέσης αποβλήτου-ελαιοκάρπου. Η γενικευμένη 
χρήση στα ελαιοτριβεία φυγοκεντρικών συγκροτημάτων τριών 
φάσεων συντέλεσε στην μεταβολή της σχέσης ποσότητας (όγκου) 
παραγόμενου αποβλήτου σε αναλογία με τον επεξεργασμένο 
ελαιόκαρπο από 1:0.65, που ήταν με την παλαιότερη επικρατούσα 
χρήση των υδραυλικών πιεστηρίων, σε 1:1 με την χρήση 
φυγοκεντρικών μεθόδων διαχώρισης.  

 Στην ανεπάρκεια εγκαταστάσεων διαχείρισης. Η έλλειψη 
εγκαταστάσεων χειρισμού είναι πλήρης σε όλη την Ελλάδα και μόνο 
στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί η μέθοδος των 
εξατμισοδεξαμενών (Μιχελάκης 1999). Η οξύτητα του προβλήματος, 
της διάθεσης των OMW, ώθησε πολύ την έρευνα στην εξεύρεση 
λύσεων, αρχικά σε εργαστηριακό επίπεδο και στην συνέχεια σε 
διάφορες πιλοτικές εγκαταστάσεις.  

 
Για να επιτευχθεί ασφαλής η διάθεση των OMW στο περιβάλλον, θα 

πρέπει να επιλυθούν τρία βασικά προβλήματα:  
α. Η αποδόμηση του πολύ υψηλού οργανικού φορτίου που διαθέτουν τα 

OMW και που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, για να 
αποδομηθεί. Να σημειωθεί ότι το COD των OMW είναι μεγαλύτερο ακόμη 
και από αυτό των αστικών λυμάτων.  

β.  Η αποδόμηση των υδατοδιαλυτών κατά βάση φαινολικών ενώσεων, που 
μεταφέρονται στα OMW κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου.  

γ.  Θέματα που έχουν να κάνουν με την εποχικότητα παραγωγής των OMW, 
που αντιστοιχεί σε περίπου 3-4 μήνες ετησίως, και κυρίως με τις μεγάλες 
ποσότητες που παράγονται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
αυξάνοντας και δυσχεραίνοντας το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς 
τους.  

 
Προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων  

 
Το υγρό απόβλητο που προέρχεται από το ξέπλυμα των ελιών και το 

υγρό απόβλητο που προέρχεται από τους φυγόκεντρους διαχωριστήρες της 
υγρής φάσης της παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να αποθηκεύονται 
προσωρινά σε στεγανή, κλειστή, δεξαμενή και ανάλογα με την τελική διάθεσή 
τους να αναμειγνύονται ή παραμένουν διαχωρισμένα. Ο ελαιοπυρήνας θα 
πρέπει να αποθηκεύεται προσωρινά σε στεγασμένο χώρο, με δάπεδο από 
μπετόν (πλατφόρμα), ενώ τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά θα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε δοχεία.  
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Διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων 

 
Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από το ξέπλυμα των ελιών θα 

μπορούν να διατίθενται για άρδευση εκτάσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες ή 
δασικά δέντρα ή καλλιέργειες που βρίσκονται γύρω από το χώρο των 
εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου και των χώρων περιμετρικά των 
χωμάτινων δεξαμενών εξάτμισης υγρών αποβλήτων. Στην περίπτωση που τα 
ξεπλύματα αναμειγνύονται με το υγρό απόβλητο που προέρχεται από τους 
φυγόκεντρους διαχωριστήρες της υγρής φάσης (τζίζουρο), τα υγρά απόβλητα 
θα μεταφέρονται για τελική διάθεση σε δεξαμενές εξάτμισης.  

Τα υγρά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται από τη δεξαμενή 
προσωρινής αποθήκευσης και να μεταφέρονται με κλειστούς αγωγούς ή 
βυτιοφόρο, σε ανοικτές, στεγανοποιημένες, χωμάτινες δεξαμενές εξάτμισης. 
Οι δεξαμενές αυτές θα πρέπει να είναι ρηχές, με μέγιστο βάθος 1.20 μέτρα. 
Για τις δεξαμενές αυτές, ο Φορέας Εκμετάλλευσης του ελαιοτριβείου θα 
πρέπει να εξασφαλίσει Πολεοδομική Άδεια. Σημειώνεται ότι η τελική διάθεση 
των υγρών αποβλήτων σε δεξαμενές εξάτμισης αποτελεί την πιο οικονομική 
λύση για τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, η οποία παράλληλα είναι και 
περιβαλλοντικά αποδεκτή. Δεν επιβλήθηκε οποιαδήποτε άλλη λύση που θα 
ήταν περιβαλλοντικά ιδανικότερη, όπως αυτή της βιολογικής επεξεργασίας, 
γιατί το κόστος θα ήταν δυσβάστακτο για τους ιδιοκτήτες λόγω, κυρίως, της 
εποχικότητας στη λειτουργία και της σχετικά μικρής δυναμικότητας των 
ελαιοτριβείων.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων που θα 
απορρίπτονται στις δεξαμενές εξάτμισης θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα 
(ανώτατο επιτρεπτό όριο στις συγκεκριμένες παραμέτρους):  

Τα στερεά απόβλητα(ελαιοπυρήνας) πρέπει να συλλέγονται από την 
πλατφόρμα και μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, καύσιμη ύλη ή 
ως βελτιωτικό εδάφους ή θα πρέπει να αποστέλλονται για περαιτέρω 
επεξεργασία σε πυρηνελαιουργείο ή, τέλος, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή κομπόστας. Στο τέλος της κάθε περιόδου λειτουργίας του 
ελαιοτριβείου δε θα πρέπει να παραμένει πυρήνας στο χώρο αποθήκευσης.  

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ 

ΟΡΙΟ  
pH  5.0-7.0  

Hλεκτρική Αγωγιμότητα  10 000 μS/cm  
Αιωρούμενα Στερεά  5 000 mg/L  

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD
5
)  10 000 mg/L  

Λίπη  6 000 mg/L  
Φαινόλες  1 000 mg/L  

 
 
Υγρά που προέρχονται από διαρροές ή εκροές στο χώρο παραμονής 

του ελαιοπυρήνα θα πρέπει να συλλέγονται και οδηγούνται αμέσως στις 
δεξαμενές των υγρών αποβλήτων με ανοικτούς στεγανούς αγωγούς. Στην 
περίπτωση που ο ελαιοπυρήνας θα χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, η 
εναπόθεσή του θα γίνεται σε χώρους που βρίσκονται σε απόσταση 
τουλάχιστον 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, με μέγιστη ποσότητα 
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εφαρμογής τους 3.5 τόνους ανά δεκάριο το χρόνο (εναπόθεση ελαιοπυρήνα 
όπως προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία χωρίς να έχει προηγηθεί 
αποξήρανση). Η μέγιστη ποσότητα εναπόθεσης είναι ανάλογη με το ποσοστό 
υγρασίας του ελαιοπυρήνα.  

Η περίμετρος των χωμάτινων δεξαμενών καθώς και ο περίβολος του 
ελαιοτριβείου θα πρέπει να δενδροφυτεύονται και να περιφράσσονται εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η άδεια απόρριψης 
αποβλήτων.  

Τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά θα μπορούν να διατίθενται σε 
κτηνοτροφικές μονάδες ή σε εγκεκριμένο δημόσιο χώρο απόρριψης στερεών 
αποβλήτων ή σε λεκάνες δέντρων για διατήρηση της υγρασίας του εδάφους.  

 
 

Διάθεση λάσπης  
 

Η λάσπη που καθιζάνει στις δεξαμενές εξάτμισης θα πρέπει να 
συλλέγεται όταν παρίσταται ανάγκη και αφού γίνει η αποξήρανση των υγρών 
αποβλήτων και να μεταφέρεται για απόθεση σε δημόσιο, εγκεκριμένο χώρο 
απόρριψης στερεών αποβλήτων. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ως 
εδαφοβελτιωτικό, η εναπόθεσή της θα γίνεται σε χώρους που βρίσκονται σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.  

 
 

Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων  
 

Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από τον εξοπλισμό της διεργασίας, 
θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία και θα 
διατίθενται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων.  

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
 
Εφαρμογή στο έδαφος 
 

Η εφαρμογή στο έδαφος αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών (με τη 
μορφή λιπάσματος, λάσπης, κλπ), είναι μια συνηθισμένη εναλλακτική λύση 
διάθεσης των υποπροϊόντων αυτών. Η μέθοδος εκμεταλλεύεται την 
περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των 
καλλιεργούμενων φυτών, ενώ επίσης μπορεί να δράσει και ως 
εδαφοβελτιωτικό. Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η διάθεση θρεπτικών 
στοιχείων στο έδαφος, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους κινδύνους 
ρύπανσης. Οι πιο κοινές μέθοδοι εφαρμογής είναι ο ψεκασμός ή η 
ενσωμάτωση υγρών ή στερεών αποβλήτων στην επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος 
αντίστοιχα. Με τον απαραίτητο έλεγχο (δοκιμές, κατάλληλος χρόνος 
εφαρμογής, κλπ) η διάθεση των αποβλήτων μπορεί να εμπλουτίσει το έδαφος 
με θρεπτικά συστατικά, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη δυσοσμία, ενώ 
παράλληλα το έδαφος προστατεύεται από φαινόμενα διάβρωσης. Αυτή η 
μέθοδος έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης αποδοτικότητας και της μικρής 
κατανάλωσης ενέργειας. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι ότι η χρήση 
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μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει οξίνιση των εδαφών και 
προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη των καλλιεργειών. 

 
 

 
 
Κομποστοποίηση 
 

Κομποστοποίηση είναι η αερόβια αποικοδόμηση της οργανικής ουσίας 
σε εδαφικό υλικό που λέγεται χούμος. Η αποικοδόμηση προκαλείται από την 
ενζυματική διάσπαση των αποβλήτων με τη βοήθεια των μικροοργανισμών 
του εδάφους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την οργανική ουσία ως υπόστρωμα. Η 
αερόβια αποικοδόμηση των οργανικών ουσιών και η ανοργανοποίησή τους σε 
διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ανόργανα άλατα, συνοδεύονται από μείωση 
της μάζας τους κατά 40 έως 50%. Τα στερεά οργανικά απόβλητα 
τοποθετούνται σε σωρούς. Λόγω της έντονης μικροβιακής δραστηριότητας 
στην πρώτη φάση αποικοδόμησης, πραγματοποιούνται εξώθερμες 
αντιδράσεις που αυξάνουν τη θερμοκρασία του σωρού σε 70-80°C, 
συμβάλλοντας στην παστερίωση των αποβλήτων. Θα πρέπει επιπλέον να 
εξασφαλιστεί ενεργητικός ή παθητικός αερισμός του σωρού, προκειμένου να 
γίνει γρήγορη και πλήρης αποικοδόμηση της οργανικής ουσίας. Η διαδικασία 
ολοκληρώνεται μετά από μια περίοδο 3-4 μηνών. Το κυριότερο πρόβλημα 
κατά την αερόβια αποικοδόμηση των στερεών αποβλήτων της ελιάς είναι η 
δημιουργία ανεπιθύμητων οσμών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται βιο-
φίλτρα για τη συγκράτηση των δύσοσμων αερίων που δημιουργούνται, τα 
οποία αυξάνουν το κόστος της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

Το κομπόστ είναι ένα πολύτιμο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με πολλούς τρόπους όπως: 
• βελτίωση της υφής και της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών 
• βιοαποκατάσταση μολυσμένων εδαφών 
• έλεγχο ασθενειών των φυτών και των ζώων 
• λίπανση, έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους και ανάπλαση τοπίου 
• αναδάσωση και αποκατάσταση υγροτόπων 
• ανανέωση βιότοπων 
 
 
Αναερόβια χώνευση 
 

Η αναερόβια ζύμωση ή χώνευση των στερεών οργανικών αποβλήτων 
είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία. Μια τεχνολογική λύση είναι να 
ρυθμιστεί η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε νερό στο 90% τουλάχιστον 
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(υγρή ζύμωση) και να γίνει η επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρα ανάμιξης, 
όπως στην επεξεργασία της υγρής κοπριάς. Η δεύτερη λύση είναι η 
επεξεργασία των αποβλήτων, των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό έχει 
ρυθμιστεί προηγουμένως σε 60-70%, σε βιοαντιδραστήρα σταθερής κλίνης. 
Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία της αναερόβιας αποσύνθεσης είναι η 
οξίνιση, όπου πραγματοποιείται υδρόλυση των οργανικών ενώσεων. Το 
δεύτερο στάδιο, που είναι αυστηρά αναερόβιο, περιλαμβάνει τη δημιουργία 
μεθανίου. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογικές λύσεις: τα δύο στάδια μπορούν 
να πραγματοποιηθούν σε έναν αντιδραστήρα (επεξεργασία ενός σταδίου) ή 
σε δύο ξεχωριστούς αντιδραστήρες (επεξεργασία δύο σταδίων). Ποσοστό 40-
50% περίπου της οργανικής ουσίας μετατρέπεται σε βιο-αέριο, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας. 

 
 

 
 

Αναερόβια δεξαμενή ζύμωσης στερεών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας 
 

Αποτέφρωση/καύση 
 

Τα απόβλητα χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, από την οποία μπορεί 
να ανακτηθεί θερμότητα και να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, π.χ. από 1 τόνο 
στερεών αποβλήτων ελαιουργείων μπορεί να ανακτηθούν 400.000 kcal 
(≈465kWh). Η καύση τους γίνεται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αποβλήτων. Η παραγόμενη τέφρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη γεωργία ως πηγή ανόργανων θρεπτικών στοιχείων, γεγονός που 
επιτρέπεται νομοθετικά μόνο σε μερικά κράτη–μέλη της ΕΕ. Η διαδικασία 
αποτέφρωσης διέπεται από αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η 
οδηγία 2000/76 [16] για την αποτέφρωση των αποβλήτων σχεδιάστηκε για 
να αποτρέψει ή για να περιορίσει όσο είναι δυνατό τις αρνητικές συνέπειες 
στο περιβάλλον, ειδικότερα στη ρύπανση από εκπομπή σωματιδίων στον 
αέρα, στο χώμα, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και στους 
κινδύνους που προκύπτουν για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός ο στόχος θα 
επιτευχθεί με τη θέσπιση αυστηρών συνθηκών λειτουργίας και τεχνικών 
απαιτήσεων, με τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών για τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης εντός της Κοινότητας και επίσης μέσω της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας 75/442/EOK, που καλύπτει τις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Τα περισσότερα απόβλητα από τις αγρο-
διατροφικές βιομηχανίες παρουσιάζουν πρόβλημα στην καύση λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας σε νερό. Εάν το ενεργειακό περιεχόμενο των 
αποβλήτων είναι χαμηλό, απαιτούνται πρόσθετα μέσα για να υποστηρίξουν 
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τη διαδικασία αποτέφρωσης. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
είναι επιπλέον εφοδιασμένες με συσκευές δέσμευσης των αιωρούμενων 
σωματιδίων και των καυσαερίων. Αυτή η μέθοδος παρουσιάζει ορισμένα 
μειονεκτήματα με κυριότερο την χαμηλή ανάκτηση ενέργειας και τη 
συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων τέφρας.  

 
Πυρόλυση/αεριοποίηση 
 

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται πολύ σπάνια και μετατρέπει την 
οργανική ύλη σε συνθετικό αέριο (syngas) που αποτελείται κυρίως από 
μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο. Το αέριο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ατμό ή 
ως βασικό χημικό αντιδραστήριο. Τα απόβλητα τοποθετούνται στον εξαερωτή 
(gasifier) ως ξηρά απόβλητα ή ως ιλύς και στην συνέχεια αντιδρούν με ατμό 
κάτω από συνθήκες απουσίας οξυγόνου, σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή 
πίεση. Τα προϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι συνθετικό αέριο (syngas), 
συμπυκνωμένο νερό, στερεά και υγρά υπολείμματα. Το συνθετικό αέριο, 
εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη δημιουργία μιας σειράς προϊόντων όπως καύσιμα, πίσσα, χημικές ουσίες ή 
βιομηχανικά αέρια. Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η 
δημιουργία υγρών και στερεών υπολειμμάτων, καθώς επίσης και ο 
σχηματισμός συμπυκνωμένου νερού. 

 

Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
 

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι πολύ 
δύσκολη, κυρίως λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου (COD, BOD) και της 
παρουσίας αντιμικροβιακών ουσιών (πολυφαινόλες, ελευρωπαΐνη). Επιπλέον, 
ο κύριος όγκος των αποβλήτων παράγεται σε μικρή χρονική περίοδο (από τα 
μέσα Οκτωβρίου μέχρι τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο το αργότερο) και δεν 
επιμερίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

Οι μέθοδοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται σήμερα 
αντιμετωπίζουν μερικώς το πρόβλημα και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, μια μέθοδος που να μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά τα 
υγρά απόβλητα, που αποτελούν το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα 
για τη βιομηχανία του ελαιολάδου. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
σημαντικότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για την επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων, με τους κυριότερους περιορισμούς τους η κάθε μια. 

 
 

Διήθηση (φιλτράρισμα) 
 

Το φιλτράρισμα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση στερεών 
συστατικών από τα υγρά απόβλητα, όπως άργιλος, ιλύς, οργανική ουσία, 
ιζήματα από άλλες επεξεργασίες, Fe (σίδηρο), Mn (μαγγάνιο) και 
μικροοργανισμούς. Ο διαχωρισμός γίνεται με τη βοήθεια ενός πορώδους 
μέσου (ύφασμα ή φίλτρο), το οποίο συγκρατεί τα στερεά συστατικά και 
επιτρέπει τη διέλευση της υγρής φάσης. Τα φίλτρα μπορεί να είναι στρώματα 
άμμου, χαλικιού, ξυλάνθρακα ή ενεργού άνθρακα, που βοηθούν στην 
απομάκρυνση και των μικρότερων σωματιδίων. Το φιλτράρισμα καθαρίζει το 
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νερό και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Η μέθοδος 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή ως προ-επεξεργασία, πριν από την 
εφαρμογή άλλης τεχνολογίας. Ο εξοπλισμός διήθησης μπορεί να λειτουργήσει 
φυσικά ή βεβιασμένα με εφαρμογή πίεσης ή κενού. Τα υπολείμματα της 
επεξεργασίας απομακρύνονται ή ανακυκλώνονται.  
 
Διαχωρισμός με μεμβράνες 
 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την απομάκρυνση αιωρούμενων, 
κολλοειδών και διαλυτών στερεών. Όλες οι τεχνολογίες διαχωρισμού 
μεμβρανών χρησιμοποιούν μια ημιπερατή ή πορώδη μεμβράνη, η δομή και τα 
χαρακτηριστικά της οποίας καθορίζουν το είδος του διαχωρισμού. Ανάλογα 
με το μέγεθος των πόρων, η μέθοδος αυτή διακρίνεται σε: Μικρο-διήθηση 
(συγκρατεί βακτήρια), Υπέρ-διήθηση (συγκρατεί πρωτεΐνες, αιωρούμενα 
στερεά), Νάνο-διήθηση (συγκρατεί σάκχαρα), Αντίστροφη ώσμωση 
(συγκρατεί άλατα). Πριν την εφαρμογή της μεθόδου είναι απαραίτητο να 
γίνει προ-φιλτράρισμα, ώστε να απομακρυνθούν τα μεγάλου μεγέθους 
αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Αυτή η μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για υγρά απόβλητα με υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Η τεχνολογία 
μεμβρανών είναι αρκετά αποτελεσματική για την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων των ελαιουργείων, αλλά είναι συνήθως τεχνολογία υψηλού 
κόστους.  
 
Επεξεργασία ενεργούς ιλύος 
 

Με τη μέθοδο αυτή, η διαδικασία καθαρισμού πραγματοποιείται σε 
δεξαμενές όπου τα υγρά απόβλητα αναμιγνύονται με κατάλληλους 
μικροοργανισμούς (μικροβιακή βιομάζα) με ταυτόχρονη παροχή αέρα. Οι 
μικροοργανισμοί είναι βακτήρια, με τα οποία πραγματοποιείται η διαδικασία 
αποικοδόμησης. Το σύστημα αυτό ονομάζεται «ενεργός ιλύς». Η βιομάζα 
ανακυκλώνεται για να αποκτήσει υψηλή πυκνότητα μικροοργανισμών για 
βιοδιάσπαση. Η επεξεργασία οδηγεί στην παραγωγή υψηλών ποσοτήτων 
ιλύος, διοξειδίου του άνθρακα και αμμωνίας. Ένα μέρος της ιλύος 
ανακυκλώνεται στη δεξαμενή αερισμού και το υπόλοιπο διατίθεται 
περαιτέρω. Πρόσφατα, βιο-αντιδραστήρες μεμβρανών (MBRs), εφοδιασμένοι 
με μεμβράνες υπερδιήθησης ή μικροδιήθησης, αποτελούν μια ελπιδοφόρο 
εναλλακτική λύση σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα ενεργούς ιλύος. Τα 
συστήματα αυτά είναι συμπαγή (αποφεύγοντας τη δεξαμενή καθίζησης) και 
υψηλής απόδοσης (με συγκεντρώσεις ιλύος 2-3 φορές μεγαλύτερες από τα 
συμβατικά συστήματα). Είναι κατάλληλα για υγρά απόβλητα γεωργικών 
βιομηχανιών που παρουσιάζουν υψηλό COD. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται για υγρά απόβλητα με BOD <3000 mg/L. Για το λόγο αυτό, 
αποτελεί συνήθως δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, μόλις μειωθεί το υψηλό 
BOD5 (20.000-35.000 mg/L) των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων.  

 
Αναερόβια επεξεργασία 
 

Η αναερόβια βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
πραγματοποιείται απουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου και οδηγεί στη 
μετατροπή των διαλυτών οργανικών ουσιών σε βιο-αέριο μέσω διαδικασίας 
ζύμωσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. Η 
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μέθοδος αυτή δημιουργεί μικρά ποσά ιλύος, τα οποία μπορούν να διατεθούν 
στο έδαφος ως βελτιωτικό. 

Η μέθοδος εφαρμόζεται συνήθως σε υγρά απόβλητα με υψηλό BOD 
(BOD5 > 3000 mg/L) και αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας, 
δεδομένου ότι πολύ συχνά είναι απαραίτητη και περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. 
με τη μέθοδο της ενεργούς ιλύος). 

 
Κατακρήμνιση 
 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να απομακρύνει τις διαλυμένες 
ουσίες από τα απόνερα με την προσθήκη ενός χημικού παράγοντα που ευνοεί 
τη συγκόλληση των αιωρούμενων σωματιδίων. Ο παράγοντας αυτός 
παρεμποδίζει τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που συγκρατούν τα σωματίδια σε 
αιώρηση. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια στη διαδικασία: ρύθμιση του pH, 
πήξη, διαύγαση και διήθηση. Η μέθοδος της κατακρήμνισης εφαρμόζεται 
κυρίως σε υγρά απόβλητα που περιέχουν μη βιο-διασπώμενες ουσίες.  
 
Κροκίδωση 
 

Η μέθοδος αυτή προκαλεί τη συνένωση μικρών κολλοειδών 
σωματιδίων (<1 μm) σε μεγαλύτερα, τα οποία επικάθονται ως ίζημα ή 
επιπλέουν ή διηθούνται. Σε μερικές περιπτώσεις οι διαλυτές κολλοειδείς 
ουσίες αφαιρούνται με συνδυασμό χημικών ουσιών που προκαλούν 
κροκίδωση–πήξη. Τα συνηθέστερα πηκτικά μέσα είναι τα άλατα αλουμινίου, 
σιδήρου (Al2(SO4)3, FeCl3) και ο ασβέστης. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και 
συνθετικά οργανικά πολυμερή όπως οι πολυηλεκτρολύτες. Μια συχνή 
παρενέργεια της μεθόδου είναι η δυσοσμία του ιζήματος που σχηματίζεται.  
 
Αποτέφρωση 
 

Η αποτέφρωση είναι η καταστροφή του οργανικού περιεχομένου των 
υγρών αποβλήτων μέσω οξείδωσης με αέρα σε υψηλές θερμοκρασίες, που 
συνοδεύεται με πλήρη εξάτμιση του νερού. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη 
για τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων λόγω του υψηλού ποσοστού 
οργανικής ουσίας που περιέχουν. Όσο υψηλότερο είναι το οργανικό φορτίο 
των αποβλήτων, τόσο περισσότερο ευνοείται η τεχνολογία της αποτέφρωσης, 
σε σύγκριση με την μηχανική–βιολογική επεξεργασία. Οι θάλαμοι 
αποτέφρωσης των υγρών αποβλήτων είναι ρευστής ή σταθερής κλίνης, ενώ 
υπάρχουν και θάλαμοι με περιστρεφόμενους σωλήνες για συνδυασμένη 
αποτέφρωση στερεών και υγρών αποβλήτων. Το κύριο πρόβλημα της μεθόδου 
είναι η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και ο σχηματισμός τέφρας και 
καυσαερίων.  

 
Απόσταξη/εξάτμιση 
 

Η μέθοδος χρησιμοποιεί τη θερμότητα για να εξατμίσει και να 
απομακρύνει ένα ή περισσότερα συστατικά από τα υγρά απόβλητα. Μειώνει 
τον αρχικό όγκο του διαλύματος και παράλληλα συμπυκνώνει τις μη πτητικές 
ουσίες. Η μέθοδος μπορεί μερικές φορές να συνδυαστεί με μείωση της πίεσης 
(π.χ. κενό). Η απόσταξη μπορεί να εφαρμοστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε υγρά 
απόβλητα ελαιοτριβείων που παρουσιάζουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Είναι 
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αξιόπιστη, αλλά ιδιαίτερα ακριβή στην εφαρμογή της και με μεγάλη κατα-
νάλωση ενέργειας. 

 
 

 

Χρήση υποπροϊόντων 
 

Οι χρήσεις των υποπροϊόντων του ελαιολάδου παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της κάθε περίπτωσης. Μια σημαντική έρευνα για την επαναχρησιμοποίηση 
των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, δείχνει ότι περιέχουν 4,5 g/L ολικά 
στερεά, εκ των οποίων 1,5 g/L είναι ανόργανα άλατα, κυρίως καλιούχα, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή 
βιομάζας αλγών, πλούσιας σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα.  
 
 
 
 



Β’ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

Απόβλητα ελαιοτριβείων στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας 39

Πιν.: Χρήσεις των υποπροϊόντων των ελαιοτριβείων 

 
 

 

 

 

Επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων συστατικών 
 

Οι ελιές και το ελαιόλαδο έχουν υψηλό περιεχόμενο φαινολικών και 
αντι-οξειδωτικών ουσιών, όπως η ελευρωπαΐνη και η υδροξυ-τυροσόλη, οι 
οποίες έχουν θετική επίδραση ενάντια στον καρκίνο και στις καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Είναι γνωστό ότι οι ελεύθερες ρίζες διαφόρων ουσιών είναι 
υπεύθυνες για την εμφάνιση αρκετών παθολογικών καταστάσεων, όπως ο 
καρκίνος και οι παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. Για αυτό το λόγο, 
έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, τα τελευταία 
χρόνια, για τη δράση των φυσικών αντι-οξειδωτικών ουσιών. Μερικές από 
αυτές, όπως οι τοκοφερόλες, τα καροτινοειδή, τα φωσφολιπίδια και οι 
φαινολικές ενώσεις, περιέχονται στο ελαιόλαδο και του προσδίδουν 
ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να 
βρεθούν και στα υπο-προϊόντα του ελαιολάδου. 
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Οι φαινολικές ουσίες είναι συστατικά των φυτών με ισχυρά αντι-
οξειδωτικές ιδιότητες, που αποτρέπουν την οξείδωση των λιπιδίων στις 
αρτηρίες και τη συσσώρευση της LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας) 
στα τοιχώματα των αρτηριών, γεγονός που προκαλεί καρδιακές παθήσεις. Οι 
ουσίες αυτές αναγνωρίζονται από την πικρή γεύση τους. 
 
Η ελευρωπαΐνη είναι υπεύθυνη για την πικρή γεύση του ελαιοκάρπου και 
έχει επίσης αντι-οξειδωτικές και αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες. Περιέχεται σε 
μεγάλη ποσότητα στα φύλλα της ελιάς (90 mg/g επί ξηρού βάρους), καθώς 
επίσης και σε όλα τα μέρη του δένδρου (βλαστός, κορμός, κλπ). 
 
Η υδροξυ-τυροσόλη είναι φαινολική ουσία με αντι-οξειδωτική δράση που 
προέρχεται από την ενζυματική διάσπαση της ελευρωπαΐνης. Η δράση των 
παραπάνω ουσιών στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών είναι μεγαλύτερη 
από το εμπορικό συντηρητικό 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene (BHT) ή 
από τη βιταμίνη C. Τα φλαβονοειδή, όπως η τυροσόλη και η υδροξυ-
τυροσόλη, είναι ισχυρότερα αντιοξειδωτικά ακόμα και από το συνδυασμό των 
βιταμινών C και E. Στον ελαιόκαρπο βρίσκονται φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή 
και σεκκιριδοΐδιο (secoiridoids), με τις φαινολικές ενώσεις να 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1-3% (β/ο) [14]. Στα φύλλα, το 19% (β/β) είναι 
ελευρωπαΐνη και το 1,8% φλαβονοειδή. Εκτός από αυτές τις πολυφαινόλες, 
υπάρχουν και άλλα χρήσιμα συστατικά στα υπολείμματα του ελαιολάδου. 
 
Η μανιτόλη είναι θρεπτική γλυκαντική ουσία (σε σύγκριση με τις μη 
θρεπτικές, όπως η ασπαρτάμη και η σακχαρίνη), σταθεροποιητής, 
αφυγραντικό μέσο και διογκωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και τα 
συμπληρώματα διατροφής. Είναι ένας από τους πολλούς υδατάνθρακες που 
χαρακτηρίζεται ως πολυαλκοόλη. Η χημική δομή της μανιτόλης επιτρέπει την 
πιο αργή απορρόφησή της από το σώμα σε σχέση με τα κοινά σάκχαρα. 
Επομένως, έχει μικρότερη επίδραση στη συγκέντρωση ινσουλίνης στο αίμα, 
καθιστώντας την κατάλληλη ως πρόσθετη ουσία σε τρόφιμα για διαβητικούς. 
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Επιπλέον, δεν συμβάλλει στη δημιουργία τερηδόνας στα δόντια. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι τα εκχυλίσματα των υγρών 
αποβλήτων του ελαιολάδου έχουν ισχυρή αντι-οξειδωτική δράση και μπορεί 
να αποτελέσουν μια οικονομική πηγή φυσικών αντι-οξειδωτικών, 
αχρησιμοποίητη μέχρι τώρα (δεν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμη λόγω του 
υψηλού κόστους και της χαμηλής αποδοτικότητας της επεξεργασίας για την 
παραλαβή των συστατικών αυτών). 
 
Τα κύρια συστατικά των υπολειμμάτων του ελαιολάδου συνοψίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα. Οι περισσότερες από τις πιθανές εφαρμογές είναι ήδη 
εμπορικά διαθέσιμες. 
 
Πιν.: Κύρια συστατικά των υπολειμμάτων ελαιολάδου. 

 

 

Διάφορες μέθοδοι εφαρμογής 
 

Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των ρύπων που περιέχονται στα 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικών 
τεχνολογιών για την απομάκρυνσή τους. Οι περισσότερες από τις ακόλουθες 
μεθόδους που αναφέρονται, έχουν εξεταστεί σε εργαστηριακή βάση και 
μερικές μόνο από αυτές σε βιομηχανική κλίμακα. Στην περίπτωση των 
αποβλήτων των 2-φασικών ελαιουργικών συγκροτημάτων, οι περισσότερο 
διαδεδομένες μέθοδοι επεξεργασίας είναι: ξήρανση/εξάτμιση, θερμική 
επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία και επεξεργασία με μύκητες. Η 
παρασκευή οργανικού λιπάσματος (κομπόστ) και ζωοτροφών θα μπορούσαν 
να είναι τα τελικά προϊόντα που λαμβάνονται από την επεξεργασία. Για τα 
υγρά απόβλητα, οι πιθανές μέθοδοι επεξεργασίας είναι αερόβια επεξεργασία, 
διήθηση, υπερ-διήθηση, διήθηση μέσω μεμβρανών, υγρή οξείδωση, 
κατακρήμνιση/κροκίδωση, προσρόφηση, εξάτμιση, ηλεκτρόλυση. 
 
 
 



Β’ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

Απόβλητα ελαιοτριβείων στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας 42

Βιοαποκατάσταση και Λιπασματοποίηση 
 

Η παραγωγή οργανικού λιπάσματος και η χρήση του στη γεωργία έχει 
αποδειχθεί η καταλληλότερη μέθοδος για την επεξεργασία των αποβλήτων 
των ελαιουργείων. Έχει απομονωθεί και ταυτοποιηθεί η βακτηριακή 
μικροχλωρίδα των αποβλήτων και έχει μελετηθεί η συμπεριφορά τους στη 
βιοαποκατάσταση του υγρού και στερεού κλάσματος. Τα υγρά απόβλητα είναι 
κατάλληλα για αναερόβια επεξεργασία, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν σε 
συμπληρωματική επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργούς ιλύος. 

Μια καινοτόμος επεξεργασία, βασισμένη στη χρήση υπεροξειδίου του 
υδρογόνου (Η2Ο2), επιτρέπει τη μετατροπή των αποβλήτων, μόνων τους ή σε 
ανάμειξη με άλλα γεωργικά ογκώδη απόβλητα σε χουμοποιημένο οργανικό 
υπόστρωμα κατάλληλο για γεωργική χρήση. 

Η χημική σύνθεση των αποβλήτων είναι κατάλληλη για δημιουργία 
λιπάσματος, αλλά η φυσική τους δομή και η έλλειψη πορώδους δεν 
επιτρέπουν αυτήν την επεξεργασία. Η προσθήκη ξυλώδους υλικού ή άχυρου, 
ως διογκωτικού παράγοντα δεν είναι εφικτή στις περισσότερες περιπτώσεις, 
καθώς τα υλικά αυτά δεν είναι διαθέσιμα κοντά σε περιοχές όπου 
καλλιεργούνται ελιές.  
 
Ζύμωση στερεάς κατάστασης 
 

Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εμπλουτισμός του υποστρώματος με 
μικροβιακή πρωτεΐνη, με σκοπό τη δημιουργία αμινοξέων με δυνατότητα 
χρήσης ως ζωοτροφή.  
 
Ξήρανση 
 

Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ξηραντήρων ρευστοποιημένης/ 
κινούμενης κλίνης. Οι λειτουργικές συνθήκες ξήρανσης των αποβλήτων σε 
ρευστοποιημένες/κινούμενες κλίνες έχουν μελετηθεί στο παρελθόν και 
βελτιστοποιηθεί. Η μέθοδος είναι εφικτή σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά 
απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές για υψηλότερες αποδόσεις. 

Χρησιμοποιώντας ξηραντήρα δακτυλίου (ring dryer), η υγρασία των 
αποβλήτων μειώνεται περίπου σε 10-15%. Το αποξηραμένο προϊόν 
αποτελείται από τεμάχια πυρήνα, τμήματα της επιδερμίδας και της σάρκας 
του καρπού ή συσσωματώματα.  

 
Απολίπωση 
 

Η αφαίρεση του ελαιολάδου από τα απόβλητα είναι δυνατή με 
συμπληρωματική φυγοκέντριση δύο φάσεων. Σε πειραματικές εγκαταστάσεις 
ερευνήθηκαν διάφορες διαδικασίες ή διαφορετικές παράμετροι διαδικασιών, 
όπως π.χ. με/ χωρίς το διαχωρισμό πυρήνων, το χρόνο μάλαξης, τα ένζυμα, 
την προσθήκη νερού, την άλεση ή το συνδυασμό αυτών. Το τελικό προϊόν που 
προκύπτει, ανήκει στην κατηγορία ποιότητας "ελαιόλαδο", αλλά έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε στερόλες.  
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Αεριοποίηση 
 

Τα απόβλητα, τα οποία προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε απολίπωση, 
υποβάλλονται σε καύση και απαέρωση σε ρευστοποιημένη/κινούμενη κλίνη. 
Το αέριο που λαμβάνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Η εφαρμογή των OMW στο έδαφος και σε καλλιέργειες  
 

Η ανοδική πορεία του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας τα τελευταία χρόνια 
είχε και αυτή ένα μικρό αλλά σημαντικό μερίδιο στις επιπτώσεις που 
προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον.  

Η σημαντική αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου τα τελευταία 15 έτη σε 
όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου προκάλεσε φυσικά και μια 
αύξηση στην παραγωγή αποβλήτων.  

Η γενικευμένη χρήση των φυγοκεντρικών διαχωριστήρων τριών φάσεων 
μετέβαλε την αναλογία παραγόμενου αποβλήτου ως προς τον καρπό που 
επεξεργάζεται σχεδόν 40-50% σε σχέση με αυτή που ίσχυε στα ελαιοτριβεία 
κλασικού τύπου.  

Η σύνθεση και η μορφή των αποβλήτων (OMW) τα κάνει να αποτελούν 
περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται σαν ρύπανση, μόλυνση ή 
τοξικότητα, και εκδηλώνεται αναλόγως του χώρου και του τρόπου απόρριψης 
είτε σε υδάτινους είτε σε εδαφικούς αποδέκτες.  

Η κατά περίπτωση ένταση του προβλήματος εξαρτάται από τη θέση και τη 
διασπορά των ελαιοτριβείων και την ικανότητα αυτοκαθαρισμού του κάθε 
αποδέκτη.  
 
Η δυνατότητα διάθεσης των OMW στο έδαφος και σε καλλιέργειες  
 

Η ευρεία χρήση (φυσικοχημικών ή βιολογικών) μεθόδων διαχείρισης των 
OMW με δυνατότητα διάθεσης τους σε υδάτινους αποδέκτες παρεμποδίζεται 
από το υψηλό τους κόστος, την απαίτηση πολύπλοκου και πολυδάπανου 
εξοπλισμού και την αδυναμία μείωσης του αρχικού ρυπαντικού φορτίου σε 
επίπεδα επιτρεπτά από την Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.  

Η μέθοδος που προτείνει την παροχέτευση των OMW σε καλλιεργημένη 
γη (φερτάρδευση ή υδρολίπανση - fertirrigation) έχει αρκετή ερευνητική 
εμπειρία με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η διάθεση των OMW στο έδαφος 
γίνεται με ή χωρίς προκατεργασία, με χρήση απλής τεχνολογίας και χαμηλό 
κόστος, και εκμεταλλεύεται δυο βασικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων:  
 • Την φυτική του προέλευση και την φυσική επεξεργασία χωρίς προσθήκη 

συνθετικών χημικών ουσιών.  
 • Την μεγάλη λιπαντική αξία που έχουν, λόγω της αυξημένης 

συγκέντρωσης που εμφανίζουν σε οργανική ουσία και ανόργανα θρεπτικά 
συστατικά καλίου, φωσφόρου και ιχνοστοιχείων.  

 
Το γεωργικό έδαφος δρώντας πολυδύναμα επί ουσιών που έχουν 
παροχετευτεί ενεργεί:  
α) σαν φίλτρο και κατακρατά τις ουσίες που απαντούν σε αιώρημα,  
β) αδιαλυτοποιεί διάφορα ιόντα,  
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γ) προσροφά μέσω της αργίλου και του χούμου συστατικού της 
προστιθέμενης ύλης,  

δ) αποικοδομεί διαμέσου της βιολογικής διαδικασίας και με την δράση της 
μικροχλωρίδας του, πολλές οργανικές ουσίες σύντομα κάτω από 
κατάλληλες συνθήκες.  
Κατά τον Fiestas (1977, 1982) στην Ισπανία είναι διαδεδομένη η άρδευση 

ελαιώνων με τα ΟMW σε ξηροθερμικές περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη 
αρδευτικού νερού, αφού πρώτα είχαν εξουδετερωθεί με ασβέστη (βλέπε 
Μπαλατσούρας 1997).  

Η διάθεση ΟMW στο έδαφος προκάλεσε αύξηση της μικροβιακής 
δραστηριότητας, εκφρασμένη ως αύξηση της αναπνευστικής δραστηριότητας 
(C-CO2) ή την αύξηση των μικροβιακών αποικιών ανά γραμμάριο εδάφους 
(βλέπε Ehaliotis & al. 2003). 

 Οι Paredes & al. (1986) σε δοκιμές που πραγματοποίησαν, ανέφεραν ότι 
προσθέτοντας ποσότητες ΟMW σε έδαφος, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
των βακτηριακών πληθυσμών σε σχέση με το μάρτυρα, με παράλληλη 
μεταβολή της σύνθεσης τους.  

Η διάθεση των ΟMW στις Ελληνικές συνθήκες προτείνεται διότι: α) 
μεγάλο μέρος των αγροτικών εκτάσεων είναι ελλειμματικές σε οργανική 
ουσία, β) τα ελαιοτριβεία είναι μικρής δυναμικότητας και είναι 
διασκορπισμένα ανάμεσα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πλησίον στους 
επιθυμητούς εδαφικούς αποδέκτες (ελαιοπερίβολα), και διότι γ) υπάρχει 
αδυναμία, λόγω κόστους, του εκσυγχρονισμού των ελαιοτριβείων με 
φυγοκεντρικά δύο φάσεων και αντίστοιχης μείωσης του όγκου των 
παραγόμενων ΟMW.  

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου διάθεσης των ΟMW στο έδαφος 
σχετίζονται: με τις υψηλές βροχοπτώσεις σε πολλές ελαιοπαραγωγικές 
περιοχές (δυτική Ελλάδα) οι οποίες δυσχεραίνουν το διασκορπισμό των ΟMW 
στα ελαιοπερίβολα, της επακόλουθης δημιουργίας ανεπιθύμητων συνθηκών 
αναεροβίωσης στους εδαφικούς αποδέκτες, στην ύπαρξη, σε πολλές 
περιπτώσεις, αγρών με υπέδαφος αποτελούμενο από ασβεστολιθικά 
πετρώματα, διαπερατό σε ρυπαντικά συστατικά, κάτω από ευνοϊκές 
συνθήκες, στους υδροφόρους ορίζοντες και τέλος στην εκτεταμένη ημιορεινή 
μορφολογία του εδάφους στις κύριες ελαιοπαραγωγικές ζώνες, πράγμα που 
επιδεινώνει την δυνατότητα μεταφοράς των ΟMW στους τελικούς αποδέκτες 
(βλέπε Ehaliotis & al. 2003).  

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα 
όρια εφαρμογής και την οικονομική βιωσιμότητα για την κάθε μέθοδο 
αξιοποίησης των αποβλήτων. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονται σε «ατμόσφαιρα» αυξανόμενων δυσκολιών και μειωμένης 
ακρίβειας. Η επιλογή της καλύτερης μεθόδου για τη διαχείριση και 
αξιοποίηση των αποβλήτων πρέπει να είναι ξεχωριστή για την κάθε 
περίπτωση και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως δυναμικότητα 
παραγωγής, περιφερειακά χαρακτηριστικά, βιομηχανικά, αγρονομικά, 
οικολογικά χαρακτηριστικά, νομοθεσία, κλπ. 

Η επεξεργασία του ελαιολάδου χαρακτηρίζεται από μεγάλη κατανάλωση 
νερού και παραγωγή αποβλήτων με υψηλό οργανικό περιεχόμενο. Οι 
περισσότερες μονάδες, υποβάλλουν τα απόβλητά τους σε προκαταρκτική 
επεξεργασία πριν τη διάθεσή τους στις δημοτικές εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού. Ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων αυξάνει το κόστος διάθεσης, 
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ενώ παράλληλα το υψηλό ρυπαντικό φορτίο δυσκολεύει την επεξεργασία στις 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Η καύση και η αεριοποίηση έχουν 
αποδοτικότητα μεταξύ 65-70%, η γρήγορη πυρόλυση 45-60%, η αναερόβια 
χώνευση ή κομποστοποίηση 35-50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β’ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

Απόβλητα ελαιοτριβείων στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας 46

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και η 
απόκτηση κριτικής σκέψης από τους μαθητές σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος όπως η διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1. Να μάθουν οι μαθητές να λειτουργούν και να εργάζονται στα πλαίσια μιας 
ομάδας, 
2. Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, 
3. Να προβληματιστούν για περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου τους.  

ΔΕΙΓΜΑ 
ΤΑΞΗ: Β΄ Γυμνασίου Λουτρού 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 32 

ΑΓΟΡΙΑ: 18 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 14 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

Για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καταρτίστηκε 
ερωτηματολόγιο για να συμπληρωθεί από εργαζόμενους του ελαιοτριβείου 
που βρίσκεται στο Λουτρό Αμφιλοχίας.. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Περίοδος λειτουργίας του ελαιοτριβείου: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Το ελαιοτριβείο χρησιμοποιεί τη φάση του νερού στην παραγωγική 
διαδικασία; 

 ΝΑΙ                                                           ΟΧΙ 
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2. Σύγκριση ποσότητας λαδιού – υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία 
της ελιάς. 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ποσότητα των υγρών αποβλήτων σε ημερήσια – ετήσια βάση. 

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων; 

       ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ                                                        ΤΑΦΗ 

        ΡΥΑΚΙΑ                                                                             ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

 

5. Έχετε σκεφτεί να γίνει άλλη χρήση των υγρών αποβλήτων; 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Υπάρχει δυνατότητα για άλλο τρόπο λειτουργίας του ελαιοτριβείου χωρίς 
τη χρήση του νερού(σε θερμοκρασία περιβάλλοντος); 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Ποια είναι η λειτουργία του ελαιοτριβείου; Το ελαιοτριβείο είναι 
υδραυλικό πιεστήριο, φυγοκεντρικό δυο φάσεων ή τριών φάσεων; 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Σας έχει χορηγηθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων (υγρών-στερεών); 

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 13-11-2007 μέχρι 
08-05-2008. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις όπου οι μαθητές 
εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.  

Αφού καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο από τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια των μαθητών διανεμήθηκε στους μαθητές της 
Β’ Γυμνασίου Λουτρού. Στη συνέχεια δόθηκαν σύντομες οδηγίες και 
διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης του.  

Στη συνέχεια μια ομάδα μαθητών πήγε στο ελαιοτριβείο της περιοχής 
και πήρε συνέντευξη από τους εργαζόμενους με βάση το ερωτηματολόγιο που 
καταρτίστηκε. Οι απαντήσεις που δόθηκαν επεξεργάστηκαν από τους 
μαθητές και δίνονται παρακάτω με τη μορφή έκθεσης. 

 

Επίσκεψη στο Ελαιοτριβείο του Λουτρού – Συνέντευξη από 
εργαζόμενο του Ελαιοτριβείου 

 
Η περίοδος λειτουργίας του ελαιοτριβείου είναι από τον Οκτώβριο έως 

το Φεβρουάριο.  
 
Το ελαιοτριβείο χρησιμοποιεί τη φάση του νερού στην παραγωγική 

διαδικασία. Υπάρχει δυνατότητα για άλλο τρόπο χωρίς τη χρήση του νερού με 
φυγοκέντριση ‘εν ψυχρώ’ αλλά με πολύ μειωμένη απόδοση.  

 
Το ελαιοτριβείο είναι φυγοκεντρικό τριών(3) φάσεων αλλά και με 

δυνατότητα δυο(2) φάσεων. 
 
Η σύγκριση της ποσότητας λαδιού και των υγρών αποβλήτων από την 

επεξεργασία της ελιάς είναι ανάλογη της υγρασίας της ελιάς και της 
περιεκτικότητας της σε λάδι συν του νερού που προστίθεται.  

 
Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων είναι περίπου 4000 κιλά/ ημέρα 

συν το νερό που προστίθεται και 200000 κιλά/ έτος συν το νερό που 
προστίθεται. 

 
Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων γίνεται με εναπόθεση σε αερόβια 

σηπτική δεξαμενή. Δεν υπάρχει άλλη πρακτική και οικονομική αποδεκτή λύση 
για άλλη χρήση των υγρών αποβλήτων. Η λύση της δεξαμενής ενδείκνυται 
από τις υπηρεσίες. Τέλος έχει χορηγηθεί οριστική άδεια απόρριψης των 
υγρών και στερεών αποβλήτων. 

 
Στη συνέχεια όλοι οι μαθητές με την συνοδεία των υπεύθυνων 

καθηγητών του προγράμματος επισκέφθηκαν την περιοχή που ρίχνουν τα 
απόβλητα από το ελαιοτριβείο, ύστερα από μαρτυρίες των κατοίκων του 
χωριού. Η περιοχή αυτή βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό του Λουτρού προς 
το παλιό Λουτρό απέναντι από το νεκροταφείο του χωριού. Πολύ κοντά στο 
σημείο ρίψης των αποβλήτων υπάρχουν ρυάκια τα οποία καταλήγουν στον 
Αμβρακικό κόλπο. 
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Φωτογραφίες στην περιοχή εναπόθεσης απόβλητων από το 
ελαιοτριβείο 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

1◦ ΑΡΘΡΟ 

ΘΕΜΑ: Καταστροφή του οικοσυστήματος από τα απόβλητα των 
ελαιοτριβείων. 

Τις αρνητικές επιπτώσεις των δύο εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων 
που παράγουν τα τρεις χιλιάδες ελαιοτριβεία που δραστηριοποιούνται σε όλη 
τη χώρα τόσο στο περιβάλλον, όσο και στον άνθρωπο, επισημαίνουν οι 
οικολογικές οργανώσεις. Όπως υπογραμμίζεται, το 90% των ελαιουργείων 
ρυπαίνουν το έδαφος και το υδάτινο περιβάλλον, με τα σημαντικότερα 
προβλήματα να δημιουργούνται από τον κατσίγαρο, ο οποίος έχει υψηλό 
οργανικό ρυπαντικό φορτίο, περίπου 14000 mg/l BOD5, όταν το αντίστοιχο 
φορτίο για τα αστικά λύματα είναι 300-400 mg/l BOD5. Πρώτος σε 
παραγωγή κατσίγαρου στην Κρήτη έρχεται ο νομός Ηρακλείου, αφού από τα 
550 ελαιουργεία της, τα μισά βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου παράγοντας 
κάθε χρόνο 700.000 τόνους κατσίγαρου, και περίπου το 1/3 της παραγόμενης 
ποσότητας ελληνικού ελαιολάδου. Επειδή η ρύπανση των υδροφορέων του 
νομού από ανθρωπογενείς παράγοντες έχει συντελέσει, μεταξύ άλλων, στη 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης υδατικής ποσότητας. Επειδή με 
επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στη ρύπανση φραγμάτων και 
ποταμών του νομού Ηρακλείου από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων λόγω της 
έλλειψης βιολογικών καθαρισμών, ωστόσο τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει 
προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή τα αρνητικά αυτά στοιχεία αναδεικνύουν 
ποιες περιοχές παράγουν μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, σε αντίθεση με τις 
επιδοτήσεις που παίρνουν, και οι οποίες τελικά αδικούνται, όπως πολλές 
φορές έχω επισημάνει.  

 

2◦ ΑΡΘΡΟ 

Πηνειός: ρύπανση από τα απόβλητα της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών  
 Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λίγους μήνες μετά την οικολογική καταστροφή που σημειώθηκε στον ποταμό 
Πηνειό με το θάνατο εκατοντάδων ψαριών, τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων 
και τυροκομείων ενισχύουν το φαινόμενο του ευτροφισμού και τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τα νερά να έχουν μετατραπεί σε βούρκο. Ο 
κατσίγαρος, το υγρό μείγμα νερού με 5% ελαιόλαδο και υπολείμματα ελιάς, 
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είναι απόβλητο άκρως φυτοτοξικό αφού 1 κυβικό μέτρο κατσίγαρου 
ισοδυναμεί με 150 περίπου κυβικά μέτρα αστικών αποβλήτων. 
 
Όταν πέφτει στο νερό, όχι μόνο το χρωματίζει μαύρο, αλλά και συντελεί σε 
μια σειρά από χημικές αντιδράσεις που αφαιρούν το οξυγόνο από το υδάτινο 
περιβάλλον. 
 
Σήμερα η Ισπανία και η Ιταλία, δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε 
ελαιόλαδο, εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων σε 
αντίθεση με την Ελλάδα, που αν και είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, στερείται ουσιαστικής διαχείρισης του κατσίγαρου, που 
στις περισσότερες περιπτώσεις, διαθέτεται σε παρακείμενους χείμαρρους και 
εν γένει σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες. 
 

 
 
 
Στην Ελλάδα λειτουργούν 2.700 ελαιοτριβεία, πολλά από τα οποία έχουν 
εκσυγχρονιστεί αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν με την πεπαλαιωμένη 
τεχνολογία, αφού οι επενδύσεις που έγιναν με σημαντικές κρατικές και 
κοινοτικές επιδοτήσεις για την αναβάθμιση των τριφασικών ελαιοτριβείων σε 
διφασικά, δεν συνοδεύτηκαν από τις απαιτούμενες επενδύσεις για την 
αναβάθμιση και των πυρηνελαιουργείων. Ας σημειωθεί ότι στο εξωτερικό τα 
«άχρηστα» απόβλητα των ελαιοτριβείων είναι πηγή πολλών άλλων χρήσιμων 
υλικών και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φαρμάκων, 
λιπασμάτων, καλλυντικών, εδαφοβελτιωτικών, ζωοτροφών και κυρίως 
στερεών βιοκαυσίμων. 
 
 
3◦ ΑΡΘΡΟ 
 
Τα παράνομα ελαιοτριβεία σκοτώνουν  
 
Η αδιαφορία των υπηρεσιών περιβάλλοντος των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της Ηλείας και της Μεσσηνίας, αλλά και της Αστυνομίας, που 
επιτρέπει να λειτουργούν παράνομα δεκάδες ελαιοτριβεία στους δύο νομούς, 
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή τη Νέδα, ένα από τα 
ομορφότερα ποτάμια της χώρας μας που βρίσκεται στα όρια Ηλείας - 
Μεσσηνίας. 
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Οι αγρότες του χωριού Πρασιδάκι καταγγέλλουν ότι η κατάσταση που 
επικρατεί τελευταία στη Νέδα είναι κάτι παραπάνω από τραγική, καθώς τα 
απόβλητα των ελαιοτριβείων έχουν αντικαταστήσει τα γάργαρα νερά του 
ποταμού. Το τραγικό της όλης κατάστασης είναι πως οι γεωτρήσεις στην 
ευρύτερη περιοχή βγάζουν τελευταία καφέ και μαύρο νερό, καθώς τα υπόγεια 
ρεύματα και ο υδροφόρος ορίζοντας, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη 
ανομβρία, φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από τα «λιόζουμα» των 
ελαιοτριβείων που μεταφέρει το ποτάμι στο πέρασμά του. Οι κάτοικοι της 
περιοχής καταγγέλλουν ότι όλα τα ελαιοτριβεία στο Δήμο Φιγαλείας, τα οποία 
είναι χωρίς βιολογικό καθαρισμό, ρίχνουν τα απόβλητά τους χωρίς καμιά 
επεξεργασία στη Νέδα. Ο Γρηγόρης Τρίμμης, ένας από τους αγρότες στο 
χωριό Πρασιδάκι, αναφέρει πως η ανομβρία έκανε κακό και στο ποτάμι, που 
άλλοτε δημιουργούσε προβλήματα με τις πλημμύρες. Ο δήμαρχος της 
Ζαχάρως, Πανταζής Χρονόπουλος, κρούει από την πλευρά του τον κώδωνα 
του κινδύνου για τη Νέδα και καλεί να επέμβουν άμεσα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες, ώστε να σταματήσει η ρύπανση πριν το ποτάμι και η ευρύτερη 
περιοχή καταστραφούν ολικά. 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/01/2007 
 
 
4◦ ΑΡΘΡΟ 
 

Τοξική απειλή τα ελαιοτριβεία για τον υδροφόρο ορίζοντα 
 
Μάρτιος 5, 2007 στο 1:13 μ.μ  

Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή λαδιού με 
280.000 τόνους ετησίως. Ωστόσο δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασμός και στα 
ελαιοτριβεία δεν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών 
ελαιουργείων δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή διαχείρισης 
αποβλήτων, τα οποία επιρρίπτουν ανεξέλεγκτα στη φύση. Μάστιγα είναι τα 
ελαιοτριβεία, καθώς απορρίπτουν στο περιβάλλον τα απόβλητά τους 
ανεπεξέργαστα. Λίμνες, ποτάμια και θάλασσα ρυπαίνονται κάθε χρόνο με 
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής που 
περιέχουν τοξικές φαινολικές ουσίες. Aπό τα περίπου 3.500 ελαιοτριβεία της 
χώρας παράγονται 1.500.000 τόνοι υπολειμμάτων. H ημερήσια δηλαδή 
ποσότητα αποβλήτων που παράγεται κατά την περίοδο λειτουργίας ενός 
ελαιοτριβείου κυμαίνεται από 15-20 τόνους. H συντριπτική πλειονότητα των 
ελληνικών ελαιοτριβείων είναι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
«καθαρίζουν» τα υγρά απόβλητά τους και δίχως αναστολές τα απορρίπτουν 
στη φύση. 

Ανεπαρκής έλεγχος 

Tο γεγονός αυτό ενισχύεται από την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών 
της χώρας, με τραγικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα, αλλά και απώλεια 
οικονομικών πόρων από τη μη αξιοποίηση των υποπροϊόντων. O κανονισμός 
της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή ελαιόλαδου δίνει τη δυνατότητα 
επιδότησης των ιδιοκτητών ελαιοτριβείων για τη συλλογή και διάθεση των 
αποβλήτων τους, εφόσον υπάρχει ελαιουργικός φορέας. Για τη σύσταση 



Β’ Τάξη Γυμνασίου Λουτρού 

Απόβλητα ελαιοτριβείων στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας 57

φορέα απαιτείται η συμμετοχή 15 μελών και παραγωγή 20.000 τόνων. 
Σήμερα η επιστημονική γνώση δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του 85% της 
ύλης που δέχονται τα ελαιοτριβεία. Συνολικά 65 προϊόντα παράγονται από τα 
φύλλα της ελιάς, το λιοκόκκι και τα άλλα στοιχεία του ελαιόδενδρου και 25 
προϊόντα από τον λεγόμενο κατσίγαρο-λιόζουμο, το κατεξοχήν ρυπογόνο και 
ταυτόχρονα χρήσιμο υποπροϊόν της ελιάς. Mάλιστα το κόστος για την 
κομποστοποίηση των αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείρισή τους για την 
παραγωγή βιομάζας, ενέργειας, φαρμάκων, λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών, 
ζωοτροφών κλπ. είναι χαμηλότερο από τη δαπάνη που απαιτείται για τη 
διάθεσή τους σε XYTA. Tο Δεκέμβριο του 2005 στο νομό Hλείας 
παρατηρήθηκε ευρεία ρύπανση των ποταμών Kλαδέου, Πηνειού, του 
Πηνειακού Λάδωνα,  Iάρδανου, Aλφειού, αλλά και της λιμνοθάλασσας του 
Kοτυχίου και της λίμνης Kαϊάφα. Eκατοντάδες νεκρά ψάρια αναδύθηκαν 
στην επιφάνεια της λίμνης Kαϊάφα, ενώ και στον Πηνειό βρέθηκαν νεκρά 
ψάρια και νερόκοτες. H Διεύθυνση Kτηνιατρικής Hλείας έστειλε δείγματα 
νεκρών ψαριών από τη λίμνη στο Kέντρο Kτηνιατρικών Iδρυμάτων Aθηνών, 
προκειμένου να εξεταστούν τα παθολογικά και τοξικά αίτια θανάτου. Tα 
αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν ασφυξία και εικάζεται 
πως η έλλειψη οξυγόνου πιθανόν προήλθε λόγω διοξειδίου του θείου, καθώς 
στα ιαματικά νερά της λίμνης παράγονται μεγάλες ποσότητες θείου. 
Aναλύσεις έγιναν και στα νερά της λίμνης Kαϊάφα, όπου ανιχνεύθηκαν 
υψηλές συγκεντρώσεις κολοβακτηριδίων, για τα οποία πιθανολογείται να 
ευθύνεται το Kέντρο Eπεξεργασίας Λυμάτων της Zαχάρως που εκβάλλει στη 
λίμνη. Ωστόσο σύμφωνα με το Πανελλήνιο Δίκτυο Oικολογικών Oργανώσεων 
η οικολογική καταστροφή οφείλεται στα ελαιοτριβεία, η πλειονότητα των 
οποίων όχι μόνο λειτουργεί παράτυπα, αλλά δεν διαθέτουν ούτε τις 
απαιτούμενες εγκαταστάσεις αποβλήτων. 

 
 

 
5◦ ΑΡΘΡΟ 
 
Ημερομηνία: 1/3/2002  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ; 
 
Την παραγωγή ηλεκτρικών ενέργειας από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων 
των Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας και Κέρκυρας 
υπόσχεται Ιταλός επιχειρηματίας! Προς το σκοπό αυτό κατέθεσε πρόταση 
στις τρεις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στην οποία περιλαμβάνεται και η 
κατασκευή εργοστασίου στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας. Το ύψος της 
επένδυσης υπολογίζεται σε 4 δις δρχ. τα μισά από τα οποία μπορούν να 
διατεθούν μέσα από το πρόγραμμα Interreg. Ο επιχειρηματίας έχει 
απευθύνει πρόσκληση στα Νομαρχιακά Συμβούλια ώστε αντιπροσωπεία 
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τους να επισκεφθεί την Ιταλία για λεπτομερή ενημέρωση και στην 
περίπτωση που υπάρξει συμφωνία να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση. 
Η πρόταση εξετάζεται ήδη με πολύ προσοχή, καθώς το πρόβλημα των 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι έντονο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
ανάλογες μονάδες έχουν δημιουργηθεί σε Ιταλία αλλά και Ισπανία.  

 
 
6◦ ΑΡΘΡΟ 
 
Μεσολόγγι - Προς αναζήτηση λύσεων για τα απόβλητα των 
ελαιοτριβείων 
 
Λύση για το πρόβλημα των αποβλήτων των ελαιοτριβείων αναζητούν οι 
αρμόδιοι στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου σε ετήσια βάση η ποσότητα των 
υγρών αποβλήτων μπορεί να φτάσει τους 125.000 τόνους. Το κόστος 
υποδομής της διαχείρισης των αποβλήτων είναι μεγάλο για τις εταιρείες που 
ενεργοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου και αποτελούν ένα 
μεγάλο κομμάτι της αναπτυξιακής δραστηριότητας του νομού.  
 
Οι μεγάλες ποσότητες αποβλήτων προκύπτουν από το γεγονός ότι το 90% των 
ελαιοτριβείων λειτουργούν με νερό, ενώ μόνο το 10% δεν χρησιμοποιούν τη 
φάση του νερού στην παραγωγική τους διαδικασία. Η χρήση του νερού 
σχεδόν διπλασιάζει τον συνολικό όγκο των υγρών «προς διαχείριση» 
αποβλήτων, διότι για κατεργασία ενός τόνου ελαιόκαρπου παράγεται περίπου 
200 kgr λάδι και περίπου 1000 kgr υγρά απόβλητα. Δεδομένου ότι η ετήσια 
παραγωγή του νομού είναι 15.000 με 25.000 τόνοι ελαιολάδου, η ποσότητα 
των υγρών αποβλήτων κυμαίνεται από 75.000 έως 125.000 τόνους. «Σε σχέση 
με το παρελθόν, οπότε υπήρχε σοβαρό πρόβλημα επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος, καθώς τα απόβλητα κατέληγαν σε ποτάμια, χείμαρρους και 
θάλασσες, η κατάσταση σήμερα έχει βελτιωθεί διότι οι εταιρείες 
συμμορφώνονται στους κανονισμούς της νομαρχίας» αναφέρει στο ΑΠΕ - 
ΜΠΕ ο αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Δημοσθένης Καπόνης. Το πρόβλημα 
των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» του 
προγράμματος «Popular» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIA, που 
αποτελεί προϊόν διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας με στόχους 
την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών πόρων, την προστασία των υδάτινων 
πόρων και την δημιουργία τεχνικών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και 
αποφέρουν εμπορεύσιμα προϊόντα.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Καπόνη, προωθούνται λύσεις πιο 
σύγχρονες και καινοτόμες από τις δεξαμενές καθίζησης και εξάτμισης, που 
εφαρμόζονται σήμερα. Τέτοιες λύσεις προβλέπουν τη μείωση του όγκου του 
νερού που χρησιμοποιείται στην διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου και την 
επεξεργασία των στερεών αποβλήτων από ειδικά εργοστάσια που παράγουν 
άλλα υποπροϊόντα ελιάς. Από μια τέτοια διαδικασία τα υπολείμματα είναι 
ελάχιστα και στο τέλος καίγονται. "Στο πλαίσιο αυτό είναι προς το συμφέρον 
των ελαιουργικών επιχειρήσεων να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της 
νομαρχίας προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά οι προτάσεις - λύσεις για το 
νομό, είτε αυτές είναι παραγωγή προϊόντων από τα λύματα, είτε ακόμη και 
παραγωγή ενέργειας" προσθέτει ο αντινομάρχης. Σε κάθε περίπτωση η 
κοινοτική οδηγία 2000/60 για το νερό προβλέπει πως μέχρι το 2015 πρέπει 
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να έχουν πραγματοποιηθεί βήματα προς την κατεύθυνση της «οικολογικής 
κατάστασης» των νερών με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσής του και 
διατήρηση των υδάτινων πόρων της χώρας. 
 
 
7◦ ΑΡΘΡΟ 
 

Απόβλητα Ελαιοτριβείων στη Μεσσηνία 
06.05.08 / 11:19  
 Το νερό στο ποτάμι έχει πάρει χρώμα ''γαλακτερό'' από τα απορρίμματα των 
εργοστασίων(ελαιοτριβείων) της περιοχής. Οι κάτοικοι ξέρουν από πού και 
καταγγέλλουν. Οι αρμόδιοι μέχρι τώρα απλώς διαπιστώνουν. Αυτό που δε 
διακρίνεται στις φωτογραφίες είναι η απίστευτη δυσοσμία (μπόχα..!) που 
αναδύει. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε αρκετά σημεία του Μεσσηνιακού 
κόλπου(Κιτριές) χωρίς να γίνεται έλεγχος από κανέναν σε κανέναν.  
 

 
 

 

8◦ ΑΡΘΡΟ 
 
Ρύπανση: Φθιώτιδα, ρύπανση από υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων  
 
Η λειτουργία των ελαιοτριβείων στο Νομό Φθιώτιδας και η ρύπανση από 
τα απόβλητα. 
Κάθε χρόνο με την έναρξη της ελαιοσυγκομιδής και της λειτουργίας των 
ελαιοτριβείων του νομού μας, στον οποίο δραστηριοποιούνται περίπου 
εβδομήντα ελαιοτριβεία (άλλα λειτουργούν αδιάλειπτα και άλλα όχι), 
γινόμαστε μάρτυρες μιας ανεξέλεγκτης ρύπανσης των αποδεκτών, που 
καταλήγουν τα λύματά τους. Ξεροπόταμοι, ρυάκια, ρέματα, ποταμοί, και η 
θάλασσα του Μαλιακού και του Β. Ευβοϊκού δέχονται τα ανεπεξέργαστα ή 
ελλιπώς επεξεργασμένα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Από τον αρμόδιο 
αντινομάρχη στη χθεσινή ημερίδα στις Ράχες ακούστηκε ότι κανένα δεν 
διαθέτει επίσημη άδεια διαχείρισης αποβλήτων! Επιστημονικές μελέτες 
αναφέρουν ότι κάθε ελαιοτριβείο, και για κάθε ημέρα λειτουργίας του, 
δημιουργεί απόβλητα και ρυπαντικό φορτίο για το περιβάλλον όσο μια πόλη 
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τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων. Αν το δεχθούμε αυτό, τα 60 - 70 
περίπου ελαιοτριβεία του Νομού Φθιώτιδας παράγουν καθημερινά απόβλητα 
τα οποία ρυπαίνουν όσο ένας πληθυσμός των 1.500.000 κατοίκων. Όλα αυτά 
τα ρυπαντικά φορτία δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον, 
δημιουργούν ρύπανση, μόλυνση, και ευτροφισμό. Αυτή η κατάσταση ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟ. Σήμερα υπάρχει πλήρες εθνικό και 
κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει 
πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση για τις επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη 
απόρριψη των αποβλήτων. Υπάρχει η τεχνογνωσία και οι τεχνολογικές 
καινοτομίες. Επομένως η συνέχιση της ρύπανσης είναι έξω από κάθε λογική 
επιστημονική, νομική και τεχνολογική και θα πρέπει να μπει τέλος στην 
απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Οι Ημερίδες και τα Συνέδρια, που 
επαναλαμβάνονται χωρίς κανένα μέτρο και αποτελέσματα, αλλά για να 
γίνονται διαπιστώσεις, το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν στάχτη στα 
μάτια. Η επόμενη Ημερίδα θα πρέπει να γίνει για να αξιολογήσουμε τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή μιας ουσιαστικής πολιτικής και όχι για να 
παρουσιάζουμε στατιστικά και εμπειρίες άλλων χωρών! Τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν και οι ευθύνες της πολιτείας και των ελαιοτριβείων προβλέπονται 
από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ. Περιμένουμε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας να κάνουν το καθήκον τους.  
 
 
 9◦ ΑΡΘΡΟ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
« Σεπτέμβριος 07, 2008, 12:14:31 » 
 
Ένα θέμα σημαντικό για την περιοχή όπως η Αργολίδα, όπου η ελιά 
χαρακτηρίζει το τοπίο και την οικονομία της, είναι το θέμα των υγρών 
αποβλήτων των 2 ελαιοτριβείων πλησίον της περιοχής Ναυπλίου (στην 
παραλιακή οδό), το οποίο προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος και ρύπανση 
της ατμόσφαιρας καθόσον τα 2 ελαιοτριβεία επεξεργάζονται τετραπλάσιο 
όγκο πυρήνων από την επιτρεπτή δυναμικότητά τους κατά τους χειμερινούς 
μήνες προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους της 
περιοχής, και όξινη βροχή από τον καπνό που σκεπάζει στην πόλη όταν 
φυσάει. Έχουν γίνει καταγγελίες από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής 
για μεταστέγαση των 2 μονάδων αλλά δεν τους δίνουν κίνητρα. Έχουν κληθεί 
περιβαλλοντικές ομάδες για να κάνουν έλεγχο στο θαλασσινό νερό όπου 
εκβάλλονται τα υγρά απόβλητα και έχει βρεθεί ότι τα φίλτρα των 2 
εργοστασίων είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν καλύπτουν τις σύγχρονες 
προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος.  
Οι στόχοι : Αναφορικά με τα ελαιοτριβεία και το ελαιόλαδο στο νομό, τα 
υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, τα προβλήματα και τις προοπτικές, το 
ελαιοτριβείο έχει αποφασιστική συμμετοχή και καθοριστική συμβολή στην 
παραγωγή και την ποιότητα του εθνικού προϊόντος που λέγεται ελαιόλαδο. Σε 
εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή του κλάδου και στην τοπική 
οικονομία είναι σημαντικότατη. Όμως η συμβολή αυτή του ελαιοτριβείου δεν 
έχει τύχει αντίστοιχης αναγνώρισης, σε μία εποχή που διεθνώς το ελαιόλαδο 
αναβαθμίζεται. Ο κλάδος, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Ένα από 
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αυτά που οξύνεται στο διάβα του χρόνου είναι η διάθεση των βλαστικών 
υγρών (λιόζουμα) που παράγονται από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου. 
Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσέγγιση στο πρόβλημα των 
2 ελαιοτριβείων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των 
κατοίκων της περιοχής ειδικότερα της πόλης του Ναυπλίου. Στην Αργολίδα η 
ελιά χαρακτηρίζει όχι μόνο την οικονομία της περιοχής αλλά και το τοπίο.  
 
10◦ ΑΡΘΡΟ 
 
Απόβλητα ελαιοτριβείων που περιέχουν …ελπίδες 
Του Κώστα Κοντοθανάση 
 
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία 50 έτη, τα 
απόβλητα των ελαιοτριβείων εξακολουθούν να αποτελούν και στις μέρες μας 
σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, λόγω του γεγονότος ότι καμία 
ικανοποιητική λύση δεν έχει βρεθεί ακόμη που να είναι τεχνικά εφικτή, 
οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή. 
Ο κατσίγαρος έχει υψηλό οργανικό φορτίο, το οποίο σε συνάρτηση με 
ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισμό ουσίες που λέγονται πολυφαινόλες 
και δυστυχώς καταλήγουν στον κατσίγαρο αφού διαλύονται στο νερό, δεν 
επιτρέπει την απευθείας διάθεσή του στο περιβάλλον. Για την επεξεργασία 
και διάθεσή του έχουν δοκιμαστεί διάφορες μέθοδοι σε εργαστηριακή και 
πραγματική κλίμακα. Μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί ολοκληρωμένη λύση, 
αλλά έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, 
με την αντίστροφη όσμωση βγαίνει από τον κατσίγαρο νερό κατάλληλο ακόμη 
και για να το πιει κανείς, αλλά η διαδικασία έχει πολύ μεγάλο κόστος.  
Μεταξύ άλλων μεθόδων, έχει εφαρμοστεί η διάθεση του κατσίγαρου σε λίμνες 
εξάτμισης (Κρήτη), σε λάκκους (Χίος) ή στο έδαφος (Κύπρος), κάτι για το 
οποίο απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις, ενώ προβλήματα οσμών και αισθητικής 
είναι υπαρκτά. Η μετατροπή ελαιοτριβείων από τριφασικά σε διφασικά, που 
προώθησε η Ισπανία, μεταθέτει το πρόβλημα από τον μη παραγόμενο 
κατσίγαρο στον πολτώδη ελαιοπυρήνα. Πιλοτικά, από το Ινστιτούτο Ελαίας 
Καλαμάτας και το δρα Γιώργο Ζερβάκη προωθείται η εφαρμογή του 
κατσίγαρου μετά από κατάλληλη επεξεργασία ως υγρού εδαφοβελτιωτικού 
και προς άρδευση (φερτάρδευση). Ελπίδες δίνει ακόμη μια νέα μέθοδος που 
αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στην ηλεκτρόλυση, με καινοτόμο 
ηλεκτρόδιο και χωρίς χρήση χημικών. Η μέθοδος έχει παγκόσμια 
κατοχυρωθεί, ενώ προσφέρει και οικονομικά οφέλη στους ελαιοτριβείς. 
Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σε εργαστηριακή κλίμακα η 
ανάκτηση των ευεργετικών πολυφαινολών με χρήση μεμβρανών, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία αρωμάτων και φαρμάκων. 
Πρόβλημα με …οξύτητα 
Αν υπολογίσουμε ότι για κάθε κιλό λαδιού παράγονται κατά μέσον όρο πέντε 
κιλά υγρών αποβλήτων, που πρέπει να διατεθούν στο περιβάλλον σε μια 
«στενή» από πλευράς χρονικών ορίων περίοδο, από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι 
το Φεβρουάριο, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο οξύ είναι το πρόβλημα. Πόσο 
μάλλον όταν οι ουσίες αυτές προκαλούν βιοτοξικά φαινόμενα, ενώ το υψηλό 
οργανικό φορτίο τους δεν αποδομείται εύκολα. 
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Η λύση είναι μακριά, αλλά υπάρχουν ελπίδες 
Σε ημερίδα που έγινε την Πέμπτη στην Τρίπολη για το έργο Ecosind που 
αφορά στη βιομηχανική οικολογία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 
υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων, 
αποτελέσματα και προοπτικές», από το Μ. Νταναβάρα της Αναπτυξιακής 
Νομού Αργολίδας. Κύριος στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να γίνει 
αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και ορισμός των περιβαλλοντικών 
κριτηρίων για την επαναχρησιμοποίηση ή την απομάκρυνση των αποβλήτων 
των ελαιοτριβείων, αλλά και να διερευνηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής και 
υιοθέτησης των τεχνολογιών που αναπτύσσονται, ώστε να καθοριστεί η 
εφαρμογή λύσεων στη βιομηχανία ελαιολάδου.  
Χρήσιμες ουσίες 
Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια χρήσιμη ουσία από τα απόβλητα των 
ελαιοτριβείων; Τη διερεύνηση δυνατότητας παραγωγής βιολιπαντικών από τα 
απόβλητά τους έκανε στη συγκεκριμένη ημερίδα η Αναπτυξιακή Πάρνωνα-
Ταϋγέτου από ελληνικής πλευράς. Στόχος είναι η ανάπτυξη και βιομηχανική 
παρασκευή βιολιπαντικών, παραγομένων από φυτά, σε αντικατάσταση των 
ορυκτελαίων.  
Από τα απόβλητα φυγοκεντρικού ελαιοτριβείου μπορεί κανείς να πάρει 
λιπαρά οξέα μόλις 0,9 γραμμάρια στο λίτρο, άρα είναι δύσκολο με τέτοιες 
μικρές ποσότητες να αξιοποιηθεί η πρώτη ύλη για βιολιπαντικά. Εναλλακτικά, 
εξετάστηκε η δυνατότητα παραγωγής τους έναντι της παραγωγής 
πυρηνελαίου, αφού ο πυρήνας περιέχει 8%-12% λιπαρά οξέα. Κυριότερο 
μειονέκτημα, το μεγάλο κόστος. 
Συμπέρασμα: η παραγωγή βιολιπαντικών από τα υγρά απόβλητα των 
ελαιοτριβείων είναι οικονομικά ασύμφορη προς το παρόν. Ίσως να μπορούσε 
αυτό να γίνει από τον πυρήνα. 
 

© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας 
 
 
11◦ ΑΡΘΡΟ 
Thursday, June 21, 2007 
 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ – ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΣ 
 
Αποτελούν μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα στις ελαιοπαραγωγικές 

περιοχές της χώρας. Το πρόβλημα έγινε οξύτερο τα τελευταία χρόνια λόγω 
της μεγάλης αύξησης της παραγωγής ελαιολάδου αλλά και της έλλειψης 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Ρυπαίνουν υπόγεια και επιφανειακά νερά και 
«οχλούν» τις τοπικές κοινωνίες. Είναι φυτοτοξικά (λόγω των φαινολών που 
περιέχουν), προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών (περιορίζουν 
την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων), έχουν έντονη δυσοσμία, υψηλό 
οργανικό φορτίο, όξινο ρΗ (3-5,9) και υψηλή περιεκτικότητα ολικών στερεών. 
Προτείνονται λύσεις ειδικής βιολογικής επεξεργασίας αφού προηγηθεί χημική 
επεξεργασία που θα καθιστά το pH ουδέτερο και θα αδρανοποιεί τις φαινόλες 
που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των ζυμωτικών μικροοργανισμών. 
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή των οργανικών υλών σε 
ανόργανες (που επιβαρύνουν ελάχιστα η καθόλου το περιβάλλον) και η 
παραγωγή παραπροϊόντων (βιοαέριο –ηλεκτρική ενέργεια, αποξηραμένη ιλύς 
– εδαφοβελτιωτικό, composts, νερό – άρδευση, λάδι). Έχει γραφεί ότι το 
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κόστος λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπερκαλύπτεται από την 
ωφέλεια που προκύπτει από τα παραπροϊόντα. Σήμερα το πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται με εξατμισιοδεξαμενές – λαγούμια και ασβέστωμα (για 
εξουδετέρωση κατώτερων λιπαρών οξέων).Ούτε να ακούνε δεν θέλουν για 
μεταφορά λυμάτων από ελαιοτριβεία που γειτνιάζουν με οικολογικά 
ευαίσθητε περιοχές (ακτές, ποτάμια) η οχλούν κατοικημένες περιοχές. 
Απαιτούνται συλλογικές επενδύσεις (ΕΕ, Πολιτεία, Συνεταιρισμοί, Ιδιώτες…) 
για τη λύση του προβλήματος. Στην πρωτοπορία είναι η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Πεζών που λειτουργεί μονάδα επεξεργασίας με κόστος 
εγκαταστάσεων 300.000 ευρώ εκ των οποίων τα 192.000 προέρχονται από 
επιδότηση,(παράγεται νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση) και η 
Μεσσηνία όπου 64.000 τόνοι κατσίγαρου επεξεργάζονται σε εγκαταστάσεις 
που κόστισαν 1.300.000 ευρώ.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
- Ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου περίπου 1800 χιλ. τόνοι (εκ των 

οποίων 10% για επιτραπέζια χρήση), επεξεργάζονται σε 3500 ελαιοτριβεία 
από τα οποία παράγονται 1.500.000 τόνοι απόβλητα το χρόνο.  

 - Από 100 κιλά ελαιόκαρπο παράγονται 42 κιλά φυτικά υγρά. 
 - Ένα (1) κυβικό μέτρο υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων αντιστοιχεί σε   

100 – 200 κυβικά μέτρα αστικών λυμάτων. 
 - Η σύσταση του κατσίγαρου κυμαίνεται μεταξύ: 
 83-94% νερό, 4-16% οργανικές ενώσεις, 0,4-2,5% ανόργανα άλατα.  
- Τα υγρά λύματα των ελαιοτριβείων μπορούν να «ταξιδεύουν» μέχρι 

και 10 χιλιόμετρα και να ρυπαίνουν ακτές, υπόγεια και επιφανειακά νερά.  
 

12◦ ΑΡΘΡΟ 
Απόβλητα ελαιοτριβείων.  

 
 
Η μεγάλη επέκταση των ελαιώνων και κατά συνέπεια των ελαιοτριβείων 
επεξεργασίας της ελιάς είχε ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση των αποβλήτων 
στα γειτονικά ρέματα ή ποτάμια μεταξύ των οποίων και αυτών που κατέληγαν 
στην λιμνοθάλασσα. Όλα τα ποτάμια και ρέματα της Μεσσηνίας δέχονται 
απόβλητα ελαιοτριβείων κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο λιόσμος που είναι 
ιδιαίτερα περιεκτικός σε τοξικές ουσίες σκοτώνει όλους του 
μικροοργανισμούς που ζουν στα γλυκά νερά των ποταμών. Ιδιαίτερα σήμερα 
που το νερό είναι ένα πολύτιμο και δυσεύρετο αγαθό τόσο για άρδευση και 
αποθήκευση νερού όσο και για πόση αλλά και για τόσα ψάρια που ζουν ή 
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αναπαράγονται στα γλυκά νερά, τα ποτάμια αυτά αχρηστεύονται και τα νερά 
τους αναγκαστικά πρέπει να καταλήξουν στην θάλασσα και να χαθούν. 
Είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένο τα ελαιοτριβεία να επεξεργάζονται τα 
απόβλητά τους διοχετεύοντας τα σε ειδικές δεξαμενές όπου στην συνέχεια 
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ως φυσικό λίπασμα ανακυκλώνοντας έτσι 
το πρωτογενές υλικό και κρατώντας καθαρά τα πολύτιμα νερά των ποταμών.  
Εδώ η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς μαύρη από το λιόσμο που καταλήγει σε αυτό 
το όμορφο τοπίο. 

 
 

13◦ ΑΡΘΡΟ 
 

Ελαιοτριβεία και Περιβάλλον 
 

 
 

Πώς λειτουργεί η μέθοδος φυσικής εξάτμισης – απορρόφησης 
αλλιώς «εξατμησιοδεξαμενή»; 

 Για να λειτουργήσει η εξατμησιοδεξαμενή πρέπει το έδαφος να είναι 
κατάλληλο, να μην έχει μεγάλη απορροφητικότητα ή ρωγμές ώστε να 
αποκλείεται ο κίνδυνος επηρεασμού των υπόγειων νερών. Οι 
εξατμησιοδεξαμενές οφείλουν να απέχουν αρκετά από τους οικισμούς και 
κατοικίες και να μην βρίσκονται κοντά σε εθνικούς δρόμους και ακτές 
κολύμβησης. Το βάθος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα μέτρο και 
περιμετρικά των εξατμησιοδεξαμενών στο ανάχωμα να φυτεύονται καλάμια ή 
και υδροχαρή δέντρα ταχείας ανάπτυξης, ο χώρος να είναι περιφραγμένος για 
την προστασία ανθρώπων και ζώων, η χωρητικότητα να είναι όση η ετήσια 
παραγωγή αποβλήτων και η αποξηραμένη λάσπη να απομακρύνεται κάθε 
έτος και να διατίθεται για λίπανση αγρών είτε σε συγκεκριμένους χώρους 
διάθεσης στερεών αποβλήτων. 

 Τι λένε οι ελαιοτριβείς; 
 Για τους ελαιοτριβείς ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων τους και 

εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις ήταν μονόδρομος. Και αυτό γιατί 
και χρόνο γλιτώνουν με τον σύγχρονο εξοπλισμό και κόστος σε συνδυασμό 
πάντα με την παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου. Η Βδέλλα 
συνάντησε τον Σπύρο Βλάχο από την Φασκομηλιά ο οποίος προχώρησε στον 
εκσυγχρονισμό του Ελαιοτριβείου του και παράλληλα και στην αντίστοιχη 
υποδομή διαχείρισης των υγρών αποβλήτων «εξατμησιοδεξαμενή».Κατά την 
επεξεργασία το Ελαιοτριβείο δουλεύει σε τρεις φάσεις όπου διαχωρίζεται το 
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λάδι, ο πυρήνας και ο κατσίγαρος. Η διαδικασία για τα πρώτα δύο είναι 
γνωστή, το ζητούμενο ήταν τι γίνεται με τον κατσίγαρο τα υγρά απόβλητα και 
τη «ζούτσα» που μένει μετά την επεξεργασία. Με την υπόδειξη της Δ/νσης 
Υγιεινής της Νομαρχίας δημιουργήσαμε την «εξατμησιοδεξαμενή» σε μια 
έκταση τριών στρεμμάτων και βάθος ενός μέτρου. 
Φυτέψαμε καλάμια και κυπαρίσσια ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή. Αν 
και το κόστος είναι μεγάλο, γλιτώσαμε το πρόστιμα από το λιμεναρχείο αλλά 
και τον γενικότερο θόρυβο. Τα υγρά εξατμίζονται και ότι μένει μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για λίπασμα στις καλλιέργειες. 
Πηγή: Βδέλλα 
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Βορειοδυτικής Ελλάδος 
 

14◦ ΑΡΘΡΟ 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Κ.Ι. Ισραηλίδης 
ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ 

Το πυρηνόξυλο ελαιοπυρήνων είναι παραπροϊόν της διαδικασίας εξαγωγής 
του πυρηνελαίου. Η ετήσια παραγωγή πυρηνόξυλου στην Ελλάδα ανέρχεται 
περίπου σε 300.000 τόνους, και προέρχεται από τους 460.000 τόνους 
ελαιοπυρήνα που παράγονται σε 3.500 ελαιοτριβεία σε όλη την επικράτεια. 
Το πυρηνόξυλο αν και πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, στην φυσική του 
κατάσταση δεν είναι εύληπτο από τα ζώα λόγω του υψηλού ποσοστού σε 
ξυλώδη ιστό που περιέχει. 

Στα διάφορα πυρηνελαιουργεία το πυρηνόξυλο διαχωρίζεται στη σάρκα 
(ψίχα) που δεν περιέχει ξυλώδη ιστό, και που είναι πλέον κατάλληλο για 
ζωοτροφή, και σε ξύλο. 
Στην πράξη όμως συνήθως δεν υπάρχει αγορά για την ψίχα σαν ζωοτροφή και 
εξάγονται δύο ποιοτήτων πυρηνέλαιο από ψίχα (καλύτερο) και από ξύλο 
(δεύτερης ποιότητας). Οι παραγωγοί μετά από ανάμιξη των δύο αυτών ειδών 
πυρηνελαίου επιτυγχάνουν τιμές με σημερινά στοιχεία γύρω στις 200 
δρχ./Kg.  
Η σημερινή τιμή του πυρηνόξυλου κυμαίνεται από 8 – 10 δρχ./Kg και 
χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμη ύλη. Σε σύγκριση με το πετρέλαιο με 
ισοδύναμο θερμογόνο δύναμη το κόστος του πυρηνόξυλου είναι πέντε φορές 
μικρότερο 20 δρχ./Kg έναντι 100 δρχ./Kg, (Α. Βλυσίδης, προσωπική 
επικοινωνία). 
Το πυρηνόξυλο όταν αναμιχθεί με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και 
κομποστοποιηθεί παράγει ένα εδαφοβελτιωτικό πολύ καλής ποιότητας, με 
ταυτόχρονη εξάλειψη της τοξικότητας των απόνερων ελαιουργείων.  
Άλλες πιθανές χρήσεις του πυρηνόξυλου είναι η παραγωγή ενεργού άνθρακα, 
φουρφουρόλης, μορεοσανίδες κτλ. 
 
 

15 ◦ ΑΡΘΡΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σ. Κρίβας 
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ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – 

ΡΥΠΑΝΣΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 
 
 
Ελαιοτριβεία  

Στην περιοχή της Τριχωνίδας η καλλιέργεια των ελαιόδενδρων είναι 
αρκετά αναπτυγμένη και ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας 
βασίζεται στη παραγωγή του λαδιού. Υπάρχουν αρκετά ελαιοτριβεία γύρω από 
τη λίμνη. Τα παραγόμενα απόβλητα έχουν υψηλό οργανικό φορτίο και 
κανένα από τα ελαιοτριβεία δεν διαθέτει βιολογικό καθαρισμό. 
Τα απόβλητα τους διατίθενται συνήθως σε βόθρους, όμως γενική είναι η 
εντύπωση ότι αργά ή γρήγορα τα απόβλητα αυτά καταλήγουν στο 
περιβάλλον, κυρίως σε γειτονικούς χείμαρρους, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης κατά μήκος των ρεμάτων 
αυτών. Επειδή μάλιστα η λειτουργία των ελαιοτριβείων συμπίπτει ως επί 
το πλείστον με την περίοδο των βροχών, η μεταφορά των ρυπαντών προς 
τη λίμνη γίνεται σχετικά γρήγορα. Μάλιστα, εάν τύχει κατά την περίοδο 
λειτουργίας των ελαιοτριβείων να παρατηρηθεί ξηρασία, τότε είναι 
χαρακτηριστικό το σκούρο χρώμα λάσπης που απομένει στις κοίτες λόγω 
εξάτμισης του υγρού μέρους των ρυπαντών. Η λάσπη αυτή η οποία 
περιέχει οργανικό φορτίο μπορεί να μεταφερθεί στη λίμνη με τη πρώτη 
νεροποντή και να προκαλέσει ανοξικές συνθήκες στα σημεία που τα 
ρέματα ή οι χείμαρροι εισέρχονται στη λίμνη.1 

Είναι πλέον γενική εντύπωση σε όλους τους κατοίκους της 
περιοχής Τριχωνίδας και στη τοπική αυτοδιοίκηση ότι το πρόβλημα των 
ελαιοτριβείων είναι σοβαρό και θα πρέπει να λυθεί σύντομα. Κατά καιρούς 
έχουν προταθεί λύσεις όπως αυτή της δημιουργίας μονάδων καθαρισμού 
που θα δέχονται τα απόβλητα των διαφόρων ελαιοτριβείων. Εάν δε μάλιστα 
το στερεό υπόλειμμα από τη κατεργασία των λυμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως λίπασμα στους ελαιώνες το όφελος θα είναι διπλό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί με έμφαση ότι το είδος των ρύπων των 
ελαιοτριβείων είναι ικανό να δημιουργήσει εκτός των τοξικών φαινομένων 
και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί, είτε μπορεί να 
είναι παθογόνοι και να παράγουν τοξικές ουσίες στο νερό, είτε να 
προκαλέσουν ακόμη και ασφυκτικές συνθήκες στο νερό λόγω 
κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου. Μία άλλη κατηγορία ρύπων 
των ελαιοτριβείων είναι οι πολυφαινόλες, οι πολυαλκοόλες και τα 
οργανικά οξέα, τα οποία έχουν μεγάλη φυτοτοξικότητα και επηρεάζουν 
άμεσα την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού που αποτελεί τον πρώτο κρίκο της 
τροφικής αλυσίδας με απρόβλεπτες συνέπειες για το οικοσύστημα της 
λίμνης. Οι φαινόλες απ' ότι είναι γνωστό αποτελούνται από αρκετά 
σταθερά μόρια που έχουν μεγάλη τοξικότητα στους υδρόβιους ζωικούς 
οργανισμούς.2 
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3.4 Βιοτεχνικές μονάδες. 
 Από την άποψη των βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή 

υπάρχουν δύο μικρές βιοτεχνίες για την επεξεργασία και τυποποίηση 
επιτραπέζιων μαύρων και πράσινων ελιών. Η διάθεση των αποβλήτων των 
μονάδων αυτών γίνεται σε απορροφητικούς βόθρους με άμεσο κίνδυνο 
ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων. Τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων 
τους είναι ανάλογα με κάποιων από εκείνων των ελαιοτριβείων. 
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