
1 Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο , Μαζεκαηηθή Πξνζνκνίσζε Πεξηβαιινληηθψλ 

πζηεκάησλ 

2 Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ,Φπζηθέο θαη Υεκηθέο Γηεξγαζίεο Πεξηβάιινληνο, 

Αλζεθηηθφηεηα θαη Βησζηκφηεηα Καηαζθεπψλ 

 

   

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 « ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ 

ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: 

Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ » 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΣΟΤΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 -ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ: 1850 

 

ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

 ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ ΦΡΑΓΚΗΚΟ
1
  

 ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
2
 

 

Αγξίλην, 2020  

ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               1 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ ζην Σκήκα 

Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηελ νηθνγέλεηα κνπ. Έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηελ 

νηθνγέλεηα κνπ φπνπ ζηάζεθε θαη κε ην παξαπάλσ δίπια κνπ ζε φιν απηφ ην αθαδεκατθφ 

ηαμίδη. Υσξίο ηε ζηήξημε ηνπο ,ζε φια ηα επίπεδα, δελ ζα ηα είρα θαηαθέξεη. 

Έλα αθφκε κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο θαζεγεηέο κνπ θαη επηβιέπνληεο ηεο εξγαζίαο, θχξην 

Κνπηειηέξε Φξαγθίζθν θαη θχξην Παπαδάθε Δπάγγειν νη νπνίνη απφ ηελ αξρή ηεο εθπφλεζεο 

ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ήηαλ δίπια κνπ ελεξγά, παξέρνληαο κνπ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, 

ππνζηήξημε θαη απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ψζηε λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν καο. 

Σέινο, επραξηζηψ φινπο φζνπο βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Πνιχ ή ιίγν ν 

θαζέλαο, φινη βνήζεζαλ ψζηε λα εθπνλεζεί νξζά ε πηπρηαθή κνπ εξγαζία. 

 

Καηζνχιεο Κσλζηαληίλνο  

  

 

 

 

 

 

 



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               2 

Πεξίιεςε 

Ο ηνκέαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ θαη πνιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιιηέξγεηαο, 

ηεο ζπγθνκηδήο ειηψλ θαη ηεο ηππνπνίεζεο. Δπηπιένλ, πνιιέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ φηη ηα 

πνζνζηά θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα 

επηηξεπφκελα φξηα, παξνπζηάδνληαο έηζη έλα αξλεηηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θαηαβιεζεί πνιιή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα λα μεπεξαζηνχλ 

απηά ηα δεηήκαηα, παξέρνληαο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο. Αιιά, νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δίλνπλ ιχζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πιεηνλφηεηα απηψλ δελ είλαη εθηθηέο σο 

πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπο απφ φινπο ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο ηεο δηαδηθαζίαο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πξφνδνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

 

Ζ εξγαζία απηή έρεη ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ κε πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη άκεζα πινπνηήζηκεο απ’ φινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηαδηθαζία. Γηα λε επηηεπρζεί απηφ, ειέγρζεθε  πνπ πάζρεη ν θιάδνο ηεο ειαηνπαξαγσγήο 

,ζπλνιηθά, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ζπλεληεχμεηο ζε άκεζα εκπιεθφκελνπο θαη 

ζπληειεζηέο ηνπ θιάδνπ. Έρνληαο φια απηά ηα «εθφδηα» γλψζεο πεξί ηελ ειαηνπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία , δφζεθαλ θάπνηεο πξαθηηθέο ιχζεηο θαη ελ δπλάκεη άκεζα πινπνηήζηκεο απφ ηνλ 

θαζέλα ( ελλ. φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο). 

 

Πην αλαιπηηθά, ζηηο δηεξγαζίεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο ζπγθνκηδήο ηεο ειηάο, 

παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία πεξί αμηνπνίεζεο 

φισλ ησλ ππνιεηκκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ησλ πδάησλ 

αιιά θαη ηνπ αέξα. ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο εμαγσγήο παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ,  δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέιν ππνινγηζκνχ ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο θαη ελέξγεηαο 

(εηζξνέο- εθξνέο) ψζηε νη εκπιεθφκελνη  λα έρνπλ γλψζε γηα ηηο ηδαληθέο ηηκέο ησλ 

πνζνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο θάζε θνξά. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν 

παξέρνληαη θαη νη πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηεί ε εθάζηνηε εγθαηάζηαζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ψζηε λα θαιχπηνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο.  
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Με άιιν ιφγηα, παξνπζηάδεηε έλα βηψζηκν κνληέιν κηαο θάζεηεο βηνκεραληθήο 

εγθαηάζηαζεο εμαγσγήο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. ρεηηθά κε ηε δηεξγαζία ηεο ηππνπνίεζεο, 

παξνπζηάδεηαη θαη εθεί έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο-ελέξγεηαο φπνπ 

πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ κείσζε ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αιιά 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

εμεηάζηεθαλ ελδειερψο φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη ζηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκβάιεη θαη ζηελ ζεηηθή 

εμέιημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ν θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνηείλεη έλα βηψζηκν 

κνληέιν αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηε βηνκεραλία παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, λα ειέγρεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ  θαη ηαπηφρξνλα λα παξνπζηάδεη έλα ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. 
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Abstract 

The olive oil production sector faces many problems in terms of plants’ operation, while 

several environmental problems are also encountered during olive oil production. Including 

the cultivation, harvesting of olives and standardization.   

Furthermore, it has been estimated that the percentages of energy consumption during olive 

oil production far exceed the permissible limits, thus presenting negative environmental 

footprint. 

In recent years, a lot of research has been done to overcome these issues, providing 

approaches for the proper management of process residues and energy saving in production 

plants.However, most research provides solutions, most of which are not feasible by all major 

actors in the process, so there is no progress in combating the problems. 

Our project aims to optimize the process of virgin olive oil production with practices that are 

directly feasible for everyone involved in the process.  In order to achieve this, we checked 

that the olive production sector as a whole suffers, giving practical solutions and potentially 

directly feasible by everyone. More specifically, in the processes of olive cultivation and 

harvesting, we presented some practices based on the Circular Economy on the utilization of 

all residues in order to stop the pollution of the soil, water and air. Then, regarding the virgin 

olive oil extraction facilities, we created a model for calculating mass and energy balances 

(inflows-outflows) so that those involved are aware of the ideal values of the quantities of the 

process each time.  

In addition, this computer model provides the quantities of energy required by each 

installation for its operation to covered by the utilization of the remnants of the process. More 

simply, we are presenting a sustainable model of a vertical industrial extraction of virgin 

olive oil. Regarding the standardization process, a computational model of mass-energy 

balances is presented there, where it proposes alternatives to reduce excessive energy 

consumption and utilize the remnants of the process. Finally, it is worth nothing that we have 

examined all the parameters of the olive production process and this model is set up in such a 

way as to contribute to the positive development of the quality of virgin olive oil. 
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In conclusion, the main aim of this work is to propose a sustainable model of rural 

development in the oil industry, controlling the quality of virgin olive oil and at the same 

time, presenting a positive environmental footprint. 
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Κεθάιαην 1ν :  Δηζαγσγή ζηνλ ειαηνπαξαγσγηθό θιάδν 

1.1. Γεληθά 

1.1.1. Γεληθέο γλώζεηο 

Σν ειαηφιαδν είλαη έλα εμαηξεηηθά κνλναθφξεζην έιαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έθζιηςε ηνπ 

θαξπνχ ηεο ειηάο θαη απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο µεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ επηζηεµνληθέο µειέηεο θαη έξεπλεο δηεζλνχο θχξνπο, σο πξντφλ πγηεηλήο 

δηαηξνθήο µε πνιιαπιή σθειηκφηεηα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζµφ.   

Πην αλαιπηηθά, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ, επηζεκαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Μονοακόπεζηα λιπαπά οξέα 73.7 gr 

Κεκοπεζμένα λιπαπά οξέα 13.5 gr 

Πολςακόπεζηα λιπαπά οξέα 8.4 gr 

Υοληζηεπόλη 0 mg 

Βιηαμίνη Δ 12.400 mg 

Δνέπγεια 884 kcal 

Πίλαθαο 1: Η πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

  

χζηαζε ειαηνιάδνπ  

Σν ειαηφιαδν απνηειείηαη θπξίσο απφ ηξηγιπθεξίδηα (ηξηέζηεξα ηεο γιπθεξφιεο κε αλψηεξα 

ιηπαξά νμέα). Δπηπιένλ, πεξηέρεη θαη άιια ζπζηαηηθά ηα νπνία πξνέξρνληαη είηε απφ ηνλ 

θαξπφ ηεο ειηάο είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο ηνπ. Σέηνηα ζπζηαηηθά είλαη ηα εμήο: 

 

 Διεχζεξα ιηπαξά νμέα 

 Φσζθνιηπίδηα 

 Σνθνθεξφιεο 

 ηεξφιεο 

 Φαηλφιεο 

 Υξσζηηθέο 

 Πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο 

 Εειαηηλνεηδείο  θαη  

 Ρεηηλνεηδείο νπζίεο 
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Ο δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζαπσλνπνηήζηκα (ηξηγιπθεξίδηα, 

θσζθνιηπίδηα θ.α.) θαη ζε κε ζαπσλνπνηήζηκα (πδξνγνλάλζξαθεο,αιεηθαηηθέο χιεο, 

ζηεξφιεο, θ.α.). 

 

 

Καηεγνξίεο ειαηνιάδνπ  

Σν ειαηφιαδν δηαθξίλεηαη ζε 6 θαηεγνξίεο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

(Κνηλνηηθφο Καλνληζµφο 865/04 «ζρεηηθά µε ηελ Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο Διαηνιάδνπ θαη 

Δπηηξαπέδησλ Διηψλ») :  

1) Παξζέλν Διαηόιαδν 

Σν παξζέλν ειαηφιαδν θαηαηάζζεηαη κε ηηο εμήο νλνκαζίεο: 

 Δμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν 

Δίλαη ην παξζέλν ειαηφιαδν κε πεξηεθηηθφηεηα ιηπαξψλ νμέσλ   ≤ 0,8 g / 

100g ειαηνιάδνπ 

 Παξζέλν ειαηφιαδν 

Σνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά νμέα είλαη: (0,8g – 2g) /  100g 

ειαηνιάδνπ 

 Διαηφιαδν ιακπάληε 

Δίλαη ην ειαηφιαδν κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά νμέα  > 2g / 100g  

 

2) Δμεπγεληζκέλν ειαηόιαδν 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ιηπαξά νμέα είλαη  ≤ 0,3g / 100g θαη πξνέξρεηαη απφ 

εμεπγεληζκφ ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. 

 

3) Διαηόιαδν-Απνηεινύµελν από εμεπγεληζµέλα ειαηόιαδα θαη παξζέλα ειαηόιαδα 

Δίλαη απνηέιεζκα ηεο αλάκεημεο εμεπγεληζκέλσλ θαη παξζέλσλ.  

 

4) Αθαηέξγαζην ππξελέιαην 

Δίλαη ην έιαην ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηνπο ππξήλεο ηεο ειηάο, αθνχ  έρεη ππνζηεί  

επεμεξγαζία µε δηαιχηεο ή µε θπζηθά µέζα ή έιαην πνπ αληηζηνηρεί, µε εμαίξεζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζε ειαηφιαδν ιαµπάληε. Δμαηξνχληαη ηα έιαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηεξγαζίεο επαλεζηεξνπνίεζεο θαη πξφζµεημεο µε έιαηα 
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δηαθνξεηηθήο θχζεο, ησλ νπνίσλ ηα ππφινηπα ηδαίηεξα  ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

5) Δμεπγεληζκέλν Ππξελέιαην 

Δίλαη ην έιαην ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ εμεπγεληζµφ ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

ππξελειαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα είλαη ≤ 0,3g / 

100g. 

 

6) Ππξελέιαην 

Έιαην ην νπνίν αληιείηαη απφ ηελ αλάµεημε εμεπγεληζµέλνπ ππξελειαίνπ θαη 

παξζέλσλ ειαηνιάδσλ (πιελ  ηνπ ειαηνιάδνπ ιαµπάληε) ηνπ νπνίνπ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα είλαη ≤ 1g / 100g. 

 

ρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα, νη εθηάζεηο ειαηνδέληξσλ θαιχπηνπλ γχξσ ηα  7,56 εθαη. 

ζηξέµκαηα ηεο ρψξαο καο. Σν 31%  ησλ νπνίσλ, θαιιηεξγείηαη ζηε Πεινπφλλεζν θαη 

αθνινχζσο αλέξρεηαη ε Κξήηε µε πνζνζηφ 24%. Ζ Κξήηε θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε µε ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο  ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο λα αγγίδεη ην 40%, ελψ ζε 

απφζηαζε αλαπλνήο αθνινπζεί ε Πεινπφλλεζνο µε αληίζηνηρν πνζνζηφ 35,4%. 

  

Σν ειαηφιαδν παξάγεηαη κε ςπρξή ή ζεξκή έθζιηςε ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ειαηνπαξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ειαηνηξηβεία, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο:  

i) ηα δηθαζηθά    θαη,   ii) ηα ηξηθαζηθά . 

 

(ηηο θαηεγνξίεο ησλ ειαηνηξηβείσλ εληάζζνληαη θαη ηα παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία παιαηνχ ηχπνπ, αιιά πιένλ δελ 

πθίζηαηαη ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο.) 

   

   

ηε ζπλέρεηα, δηαηίζεηαη πξνο θαηαλάισζε ζε κνξθή ρχκα ή δηνρεηεχεηαη ζε κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο κε ηειηθφ πξννξηζκφ ην εκπφξην. 
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1.1.2. Παξαγσγή ειαηνιάδνπ – εκαληηθόηεηα 

Σν ειιεληθφ ειαηφιαδν ραξαθηεξίδεηαη σο ην «δηακάληη» γηα ηελ  νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. 

Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ πξνεξρφκελεο απφ Διιάδα θαη Ηζπαλία, 

θαηαιήγνπλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο κέζσ ηεο Ηηαιίαο. Φπζηθά ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία 

εμάγεη ρχκα ηεο πνζφηεηεο απηέο πξνο ηελ Ηηαιία, ελψ απφ ηελ ηειεπηαία ην ειαηφιαδν 

δηνρεηεχεηαη  ζηηο αγνξέο ηππνπνηεκέλν, αλεβάδνληαο έηζη ζε πςειά πνζνζηά ηελ αμία ηνπ. 

   

Ζ Διιάδα ζηελ εηήζηα παξαγσγή θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε, έρνληαο απφ πάλσ ηεο ηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, επξσπατθέο ρψξεο εμίζνπ. Σα πνζνζηά ηεο αλέξρνληαη ζηα 300.000 

έσο θαη άλσ ησλ 400.000 ηφλσλ ειαηνιάδνπ. Σα πνζνζηά πνπ θπκαίλεηαη ε εηήζηα 

παξαγσγή ηεο ρψξαο καο είλαη αλάινγα ηεο ειαηνθνκηθήο ρξνληάο.  

 

Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ ,ζηηο κέξεο καο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ Διιεληθή 

νηθνλνµία  θαζψο: 

 Πεξίπνπ ην 20% ηεο ρξεζηµνπνηνχµελεο αγξνηηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδαο, 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα 

 Ζ ειαηνθνκεία απαζρνιεί (θαηά θχξηα ή ζπµπιεξσµαηηθή απαζρφιεζε) 

πεξηζζφηεξεο απφ 450 ρηι. αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο, θπξίσο ζε κε επλνεκέλεο 

πεξηνρέο, 

 Σν ειαηφιαδν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην αγξνηηθφ ΑΔΠ. Σα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη απφ 7,5% έσο 10% εηεζίσο (δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα µε ηηο απνδφζεηο θάζε ειαηνθνµηθήο ρξνληάο). 

 Αλάινγα κε ηηο απνδφζεηο ηεο ειαηνθνκηθήο πεξηφδνπ, ε αμία ηεο  παξαγσγήο 

ειαηνιάδνπ, ζηε ρψξα καο, εθηηµάηαη γχξσ ζηα  800 εθαη. € .πλεηζθέξεη 

έηζη, ελεξγά,  ην 0,3% ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ, ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν 

ΑΔΠ ζηνλ Ηζπαληθφ θιάδν είλαη 0,2% θαη ζην Ηηαιηθφ 0,1%. 

 Σν ειαηφιαδν ζπκβάιεη ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο, κε πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 1,5%. 

 Σν 11% ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαιχπηεηαη απφ 

ην ειαηφιαδν, ην νπνίν πνζνζηφ κεηαθξάδεηαη ζε αμία ίζε κε 1,12 δηζ. € γηα 

ην έηνο 2011 (έλαληη 2% ζηελ Δπξψπε). 

 ηε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ είλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ, θαζψο ε ρψξα µαο 

θαηέρεη ηε µεγαιχηεξε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ ζε δηεζλέο 
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επίπεδν, µε ην µέζν Έιιελα λα θαηαλαιψλεη θάηη παξαπάλσ απφ 18 

θηιά/έηνο. Σελ Διιάδα αθνινπζεί ε Ηζπαλία µε 13 θηιά θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε/έηνο. 

 Σν ειαηφιαδν αληηζηνηρεί ζην 4,2% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηξφθηµα. Αλ 

ιεθζνχλ θαη ππφςε νη πεξηπηψζεηο ηεο ηδηνπαξαγσγήο – θαηαλάισζεο, ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ππνινγίδεηαη κεγαιχηεξν ηνπ 5,5%. 

 

1.1.3. Πξόζζεηεο ρξήζεηο ηνπ ειαηνιάδνπ 

Πεξίπνπ ην 98% ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε 

δηαηξνθή. Όκσο, ην ειαηφιαδν ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ απνηειεί ηδαληθφ ζπζηαηηθφ θαη γηα 

θάπνηεο άιιεο ρξήζεηο.  

 

Απηέο αλαθέξνληαη σο εμήο: 

 

 Φσηηζµφο (ιχρλνη)- θεξνπιαζηηθή 

 

 πληεξεηηθφ 

 

 πζηαηηθφ ζε αξψκαηα (θπξίσο αξσκαηηθά έιαηα) 

 

 Δλεξγφ ζπζηαηηθφ ζε δηάθνξα θάξκαθα 

 

 Πξντφληα θνζκεηηθήο - πεξηπνίεζε ηνπ ζφκαηνο 

  

 Βπξζνδεςία 

 

 απσλνπνηία 
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1.1.4. Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε   

 

…Ο Όκεξνο  ην είρε ραξαθηεξίζεη σο  «Υξπζφ Τγξφ» 

 

Ζ χπαξμε θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηελ Διιάδα ράλνληαη ζην ρξφλν. Πηζαλνινγείηαη πσο  

θαιιηεξγήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, κηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαηξνθή ησλ 

Διιήλσλ απφ ηελ Πξνθεξακηθή επνρή. Ζ ειηά αλέθαζελ ζεκαηνδνηνχζε έλα αλψηεξν 

επίπεδν πνιηηηζκνχ. Δίλαη δέληξν απηνθπέο , γλσζηφ ζηε πεξηνρή  ηεο Μεζνγείνπ πξηλ απφ 

πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα. Απφ ηνλ 2ν αηψλα π.Υ. θηφιαο, βξέζεθε γχξε ηεο ειηάο πνπ καξηπξά 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ηα πξντζηνξηθά ρξφληα νη θάηνηθνη ησλ 

κεζνγεηαθψλ ρσξψλ μεθίλεζαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο , βειηηψλνληαο ην σο ηφηε 

ειαηφδεληξν. 

 

Απφ ηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο ,θηφιαο, µέρξη θαη ζήµεξα, ην ειαηφιαδν θαηαινγίδεηαη 

ζηνπο ζεµαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνµηθή, αγξνηηθή θαη πνιηηηζµηθή δσή ηεο 

ρψξαο. Πεγέο αλαθέξνπλ πσο ην ειαηφδεληξν ,ζε άγξηα µνξθή, πξσηνεµθαλίζηεθε ζηελ 

Διιάδα ην 1200 π.Υ. θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ μεθίλεζε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο χξηνπο 

ή/θαη απφ ηνπο Μηλσίηεο γχξσ ζηα 3500-2500 π.Υ. Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο νη ρξήζεηο 

ηνπ ειαηνιάδνπ ,ζηελ Διιάδα, ήηαλ πνιιέο θαη πνηθίιεο  θαη ε ειηά ήηαλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε µε ηνλ πνιηηηζµφ, ηε ζξεζθεία, ηε δηαηξνθή αιιά θαη ηελ πγεία. Σα 

πξναλαθεξφκελα απνδεηθλχνληαη απφ ηα δηάθνξα θαη ζε κεγάιε πνζφηεηα αξραηνινγηθά 

επξήµαηα ηα νπνία µαξηπξνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ειηάο γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ άµεζε 

ζρέζε ηεο µε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

  

ηε ρψξα καο, έρνπλ βξεζεί πνιιά πηεζηήξηα  ηα νπνία ήηαλ ηα θχξηα κεραλήκαηα γηα ηελ 

παξαγσγή ιαδηνχ απφ ηηο ειηέο αιιά θαη  δνρεία (πηζάξηα) ζηα νπνία απνζήθεπαλ ην ιάδη. Σα 

επξήκαηα απηά  ρξνλνινγνχληαη πξηλ απφ ηα ηζηνξηθά ρξφληα. 
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Δηθόλα 1: «Νίθνο & Μαξία Φηιάθε - Ηιίαο Καζηαλάο, Ο πνιηηηζκφο ηεο ειηάο, εθδ. Καξκάλσξ, Ηξάθιεην, 

1999». 

 

 

1.2. ην ζήκεξα, θαη ην πξόβιεκα πνπ παξαηεξείηαη 

Απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα, ζην πέξαζκα φισλ απηψλ ησλ αηψλσλ, ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ δελ θαηαγξάθεη ηεξάζηηεο αιιαγέο. Αθφκα θαη ζήκεξα ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηξία (3) ζηάδηα: 

i) Σε ζχλζιηςε ηνπ θαξπνχ 

ii) Σε ζπκπίεζε ηνπ θαξπνχ θαη, 

iii) Σν δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ην λεξφ 

 

Ζ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, φια απηά ηα ρξφληα, είλαη αηζζεηή θαη κε επηηπρή απνηειέζκαηα. 

Αλ φκσο, εξεπλήζνπκε ηε δηαδηθαζία εηο βάζνο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο, ζα δηαπηζηψζνπκε 

φηη πέξα απφ φιε απηή ηελ εμέιημε, θαηαγξάθνληαη θαη θάπνηα αξλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία 

ρξήδνπλ επίιπζεο. Έλα απφ απηά, ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα θαη ,πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ν θιάδνο ηνπ ειαηνιάδνπ ζηνλ πεξηβάιινλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρνπλ απνδείμεηο απφ δηάθνξεο έξεπλεο πσο ε ειαηνπαξαγσγή θαη 

φιε ε δηαδηθαζία, απφ ηελ θαιιηέξγεηα κέρξη θαη ην εκπφξην, εθπέκπνπλ έλα αξλεηηθφ 

απνηχπσκα ζην πεξηβαιινληηθφ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα απηνχ ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ.  

Κύξηνη παξάγνληεο είλαη ε αλνξζφδνμε εθκεηάιιεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο   

αιιά θαη νη κεγάιεο απψιεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κάδα θαη ζε ελέξγεηα. Σν πξφβιεκα 
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απηφ, απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ιφγσ ηνπ φηη παξφιν πνπ αλά θαηξνχο έρνπλ 

ιεθζεί θάπνηα κέηξα, ε κε ηήξεζε ηνπο ην “βνεζνχλ”  λα δηνγθψλεηαη κέξα κε ηε κέξα. 

Σα δπν απηά θαηλφκελα εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο. Καη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ειαηνθνκίαο θαη ζπγθνκηδήο, θαη ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηνιάδνπ αιιά θαη 

ζην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο. ην ηειεπηαίν βέβαηα, ηα επίπεδα είλαη ρακειά θαη κέρξη 

ζηηγκήο δελ είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή απζηεξψλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ.  

Σψξα, φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ζηάδηα, εθεί πνπ θαηαγξάθνληαη πςειά επίπεδα ξχπαλζεο 

θαη απσιεηψλ κάδαο-ελέξγεηαο, είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ ( 2phase – 3phase ) . ε απηφ ην ζηάδην, θξίλεηαη  αλαγθαία ε παξέκβαζε ησλ 

εηδηθψλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ζην βέιηηζην ηα “άρξεζηα” ππνιείκκαηα θαη λα ηα 

κεηαηξέπνπλ ζε ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα, απνθεχγνληαο έηζη ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο κάδαο 

αιιά θαη θαηά ζπλέρεηα λα απνηξέςνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε.  

ε παξαθάησ θεθάιαην, αλαιχνπκε θάπνηνπο ηξφπνπο νη νπνίνη “θαηαπνιεκνχλ” ηέηνηα 

θαηλφκελα θαη απνζθνπνχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε δηεξγαζίψλ, φπσο απηή ηεο 

ειαηνπαξαγσγήο.    

 

 

1.3. Η ζεκαληηθόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο  

Ζ κε εθκεηάιιεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη  ηα ηεξάζηηα 

πνζνζηά απσιεηψλ ζε κάδα θαη ελέξγεηα, έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ,κάιηζηα, ζα 

κπνξνχζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε θαη σο πνιχπιεπξν. Πνιχπιεπξν γηαηί πξνζβάινπλ 

,ηαπηφρξνλα, ην ειαηφιαδν ζαλ ηειηθφ πξντφλ αιιά θαη ζε επξχηεξν επίπεδν, ην πεξηβάιινλ.   

Όζνλ αθνξά ην ειαηφιαδν, δηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ θηάζεη ζηα ζπκπεξάζκαηα φηη ε 

αλνξζφδνμε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηνιάδνπ ζε κεγάιν βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ζηάδηα ηεο ειαηνθνκίαο θαη ηεο 

ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, παξαηεξνχληαη κεγάια θνξηία ππνιεηκκάησλ (ειαηφθπιια, 

θιαδηά) ζηα νπνία ,κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο,  πξαγκαηνπνηείηαη θαχζε απηψλ ζηνλ ίδην 

ρψξν ηεο θαιιηέξγεηαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, καδί κε ηα ππνιείκκαηα θαίγνληαη θαη άιια 

πιηθά , βιαβεξά θαη ηνμηθά. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη φιεο νη ηνμηθέο νπζίεο θαη 
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νη νπζίεο ηεο θαχζεο λα κεηαθέξνληαη ζην ππέδαθνο θαη θαηά ζπλέρεηα απηνχ, λα κνιχλνπλ 

ηελ ίδηα ηελ θαιιηέξγεηα.  

Δλέξγεηεο φπσο ε αλεμέιεγθηε θαχζε ησλ ππνιεηκκάησλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ, επεξεάδνπλ θαη ην πεξηβάιινλ δηφηη δηνρεηεχνληαη κεγάια πνζνζηά 

ξππνγφλσλ νπζηψλ ζηελ αηκφζθαηξα “πξνκεζεχνληαο” έηζη ην θαηλφκελν ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.  

Μηα επηπιένλ ελέξγεηα, είλαη ε κεηαθνξά ησλ ππνιεηκκάησλ (θχιια, θιαδηά, πδαξήο 

πνιηφο) απφ ηνπο παξαγσγνχο αιιά θαη ηνπο ειαηνηξηβείο ζε κε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο, κε ζθνπφ ηελ ρξφληα “θπζηθή” ηνπο ζήςε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα 

“εμαθαληζζνχλ” απηά ηα ππνιείκκαηα είλαη κεγάιν , έρνληαο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην 

πεξηβάιινλ θαζψο απμάλεη ηνπο δείθηεο ξχπαλζεο ζε πςειά πνζνζηά.        

ρεηηθά κε ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ελέξγεηαο, ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε πςειά 

πνζνζηά θαηά ην ζηάδην ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο (2phase – 3phase – 

Ππξελεινπξγεία). ε έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηδηνθηεηψλ ειαηνηξηβείσλ  δελ παξέρεηαη ε 

απαξαίηεηε εθπαίδεπζε σο πξνο ηελ νξζή ιεηηνπξγία ελφο ειαηνηξηβείνπ θαη απηφ νδεγεί ζε 

αλεμέιεγθηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

ελέξγεηαο λα κελ αμηνπνηείηαη, λα “ράλεηαη” θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
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1.4. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε Δξεπλώλ      

Αλαιχνληαο ηε δηεζλήο βηβιηνγξαθία, δηαθξίλεη θαλείο φηη ,κέρξη ζηηγκήο, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο ζην θιάδν ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Σελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ζε κάδα θαη ελέξγεηα. 

Κάπνηεο αμηνζεκείσηεο έξεπλεο ,νη νπνίεο πξνηείλνπλ θάπνηεο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά, 

αλαιχνληαη ζηε παξαθάησ. Αλαθέξνπλ κεζφδνπο θαη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ειαηνιάδνπ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ζηηο δηεξγαζίεο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο.  Απηέο πνπ 

μερσξίδνπλ, έρνπλ ρσξηζηεί ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο θαη είλαη νη εμήο: 

 

-Καιύηεξε απνδνηηθόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

 

[Gianluca Veneziani, Beatrice Sordini, Agnese Taticchi, Sonia Esposto, Roberto Selvaggini, 

Stefania Urbani, Ilona Di Maio and Maurizio Servili , “Improvement of Olive Oil 

Mechanical Extraction: New Technologies,Process Efficiency and Extra Virgin Olive Oil 

Quality”, http://dx.doi.org/10.5772/64796] :  

   

Ζ παξαπάλσ επηζηεκνληθή έξεπλα απνηειείηαη απφ κηθξφηεξεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο , κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθρχιηζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πήμεο. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, έρνπλ πηνζεηήζεη δηάθνξεο ηερλνινγίεο  φπσο: 

 

1. Σερλνινγία κηθξνθπκάησλ 

Αληηθαζίζηαληαη νη καιαθηήξεο κε ηερλνινγίεο κηθξνθπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμνπδεηεξσζνχλ νη “θαθέο” νπζίεο πνπ αλακεηγλχνληαη κε ηελ ειαηφπαζηα. 

 

2. Μεραληθέο δνλήζεηο 

Μηα επηπιένλ θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα θξαδαζκψλ      

γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πήμεο, απνζθνπεί θαη απηή ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ειαηνιάδνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθνί θξαδαζκνί ζε ζπρλφηεηεο 5-200 Hz θαηά 

http://dx.doi.org/10.5772/64796
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ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηεο ειαηφπαζηαο, πνιηνπνηψληαο έηζη νιηθά ηα θχηηαξα 

ειηάο βνεζψληαο έηζη ηελ παξαγσγή θαζαξνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. 

 

3. Παικηθό ειεθηξηθό πεδίν (PEF) 

Ζ εθαξκνγή ηνπ παικηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ βξίζθεηαη αθφκα ζε πηινηηθφ ζηάδην 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο εθρχιηζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ. 

 

4. Σερλνινγία ππεξήρσλ (US) 

Αθφκε κία ηερλνινγία, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, ιακβάλεη ρψξα ζην 

ζηάδην ηεο κάιαμεο θαη απνζθνπεί θαη απηή ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ραξαθηεξίδεηαη ε πην βηψζηκε 

κέζνδνο-ηερλνινγία ιφγσ ηνπ φηη ην πνζνζηφ θαηαλαιψζηκεο ελέξγεηαο ηεο είλαη ην 

κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο [ US: 93.05% ,MICROWAVE: 42.3%  and 

TRADITIONAL SYSTEM: 49.41% ]. 

 

5. Θεξκηθή επεμεξγαζία θσηόο  (FTC) 

Σερλνινγία ε νπνία βαζίδεηαη ζε ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην ζηάδην ηεο ζχλζιηςεο ηνπ ειαηνθάξπνπ. Δθεί ν θαξπφο ηίζεηαη ζε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία θσηφο γχξσ ζηνπο 25
ν
 – 30

ν 
C κέζσ ζσιελνεηδνχο ελαιιάθηε 

ζεξκφηεηαο κε αληίζηξνθε ξνή λεξνχ. 

 

  

[Serife Cevik , Sedef Aydin , Onur S. Sermet , Gulcan Ozkan , Erkan Karacabey 

Suleyman Demirel University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, 

Isparta, Turkey, 2017, “Optimization of Olive Oil Extraction Process by Response Surface 

Methodology”]  

 

[Maurizio Servili, Sonia Esposto, Agnese Taticchi, Stefania Urbani, Ilona Di Maio, Gianluca 

Veneziani and Roberto Selvaggini, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

Universita degli Studi di Perugia, Perugia, Italy, 2015, “New approaches to virgin olive oil 

quality, technology, and by-products valorization”] : 

 

Καη ζηηο παξαπάλσ κειέηεο, ν θχξηνο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ θαη ε εμέιημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Αλαιχνληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλε κέζνδνη, 
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θπξίσο ζηε δχκσζε ηεο ειαηφπαζηαο επηζεκαίλνληαο θάπνηεο ηδαληθέο ζπλζήθεο πνπ ζα 

πξέπεη λα πθίζηαληαη ψζηε λα θηάζνπκε ζην δεηνχκελν. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζηηο 

παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαη ζηηο ηηκέο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απηέο ψζηε λα κελ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Σέινο, επηζεκαίλεη θαη ηνπο 

ζσζηνχο ρξφλνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε θάζε δηεξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπκε ηηο ηδαληθέο ηηκέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ.  

 

 

 

 

-Καζαξή ελέξγεηα από ηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία 

[Giulio Mario Cappelletti, Giuseppe Ioppolo, Giuseppe Martino Nicoletti and 

Carlo Russo,Italy,2014, “Energy Requirement of Extra Virgin Olive Oil Production”] : 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί έλα κέξνο κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ε νπνία  αλαδεηά 

ελαιιαθηηθέο θαη θαηλνηφκεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

   

Αλαιχεη ηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη αλαδεηά πηπρέο ηεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα ηελ 

ραξαθηεξίζνπλ σο κηα θαηλνχξηα ΑΠΔ, θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαρεηξίδεηαη νξζά ε 

θαηαλαιψζηκε ελέξγεηα. Με θχξην γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 

εμεηάδεη ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο ηεο θαζψο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απφ 

ηα αθαηέξγαζηα παξαπξντφληα ηεο. Σέινο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο (2ph-3ph θ.α.) θαζψο 

θαη ζηηο ππφινηπεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, ειαηνθνκία, ζπγθνκηδή θαη κεηαθνξά ηνπ 

θαξπνχ.  

 

 

 

-Αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντόλησλ  

[Almudena Díaz-García, Carmen Martínez-García * and Teresa Cotes-Palomino, Spain, 

2017, “Properties of Residue from Olive Oil Extraction as a Raw Material for Sustainable 

Construction Materials. Part I: Physical Properties”] : 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζπζηάζεθε απφ δηάθνξνπο έγθξηηνπο επηζηήκνλεο ζηα πιαίζηα ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ζηε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ ειαηνπαξαγσγή. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηα  ππνιείκκαηα θαη ζηηο θπζηθέο ηδηφηεηέο ηνπο,  απφ ηελ 

εθρχιηζε ειαηνιάδνπ, σο πξψηεο χιεο γηα βηψζηκα δνκηθά πιηθά.  Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ απηή ηε κειέηε, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

ηνχβια κε ηδαληθέο ηδηφηεηεο θπξίσο απφ ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία 2 θάζεσλ. 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε κειέηε απηή δίλεη θάπνηα ειπηδνθφξα κελχκαηα ζηελ εμάιεηςε ησλ 

απνβιήησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πξφβιεκα ην νπνίν ,κέρξη ζηηγκήο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο άιπην θαη ην νπνίν νδεγεί ζε επηδήκηεο θαη θπζηθνρεκηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.   

 

 

[NURI AZBAR , ABDURRAHMAN BAYRAM , AYSE FILIBELI , AYSEN 

MUEZZINOGLU , FUSUN SENGUL & ADEM OZER (2004), A Review of Waste 

Management Options in Olive Oil Production, Critical Reviews in Environmental Science 

and Technology, 34:3, 209-247, DOI: 10.1080/10643380490279932, 

https://doi.org/10.1080/10643380490279932] : 

 

Ζ παξαπάλσ κειέηε, ε νπνία απνηειεί ζχλνιν κηθξφηεξσλ απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

νκάδεο αιιά θαη απφ απηφλνκνπο επηζηήκνλεο, αλαιχεη ιεπηνκεξψο φιεο νη πηπρέο ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηζεκαίλνληαη φιεο 

νη δπλαηέο-κέρξη ζηηγκήο- κέζνδνη, απνζθνπψληαο ζηελ άκεζε εμάιεηςε ησλ ηεξάζηησλ 

απσιεηψλ κάδαο ζηα ζηάδηα ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο, ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

ζπγθνκηδήο.   

Πην αλαιπηηθά, αλαθέξεηαη : 

 

 ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ 

 ε πξαθηηθέο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ 

 ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ  

https://doi.org/10.1080/10643380490279932
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 ε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ-ιπκάησλ 

 ε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα 

 ε ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζε θάπνηεο ρψξεο ( Διιάδα, 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Σνπξθία)        θαη, 

 ε ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ησλ παξαπξντφλησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο  

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε παξαπάλσ έξεπλα-κειέηε απνηειεί έλαλ πιήξεο νδεγφ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζέηνληαο βάζεηο γηα ηελ 

νξζνινγηθή  δηαρείξηζε ησλ  απνβιήησλ θαη ην ζεηηθφ νηθνινγηθφ απνηχπσκα ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

 

-ρεηηθά κε ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία 

[Vaccari M., Chebbi A., Franzetti A., Sbaffoni S.,  “A Methodology for Boosting Circular 

Economy in Olive Oil and Wine Sectors: Opportunities for the Italian Competitiveness 

through Eco-Innovation Strategies”, 16th International Conference on Environmental 

Science and Technology,Rhodes, Greece, 4 to 7 September 2019] : 

 

Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ζηα πιαίζηα ηεο Κπθιηθήο 

Οηθνλνκίαο ζηνπο ηνκείο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο.  

Κνηλνπνηήζεθε ζην 16
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, 

ζηελ Διιάδα θαη ε εθαξκνγή ηεο έιαβε ρψξα πηινηηθά  ζε κηα πεξηνρή ηεο Λνκβαξδίαο ζηελ 

Ηηαιία.  

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα κεζνδνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηε κεηάβαζε πξνο ηε Κπθιηθή Οηθνλνκία ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά 

θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ πξννξηζκψλ ησλ παξαπξντφλησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Δπηπιένλ, επηινγέο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμηνπνίεζε θαη ηα θαηλνχξηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηνκέα απηφ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ην έξγν ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο.  Απηέο είλαη: 
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1. Πξνσζεί θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξαγσγή θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ( ειαηφιαδν, νίλνο ) αιιά θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ γεσξγηθψλ παξαπξντφλησλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγέο. Σα 

παξαπξντφληα απηά, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ κνιπζκέλνπ εδάθνπο 

αιιά θαη γηα άιιεο ρξήζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο.      

2. πζηεκηθή νηθνινγηθή θαηλνηνκία ζηηο βηνκεραλίεο, επηηξέπνληαο ζηηο εηαηξείεο θαη 

βνεζψληαο ηεο  λα επηηχρνπλ ζε ηαπηφρξνλν ξπζκφ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα (Industrial Symbiosis). 

 

Άξα, δηαπηζηψλνπκε πσο ην κνληέιν ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζπκβάιεη ελεξγά ζηε 

βειηίσζε ηέηνησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαη ζην νηθνλνκηθφ θαη ζην θνηλσληθφ αιιά θπξίσο 

θαη ζην πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, επηιχλνληαο έηζη ζνβαξά θαη άιπηα κέρξη ζηηγκήο 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.   

 

Απνξξένληαο πιεξνθνξίεο απφ φιεο απηέο ηηο κειέηεο, θαηαιαβαίλνπκε φηη ην πξφβιεκα 

πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο ησλ αλαμηνπνίεησλ ππνιεηκκάησλ θαη ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο, ρξήδεη άκεζεο 

επίιπζεο. Βέβαηα, κέρξη ηψξα, φιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη αληηκεησπίδνπλ ην θάζε πξφβιεκα μερσξηζηά ζε θάζε δηεξγαζία. Απηφ 

πνπ ιείπεη είλαη ε χπαξμε ελφο κνληέινπ ην νπνίν ζα εμεηάδεη φιε ηε δηαδηθαζία θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δίλνληαο ζπλνιηθέο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο ιχζεηο.  

 

1.5. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο – θνπηκόηεηα 

Αλαιχνληαο φια απηά ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ν θιάδνο ηεο 

ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο σο πξνο ην νηθνινγηθφ 

απνηχπσκα θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξαθάησ εξγαζία ζηνρεχεη 

ζην λα επηζεκάλεη θάπνηεο βέιηηζηεο ιχζεηο σο πξνο ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο 

ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ειαηνιάδνπ αιιά θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

παξαπξντφλησλ ηνπο. 

Κύξηνο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη έλα πξαθηηθφ βηψζηκν κνληέιν 

ειαηνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ, πιήξσο απηφλνκν θαη ρσξίο λα πθίζηαληαη ζε απηφ πςειά 
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πνζνζηά απσιεηψλ κάδαο θαη ελέξγεηαο. Σν νπνίν ζαλ βαζηθνχο ππιψλεο, έρεηο ηνπο άμνλεο 

ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο. Γηα λα θηάζνπκε ζην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα, αλαπηχρζεθε 

κηα κεζνδνινγία γηα φιεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη ζε γεληθή 

άπνςε αιιά θαη μερσξηζηά γηα ηελ θαζεκηά δηεξγαζία (Κεθάιαην 4
ν
).  

πλνπηηθά, ζην ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπγθνκηδήο ππνινγίζηεθαλ νη εηζξνέο-εθξνέο 

ηεο δηεξγαζίαο, πεξηζζφηεξε έκθαζε φκσο δφζεθε ζην ηζνδχγην κάδαο δηφηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηα πνζνζηά θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη ζε επηηξεπηά φξηα θαη δε ρξήδνπλ 

επίιπζεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θαιιηέξγεηαο αιιά θαη ηεο ζπγθνκηδήο ησλ θαξπψλ, νη 

παξαγσγνί δελ πξαγκαηνπνηνχλ νξζέο πξαθηηθέο θαη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο 

γλψζεσλ ζε απηά ηα δεηήκαηα. Γηαδξακαηίδνληαη θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ,πξψηα 

απ’ φια, ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη θαηά ζπλέρεηα επηβαξχλνπλ ην ίδην ην πεξηβάιινλ. 

πζζσξεχνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ππνιεηκκάησλ, νη νπνίεο είλαη ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκεο 

θαη απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παξαγσγψλ δελ αζρνιείηαη κε ηα ππνιείκκαηα θαη δελ γλσξίδνπλ 

ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο αιιά θαη ην φηη φια απηά ηα ππνιείκκαηα είλαη 

αμηνπνηήζηκα. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ινηπφλ, αλαδεηθλχνληαη  θαη πξαθηηθέο  

αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο απηήο κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

παξαγσγψλ.   

  

ηε θάζε ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο (2phase-3phase-Ππξελεινπξγεία), 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο έιεγρνο θαη ζηα δπν ηζνδχγηα ,ηζάμηα, αλαιχνληαο εηο βάζνο 

ηηο εθξνέο κάδαο θαη ελέξγεηαο δηφηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη νγθψδεηο 

απψιεηεο. Δθηφο ησλ ηεξάζηησλ απηψλ απσιεηψλ, ε θαηάζηαζε  γίλεηαη πην πεξίπινθε, ιφγσ 

ηνπ φηη ηα ππνιείκκαηα ζε απηφ ην ζηάδην είλαη εμίζνπ νγθψδεηο θαη δελ αμηνπνηνχληαη. Έηζη 

ινηπφλ, ζε απηή ηελ εξγαζία δεκηνπξγήζεθαλ θαη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ 

παξαπξντφλησλ απηψλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο.  

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο, νη παξαθάησ έιεγρνη (Κεθάιαην 4
ν
) 

δείρλνπλ φηη ε ηππνπνίεζε είλαη ε δηεξγαζία ζηελ νπνία δελ θαηαγξάθνληαη ηεξάζηηα 

πνζνζηά απσιεηψλ ελέξγεηαο αιιά θαη δελ έρνπκε κεγάιν βαζκφ ππνιεηκκάησλ. Παξά απηφ 

φκσο, αλαιχζεθε θαη ην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ελφο αθφκα πην 

βειηησκέλνπ κνληέινπ σο πξνο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κάδα-ελέξγεηα αιιά θαη ηα παξάγσγά 

ηνπο. 
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1.6. Οη δηαθνξέο κε ηα ήδε ηξέρνληα κνληέια 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη 

επαηζζεηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εχξεζε δηαθφξσλ κνληέισλ βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Πάκπνιιεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί κε απψηεξν ζθνπφ ην 

ζεηηθφ απνηχπσκα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ειαηνιάδνπ. Έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

παξνπζηάδεη έλα κνληέιν κε ηηο ίδηεο πξννπηηθέο θαη ηνλ εμίζνπ ίδην ζθνπφ. Όκσο, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ έθηαζε ηνπ θνξκνχ ηεο εξγαζίαο, ε ζπγθεθξηκέλε έρεη θάπνηεο 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ηα πεπξαγκέλα. Ζ θπξίαξρε απφ φιεο, είλαη φηη ην 

παξαθάησ κνληέιν θαη γεληθφηεξα ε εξγαζία αλαιχεηαη ζηνπο άμνλεο ηεο Κπθιηθήο 

Οηθνλνκίαο κε θχξην γλψκνλα φηη ηα πάληα είλαη ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα θαη δελ πεηηέηαη 

ηίπνηα.  

Παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν κε θαζαξή ζηξαηεγηθή ζε φιε ηε δηαδηθαζία αιιά θαη 

μερσξηζηά ζε θάζε δηεξγαζία πνπ απαξηίδεη ηνλ θχθιν ηεο ειαηνπαξαγσγήο. Γίλνληαη ιχζεηο 

γηα ηηο απψιεηεο κάδαο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Λακβάλνληαη ππφςε θάπνηα κέηξα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 

θαη λα ζπκκνξθσζνχλ σο πξνο απηά νη παξαγσγνί αιιά θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ 

θαιιηέξγεηα. Αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πξνβιέπνληαη θαη θαηά ην ζηάδην ηεο βηνκεραληθήο 

επεμεξγαζίαο (2phase-3phase-Ππξελεινπξγεία) αιιά θαη γηα ηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο, 

θαζψο θαη ε απαξαίηεηε γλψζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ειαηνηξηβείσλ-

ππξελεινπγείσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία πεξί 

ησλ απνβιήησλ θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπο ζηηο κνλάδεο ειαηνπαξαγσγήο. Όκσο, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη εηδηθή αλαθνξά θαη ,ζηε ζπλέρεηα, ζχγθξηζε ησλ εγρψξησλ 

λνκνζεζηψλ (ελλ.: πεξί ησλ απνβιήησλ θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπο ζηηο κνλάδεο 

ειαηνπαξαγσγήο)  ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο αιιά θαη ηεο ρψξαο καο. Δπηιέρζεθαλ νη 

παξαπάλσ ρψξεο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ε πην ηζρπξή ηξηάδα ζε επξσπατθφ επίπεδν ζην ηνκέα 

ηνπ ειαηνιάδνπ. Δμεηάδεηαη ε απζηεξφηεηα ησλ νδεγηψλ γηα θάζε ρψξα αιιά θαη ην πφζν 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο νη παξαγσγνί θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ κνλάδσλ ( ελλ.: 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε).   
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Όζνλ αθνξά ην θεθάιαην ηεο θαηαλαιψζηκεο ελέξγεηαο, ζηε παξαθάησ εξγαζία 

θνηλνπνηείηαη ν κέζνο φξνο απσιεηψλ ζε ελέξγεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ζε κηα παξαγσγηθή 

κνλάδα (ελλ.: βηνκεραληθή επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε) ζε έλα έηνο. Ζ δηαθνξά κε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο, φκσο, είλαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έρνπλ ππνινγηζηεί θαη ηα ηζνδχγηα 

ελέξγεηαο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Σν κνληέιν ππνινγηζκνχ, ην 

νπνίν αλαιχεηαη ζε παξαθάησ θεθάιαην, είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ εθάζηνηε παξαγσγηθή 

κνλάδα ψζηε λα έρεη επίγλσζε ν ηδηνθηήηεο γηα ηηο εηζξνέο αιιά θαη ηηο εθξνέο πνπ 

ελδέρεηαη λα έρεη ε κνλάδα ηνπ θαη λα πξάηηεη αλάινγα. Δπηπιένλ, θνηλνπνηνχληαη θάπνηεο 

ηδέεο ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εμνηθνλνκείηαη ε ελέξγεηα αιιά θαη κε πνηνχο ηξφπνπο ζα 

αμηνπνηνχληαη απηέο νη απψιεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κηα παξαγσγηθή κνλάδα.    

Λφγσ ηνπ φηη ζε έλα ηέηνην κνληέιν έλαο ηνκέαο πνπ απαζρνιεί πάληα ηνπο άκεζα 

“εκπιεθφκελνπο” είλαη θαη ν νηθνλνκηθφο, ζε παξαθάησ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ απηνχ. Έζνδα-έμνδα αιιά θαη θέξδε ζπλπθαζκέλα κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη, ελ ηέιεη, κηα 

ζρεηηθά “κηθξή” νηθνλνκηθή κειέηε πνπ αθνξά ηε βησζηκφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα 

ηέηνην κνληέιν σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σέινο, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θνηλνπνηνχληαη θαη νη απφςεηο θάπνησλ εηδηθψλ ζην ηνκέα 

ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ απνβιήησλ ηνπ αιιά θαη θάπνησλ παξαγσγψλ θαη ηδηνθηεηψλ 

ειαηνηξηβείσλ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο ζπλεληεχμεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα εηθφλα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ην 

αληηθείκελν ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

1.7. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπκε 

Όπσο θάζε έξεπλα, έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε έρεη ηηο δηθέο ηηο πξνζδνθίεο. Σα απνηειέζκαηα 

πνπ αλακέλνληαη απφ απηή ηελ εξγαζία θαη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη πνηθίια. 

Πξψηα απ’ φια, ν θχξηνο ζθνπφο είλαη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

παξαγσγψλ, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά  θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Κάηη ηέηνην ζα επηηεπρζεί κφλν φηαλ  παξέρνληαη 

ηα θαηάιιεια εθφδηα γλψζεο ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο (ελλ.: αλζξψπηλν δπλακηθφ). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνβιέπεηαη πσο παξέρεη ,ζε αξθεηά θαιφ πνζνζηφ, ηα απαξαίηεηα 
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εθφδηα πεξί εθπαίδεπζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ ζην έπαθξν κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο λνκνζεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ε ρψξα καο ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην αξλεηηθφ απνηχπσκα πνπ εθπέκπεη ε 

ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία  ηεξψληαο θάζε βήκα ζε θάζε δηεξγαζία ( ελλ. : θαιιηέξγεηα, 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε).  

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ, πξνζδνθάηαη φηη ζα κεησζεί ν 

φγθνο ησλ απνβιήησλ ηα νπνία πξνθαινχλ δεκίεο ζην πεξηβάιινλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζην ππέδαθνο αιιά θαη ζηε αηκφζθαηξα. Σν παξαπάλσ ζα επηηεπρζεί, κφλν ζε πεξίπησζε 

πνπ ηα παξαπξντφληα ησλ δηεξγαζηψλ δηαρεηξίδνληαη κε νξζέο πξαθηηθέο θαη αμηνπνηνχληαη 

ζην χςηζην πνζνζηφ ηνπο.  «Σα απνξξίκκαηα θάπνηνπ είλαη ν ρξπζφο θάπνηνπ άιινπ» 

αλαθέξεη έλα ξεηφ. Άξα, είλαη πνιινί νη ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη απηά ηα παξαπξντφληα γηα 

ηε δηθή ηνπο ιεηηνπξγία.  

Σέινο, ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο, αλακέλνπκε φηη ζα ειαρηζηνπνηεζεί ε άζθνπε ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θπξίσο ζηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία (2phase-3phase-

Ππξελεινπξγεία), θαη νηηδήπνηε πνζνζηφ απψιεηαο ελέξγεηαο θαηαγξάθεηαη, ζα αμηνπνηείηαη 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ κνλάδσλ. Άξα, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ε θάζε παξαγσγηθή 

κνλάδα ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Κεθάιαην 2ν : Η εμέιημε ησλ δηεξγαζηώλ ηεο ειαηνπαξαγσγήο 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, αλαθεξφκαζηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο ειαηνπαξαγσγήο 

δηαρξνληθά. Αλαιχνπκε  ην πψο πξαγκαηνπνηνχληαλ ε εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ην 1850 

θαη ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ απάξηηδε έλα ιηνηξίβη (ελλ.: ειαηνηξηβείν). Μέζσ κηαο 

ηζηνξηθήο αλαζθφπεζεο απνηεινχκελε απφ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη εηθφλεο, μεθηλάκε απφ 

ηα ιίζηλα κεραληθά ηκήκαηα ηεο ηφηε επνρήο θαη θηάλνπκε ζην ζήκεξα θαη ζηε βηνκεραληθή 

επεμεξγαζία (2phase-3phase) ηνπ ειαηνιάδνπ. θηαγξαθνχκε, ηέινο, ηελ νξηδφληηα εμέιημε 

πνπ έρνπλ ππνζηεί νη δηεξγαζίεο ηεο ειαηνπαξαγσγήο επηζεκαίλνληαο ηηο θχξηεο δηαθνξέο 

ηεο ηφηε επνρήο κε ηεο ζεκεξηλήο.     
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Απφ ην 1850…. 

Σα «ιηνηξίβηα» 

 

 

Δηθόλα 2: «Μέζα ζε ιηνηξίβη»  (www.IScreta.gr)  

 

Δθείλε ηελ επνρή ηα ειαηνηξηβεία, ηα νπνία ιέγνληαλ «ιηνηξίβηα», ήηαλ ρεηξνθίλεηα θαη 

αινγνθίλεηα. Αινγνθίλεην ήηαλ ην «ιηζάξη» ην νπνίν ην έζεξλε έλα άινγν γχξσ γχξσ θαη 

έζπαδε ηηο ειηέο, φπσο αθξηβψο ην καγθαλνπήγαδν. Σν πηεζηήξην ήηαλ ρεηξνθίλεην, ην νπνίν 

ην θηλνχζαλ άλζξσπνη γπξίδνληαο έλα θνξκφ απφ θππαξίζζη. ηε ζπλέρεηα, ην πηεζηήξην 

ζπλδεφηαλ κε έλα φξζην πεξηζηξεθφκελν άμνλα, ηνλ ιεγφκελν «εξγάηε», ζηνλ νπνίν 

ηπιίγνληαλ-μεηπιίγνληαλ έλαο παρχο θάβνο (θαξαβφζθνηλν) κε ην «βίληδη». Σν ηειεπηαίν, 

ζπλδεφηαλ κε ηνλ θνξκφ ηνπ πηεζηεξίνπ ψζηε λα απμνκεηψλεη ηελ πίεζε. 

Μεηαγελέζηεξα, ηα ρεηξνθίλεηα πηεζηήξηα εμειίζζνληαη ζε πδξαπιηθά θαη ν «εξγάηεο» παχεη 

λα πθίζηαηαη. ηε ζπλέρεηα, θαηαξγνχληαη θαη ηα άινγα θαη αληηθαζίζηαληαη απφ 

πεηξειαηνκεραλέο νη νπνίεο θηλνχζαλ απηέο ηα ιηζάξηα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ιηνηξηβηψλ αιιάδεη νιηθά θαη ηα ιηνηξίβηα εμειίζζνληαη ζε 

εξγνζηάζηα. Όιεο νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ηαρχηεξα, απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πην 

αθνχξαζηα γηα ηνπο εξγάηεο αιιά θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο. 

http://www.iscreta.gr/
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Δηθόλα 3: «Άπνςε ηνπ ρψξνπ κε ην ιηζάξη ηνπ ηξηβείνπ, ην δηαρσξηζηήξα θαη ην πδξαπιηθφ πηεζηήξην.» 

(www.arxaiologia.gr) 

 

Αλάιπζε ηνπ κεραληθνύ ηκήκαηνο  

Σν κεραληθφ ηκήκα ηνπ ειαηνηξηβείνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην ηξηβείν θαη ην 

πηεζηήξην. Δπηπιένλ ηκήκαηα ηνπ είλαη νη ξσγνί, δειαδή νη ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ 

πξντφληνο, ην πεγάδη ηνπ λεξνχ ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην γηα ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, 

θαη ηα εηδηθά ζθεχε κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαλ φιεο νη κεηαθνξέο. Σεο δχκεο δειαδή 

απφ ην ηξηβείν ζην πηεζηήξην θαη απφ ην δεχηεξν, ην ιάδη ζηηο νηθίεο ησλ παξαγσγψλ.  

 

 

Δηθόλα 4: Αξηζηεξά: «Λίζηλν ηξηβείν» – Γεμηά: «Τδξαπιηθφ πηεζηήξην ηνπ νίθνπ Victor Coq.» 

(www.arxaiologia.gr)  

http://www.arxaiologia.gr/
http://www.arxaiologia.gr/
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Δηθόλα 5: «Τδξαπιηθφ πηεζηήξην ηνπ νίθνπ Complane.»( www.arxaiologia.gr) 

 

Γηα ηνπο ηχπνπο ησλ ειαηνηξηβείσλ ζπλαληάκε ηξεηο θαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο θαζεκηά 

αληηζηνηρεί θαη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν-επνρή θαη ζε κηα θάζε εμέιημεο ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ ειαηνιάδνπ (www.arxaiologia.gr)  : 

1. Ο πξψηνο ηχπνο απνηειείηαη απφ ην ιίζηλν θαησιίζη θαη παλσιίζη ηνπ ηξηβείνπ, ηε 

ιίζηλε βάζε ηνπ πηεζηεξίνπ θαη ηελ μχιηλε αλσδνκή ηνπ. Υξνλνινγείηαη ζηα κέζα 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

2.  Ο δεχηεξνο ηχπνο εληάζζεηαη ρξνλνινγηθά ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαη απνηειείηαη 

απφ ην ιίζηλν ηξηβείν θαη ην κεηαιιηθφ-βηδσηφ πηεζηήξην.   

3. Ο ηξίηνο ηχπνο ειαηνηξηβείνπ ζπλίζηαηαη απφ ην ιίζηλν ππεξπςσκέλν ηξηβείν έρνληαο 

ιακαξίλα ζηελ πεξηθέξεηα θαη απφ ην πδξαπιηθφ πηεζηήξην. Καη ηα δπν ιεηηνπξγνχλ 

κε πεηξειαηνθηλεηήξεο ή ειεθηξνθίλεηεο κεραλέο. 

Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο ηξεηο ηχπνπο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αιιαγή ηεο 

κνξθήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πηεζηεξίνπ, ην νπνίν ζηνπο δχν πξψηνπο ηχπνπο είλαη 

ρεηξνθίλεην ή κε ηελ παξεκβνιή βηληζηνχ (γηα ην δεχηεξν ηχπν). Σέινο, ην ηξηβείν ζηηο δχν 

πξψηεο πεξηπηψζεηο θηλνχληαλ κε δσηθή ή δηαθνξεηηθά κε αλζξψπηλε δχλακε, φπνπ ν ρψξνο 

ην επέηξεπε. 

 

 

 

http://www.arxaiologia.gr/
http://www.arxaiologia.gr/
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…..ζην ζήκεξα! 

ηηο κέξεο καο, ηα ειαηνηξηβεία έρνπλ ππνζηεί ηεξάζηηεο αιιαγέο σο πξνο ην κεραληθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπο θαη νη δηαθνξέο πνπ δηαθξίλνληαη ζε ζρέζε κε ηα παιαηά 

ειαηνηξηβεία είλαη έληνλα αηζζεηέο. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ θάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην ηειηθφ πξντφλ, ην ειαηφιαδν. 

Σα ζηάδηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε νξζή παξαγσγή ηνπ 

ειαηνιάδνπ είλαη ηα εμήο (εκ.: ε επφκελν θεθάιαην εμεηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα) : 

1. Παξαιαβή ηνπ θαξπνχ 

2. Πιχζηκν 

3. πάζηκν-Άιεζε ηνπ ειαηνθάξπνπ 

4. Μάιαμε 

5. Παξαιαβή ηνπ ειαηνιάδνπ ** 

6. Καζαξηζκφο ειαηνιάδνπ 

7. Σειηθφο δηαρσξηζκφο ( κε ηε ρξήζε θπγνθεληξηθψλ δηαρσξηζηήξσλ ) 

 

**ην 5ν ζηάδην, ζηηο κέξεο καο, ζπλαληάκε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηελ επηδίσμε ηερλνινγηψλ πην 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Απηέο νη κέζνδνη είλαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο πίεζεο, ην θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα 

3 θάζεσλ (3phase) ,ην θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα 2 θάζεσλ (2phase) θαη ε κέζνδνο Sinolea. 

 

Πην αλαιπηηθά: 

1. Παπαδοζιακή Μέθοδορ Πίεζηρ  (κε ρξήζε πδξαπιηθήο πξέζζαο) 

ηε παξαδνζηαθή κέζνδν πίεζεο  ρξεζηκνπνηείηαη έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί κε αζπλερή δηαδηθαζία (Batch Type Process). Ζ ειαηφπαζηα πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ηελ κάιαμε, ηνπνζεηείηαη ζε ζηξψκα πάρνπο (~2cm) ζε δίζθνπο κε 

ζπλζεηηθέο ίλεο νη νπνίεο ζηνηβάδνληαη γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ άμνλα. Οη δίζθνη 

απηνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε έλα κηθξφ ηξφιετ. Ζ θαηαζθεπή απηή, ηνπνζεηείηαη ζην 

έκβνιν ηεο πξέζζαο,  πνπ εμαζθεί  πίεζε ζηνλ πνιηφ ηεο ειηάο , ηεο ηάμεο ησλ 100 



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               34 

kg/cm
2
. Ζ πγξή θάζε θηλείηαη ζε κηα δεμακελή θαη ηα ππνιείκκαηα  ηεο δηαδηθαζίαο 

(ή ζηεξεά απφβιεηα) παξακέλνπλ ζηνπο δίζθνπο. 

 

 

Δηθόλα 6: «Τδξαπιηθή πξέζζα παξαδνζηαθήο κεζφδνπ.» (http://www.oil-making-machine.com/) 

 

 

2. Φςγοκενηπικό ύζηημα με 3θαζική διαδικαζία 

Ζ ηξηθαζηθή δηαδηθαζία ,ηεο νπνίαο ε ρξήζε ηεο μεθίλεζε απφ ην 1960-1970  γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ, είλαη νπζηαζηηθά κηα κέζνδνο φπνπ  εθκεηαιιεχεηαη ε 

δηαθνξά ηνπ εηδηθνχ βάξνπο κεηαμχ ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ιαδηνχ. Ο αιεζκέλνο 

ειαηνθαξπφο ηνπνζεηείηαη ζε έλα ηξηθαζηθφ ειαηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά decanter νξηδφληηνπ άμνλα, ζηα νπνία πθίζηαηαη ν 

δηαρσξηζκφο  ησλ δηαθφξσλ θιαζκάησλ. Οη απνδφζεηο ησλ decanters παίδνπλ κεγάιν 

ξφιν ζην ηη ζα παξάγνπλ (πνζνηηθά & πνηνηηθά ) ηα  ειαηνηξηβεία θπγνθεληξηθνχ 

ηχπνπ. 

 

http://www.oil-making-machine.com/
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Σα decanters δηαρσξίδνπλ ηελ ειαηνδχκε ζε ηξεηο ρσξηζηέο θάζεηο ηελ ειαηνππξήλα, 

ην ειαηφιαδν θαη ηα θπηηθά πγξά-λεξά. Δίλαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη ε ιάζπε 

νδεγείηαη ζπλερψο έμσ απφ ηνλ ειαηνδηαρσξεζηή, κε ηε ζπκβνιή ηνπ θνριία. 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ κεραλεκάησλ είλαη ζπλερνχο ξνήο  πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη απηφ ηνλ ηχπν ειαηνηξηβείνπ 

είλαη φηη ην πιηθφ δηαλχεη κηα ζπλερήο θίλεζε απφ ην ζηάδην ηνπ ειαηνθάξπνπ σο ηα 

ηειηθά πξντφληα, ην ειαηφιαδν θαη ηελ ειαηνππξήλα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

ειαηνππξήλαο  ζε ιάδη είλαη πεξίπνπ  12% ,πξάγκα ην νπνίν ηελ ραξαθηεξίδεη 

αμηνπνηήζηκε  θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηαθέξεηαη ζηα ππξελεινπξγεία  

πξνο  εμαγσγή ππξελέιαηνπ κε εθρχιηζε. Σν θαηάινηπν ηεο δηεξγαζίαο απηήο  είλαη 

ην ππξελφμπιν, έλα ελ δπλάκεη πιηθφ γηα ζέξκαλζε. Οη πξψηεο θηφιαο εθαξκνγέο, 

έδεημαλ φηη δελ ππήξμαλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο  ζηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

ειαηφιαδνπ. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα φκσο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη  ην δεζηφ 

λεξφ θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεγάιε πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη κε απνηέιεζκα ηα πςειά 

πνζνζηά  παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ.  ην παξειζφλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ελέξγεηεο γηα αλαθχθισζε ησλ  θπηηθψλ πγξψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο πιχζεηο ηνπ 

ειαηνθάξπνπ, ηνπ ρψξνπ εμαγσγήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Παξφια απηά δελ ζηέθζεθαλ 

κε επηηπρία  δηφηη είλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε νμεηδσηηθή θχζε ησλ πγξψλ απηψλ είλαη 

αξλεηηθφο παξάγνληαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμαγφκελνπ ειαηφιαδνπ. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κέζνδν εμαγσγήο, ράλνληαη πνιχηηκα ζπζηαηηθά ηνπ 

ειαηνθάξπνπ (θπζηθά αληηνμεηδσηηθά) ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηα πγξά απφβιεηα. 

 

 

Δηθόλα 7: «Φπγνθεληξηθφ ζχζηεκα 3 θάζεσλ.» ( https://gnsolidscontrol.com/ ) 

 

https://gnsolidscontrol.com/
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3. Φςγοκενηπικό ύζηημα με 2θαζική διαδικαζία (ην νηθνινγηθφ) 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη εκθαληζηεί έλα λέν θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα ζηηο αγνξέο, ην 

δηθαζηθφ ειαηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν θαηά πνιινχο ζεσξείηαη πην νηθνινγηθφ 

ζπγθξηηηθά κε ηα παιηά (ηξηθαζηθφ, παιαηά κέζνδνο). Γλσξίδνπκε φηη ζηα 

ειαηνηξηβεία ηξηψλ (3) θάζεσλ ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ειαηνιάδνπ απφ ηνλ 

ειαηνθαξπφ απαηηεί αξαίσζε ηεο ειαηνδχκεο θαη απηφ κε πςειή πνζφηεηα λεξνχ.  

Αληίζεηα ηψξα,   ζηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία  ην decanter δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία  θαη δηαρσξίδεη ηελ ειαηνδχκε ζε δχν κέξε. ηε θπγνθέληξηζε 

δπν(2) θάζεσλ, ηα ηειηθά πξντφληα είλαη ην ειαηφιαδν θαη ν ειαηνππξήλαο φπνπ 

ελζσκαηψλνληαη θαη ηα απφλεξα. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ε 

θαηαλάισζε λεξνχ είλαη θαηά πνιχ κεησκέλε θαη φηη ηα πγξά απφβιεηα αξηζκνχληαη 

ζε ρακειά πνζνζηά. Όκσο, κε απηή ηε κέζνδν πιένλ, ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ κεηαθέξεηαη ζηα ζηεξεά απφβιεηα.  Τπνινγηζκνί δείρλνπλ πσο γηα 

θάζε θηιφ επεμεξγαζκέλνπ θαξπνχ ηα πνζνζηά ηεο παξαγφκελεο πγξήο ειαηνππξήλαο 

αλέξρνληαη ζηα 800kg.Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα κεηνλεθηήκαηα  ηεο κεζφδνπ απηήο  

είλαη φηη ε παξαγφκελε ειαηνππξήλα  έρεη πςειά πνζνζηά πγξαζίαο θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δηαρεηξίδεηαη δχζθνια ,λα κεηαθέξεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη εμίζνπ 

ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία μήξαλζήο ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο θαη ην ξππαληηθφ ηεο θνξηίν είλαη πςειφ. 

 

 

 

Δηθόλα 8: «Φπγνθεληξηθφ χζηεκα 2 θάζεσλ» (https://hillerzentri.de/ ) 

https://hillerzentri.de/
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Δηθόλα 9: «Δμσηεξηθή φςε θπγνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 2 & 3 θάζεσλ.»  (https://efps.gr/) 

 

 

4. Μέθοδορ Sinolea 

H κέζνδνο απηή, κε ηλνιέα (Sinolea), είλαη επίζεο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, αιιά ε 

ηερληθή, πνπ ιακβάλεη ρψξα  δηαθέξεη απφ απηή ησλ θπγνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ( 

3θαζηθψλ & 2θαζηθψλ). 

Ζ ειαηφπαζηα, ηνπνζεηείηαη ζε έλα δνρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηε ζπζθεπή εθρχιηζεο 

(απνξξφθεζεο). Ζ ηειεπηαία, απνηειείηαη απφ   ιεπίδεο ή δίζθνπο ράιπβα ζηε ζεηξά 

πνπ βπζίδνληαη ζηελ πνχιπα κε παιηλδξνκηθή ζπλερή θίλεζε. Γελ αζθείηαη θακία 

κεραληθή πίεζε ζηελ ειαηφπαζηα. Σν ειαηφιαδν ζπιιέγεηαη απφ ηηο ιεπίδεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα παξαιακβάλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απνζηξάγγηζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα εμάγεη πεξίπνπ ην 50% ηνπ ειαίνπ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη  «άλζνο ηνπ ειαηνιάδνπ».  Ωζηφζν, ε  ππφινηπε  δχκε ηεο ειηάο, κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα λα νδεγεζεί  ζε κηα εθ λένπ δηαδηθαζία εθρχιηζεο, φκσο ην ιάδη πνπ 

παξαιακβάλεηαη ζεσξείηαη  θαηψηεξεο πνηφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε 

παξαιαβή απφ ηελ απνζηξάγγηζε. Σέινο, ην ειαηφιαδν πνπ παξαιακβάλεηαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο ηλνιέα δελ ρξήδεη πεξεηαίξσ επεμεξγαζίαο. 

 

 

 

https://efps.gr/
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Δηθόλα 10: «Μεράλεκα εμαγσγήο ειαηνιάδνπ κε ηε κέζνδν Sinolea.» (http://www.oleificiosecchi.com/) 

 

Δηθόλα 11: «Μέζνδνο Sinolea.» (http://www.andytonini.com) 

 

Κεθάιαην 3ν: Ννκνζεζία  

3.1. Γεληθά 

ε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο απαγνξεχεηαη ε απ’ επζείαο δηάζεζε ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ ζε εδάθε, ζηνπο ππνλφκνπο, θαζψο θαη ζηα επηθαλεηαθά 

χδαηα. Λφγσ απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ, έρνπλ ιεθζεί πνηθίιεο λνκνζεηηθέο ελέξγεηεο απφ 

ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπο, (Ochando – Pulido M. J., et 

al., 2017). 

ηελ Διιάδα, αλαθνξηθά κε ηα πγξά απφβιεηα ειαηνηξηβείσλ, νη βαζηθέο αξρέο 

δηαρείξηζεο ζηεξίδνληαη ζην Ν.1650/86  ν νπνίνο αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλά λνκφ  παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο παξάλνκεο απεπζείαο δηάζεζεο ζε παξαθείκελνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο, 

http://www.oleificiosecchi.com/
http://www.andytonini.com/
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(Koutsos M. T., et al., 2018). Κάζε πεξηθέξεηα, ππνρξενχηαη  λα πηνζεηήζεη ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ΦΔΚ 3924_Β_7-12-2016, ην νπνίν  ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ην ΦΔΚ 4333_΄Β_12-12-2017, απέθηεζε πιένλ θαη ε Διιάδα, ηε δπλαηφηεηα ηα πγξά 

απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

πδξνιίπαλζε, αλ θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Ζ 

πξνεπεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ κε ιηπνζπιινγή, θαζίδεζε ή άιιε παξφκνηα κέζνδνο 

είλαη θάπνηεο κέζνδνη νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο  ρξήζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ γηα πδξνιίπαλζε. Σα επηηξεπηά φξηα 

εηήζηαο εθαξκνγήο ζην έδαθνο πνπ έρνπλ νξηζηεί είλαη πεξί ηα  20 m
3
/ζηξέκκα/έηνο. 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 3924_Β_7-12- 2016, ΦΔΚ 4333_΄Β_12-12-2017 , ηα πγξά 

απφβιεηα ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηέο ζηεγαλέο 

δεμακελέο, έρνληαο ππνζηεί ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

επηηξέπεηαη λα παξακείλνπλ απνζεθεπκέλα απφ ηελ εκέξα παξαγσγήο ηνπο θαη πξηλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηα εδάθε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο δέθα(10) εκέξεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε κνξθνινγία ησλ εδαθψλ φπνπ επηηξέπεηαη ε πδξνιίπαλζε, ε θιίζε 

ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 15% ή ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο πνπ έρεη κηα 

πεξηνρή ηα ειαηφδεληξα λα θαιιηεξγνχληαη ζε αλαβαζκίδεο. Γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

έλαο θνξέαο  (π.ρ. ειαηνηξηβείν) λα πξνρσξήζεη ζηελ άξδεπζε ησλ εθηάζεσλ θάλνληαο 

ρξήζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ, δχλαηαη πξσηίζησο λα ππνβάιεη ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο, πιήξε ηερληθή κειέηε ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεί εθηεηακέλε 

αλαθνξά. Ζ κειέηε απηή ζα πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο γηα ην ειαηνηξηβείν ζαλ 

εγθαηάζηαζε, γηα ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, δείθηεο θαη ρεκηθέο 

αλαιχζεηο γηα ηε ζχζηαζε ηνπο, αιιά θαη ζε πνην βαζκφ ηα εδάθε πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα λα ηα δερζνχλ, ζχκθσλα κε ηα ΦΔΚ 3924_Β_7-12-2016, 

ΦΔΚ 4333_΄Β_12-12-2017. 

Σέινο, ηα ζηεξεά ππνιείκκαηα φπσο ηα ειαηφθπιια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή Compost, σο δσνηξνθέο ή σο βαζηθφ πιηθφ ζηελ 

παξαγσγή θαχζηκήο χιεο. Δπίζεο, νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειαηνππξήλα, 

νξίδνπλ πσο απφ φπνην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη αλ πξνέξρεηαη λα δηνρεηεχεηαη είηε ζηα 

ππξελεινπξγεία γηα ηελ παξαγσγή ππξελειαίνπ, είηε ζε εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο 
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δηαζέηνπλ  ηελ απαξαίηεηε αδεηνδφηεζε γηα δεπηεξνγελή επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ηεο 

ππξήλαο (ΦΔΚ 3924_Β_7-12-2016, ΦΔΚ 4333_΄Β_12-12-2017). 

 

3.2. Δπξσπατθή Ννκνζεζία γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 

 75/442/ΔΟΚ  “Οδεγία 75/442/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Ινπιίνπ πεξί ησλ 

απνβιήησλ”.  Όπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 91/156/ΔΟΚ θαη απφθαζε 96/350, γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗΑ θαη ΗΗΒ ηεο Οδεγίαο 75/442 . 

 76/464/EEC  “Οδεγία 76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Μαΐνπ 1976 πεξί 

ξππάλζεσο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο Κνηλφηεηαο” 

 80/68/ΔΟΚ  “Οδεγία 80/68/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1979 πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλεο 

επηθίλδπλεο νπζίεο” 

 86/280/ΔΟΚ   “Οδεγία 86/280/ΔΚ, αλαθεξφκελε ζηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ζηνπο 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ Καηάινγν Ι ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ” . Όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηηο Οδεγίεο 88/347/ΔΟΚ θαη 90/415/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 259/93/ΔΟ    “Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 259/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 1
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

1993 αλαθεξφκελνο ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεηαθνξψλ απνβιήησλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ ηνπο”  

 96/61/EC  “Οδεγία 96/61/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 επηεκβξίνπ 1996 ζρεηηθά κε 

ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο (Οδεγία IPPC)” .Όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Οδεγίεο 2003/87/ΔΚ θαη 2003/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 99/31/ΔΚ  “Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 1999/31/EC ηεο 26
εο

 Απξηιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ” 

 2000/532  “Απφθαζε Δπηηξνπήο ηεο 3
εο

 Μαΐνπ 2000, κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ε 

Απφθαζε 94/3/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε θαηαιφγνπ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1(α) 

ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 75/442/ΔΟΚ γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα θαη ηελ Απφθαζε 

πκβνπιίνπ 94/904/ΔΚ, γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγνπ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 1(4) ηεο Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 91/689”  .Όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Απφθαζε 2001/573/ΔΚ. 
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 2000/76  “Οδεγία 2000/76/EC ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

4
εο

 Γεθεκβξίνπ 2000 πεξί ηεο απνηεθξψζεσο ησλ απνβιήησλ” 

 

3.3. Διιεληθή Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηα απόβιεηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  ησλ ειαηνπξγηθώλ 

3.3.1. Οη ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο από ην 1986 κέρξη θαη ζήκεξα 

 Ν. 1650/86 “ Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο” 

 Ν. 3010/02 “ Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ 

δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 

πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 91/Α/02) 

 Ν. 3199/03 (ΦΔΚ 280Α) “Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – 

Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο-10-2000 (Α΄ 280)” 

 Π.Γ. 51/2007 “ Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία 

θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2000/60/ΔΚ….23/10/2000 (Α’ 54) 

 Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68Α) “ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ- 

βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

σο ηζρχεη 

 Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/01) “ πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3854/10 (ΦΔΚ 94/Α/23-6-2010)” / 

λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε… θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ην Ν. 4042/2012 

 Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α) “ Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ... θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο 

 Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24 Α/ 13-2-2012) “ Πνηληθή πξνζηαζία πεξηβάιινληνο- 

Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/99/ΔΚ – πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ-Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 “ Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ 

ιπκάησλ ( Β΄192) πνπ εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 91/271/ΔΟΚ θαη 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 19661/1982/1999 ΚΤΑ (Β’ 1811) θαη 48392/939/2002 

ΚΤΑ ( Β’ 405) θαζψο θαη ή Τ1b /2000/1995 (ΦΔΚ Β΄343/1998) 

 ΚΤΑ 39626/2208/2009 “ Καζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο νδεγίαο 2006/118/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ ηε 

ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

12/12/2003 ( Β’ 2075) 

 Σελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β /221/65 πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ (Β’ 138) φπσο ηζρχεη κε ζεκαληηθέο εγθπθιίνπο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 148/2009 “ Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ 

…. Κιπ ( Α’ 190) 

 ΚΤΑ Η.Π. 15393/2332/2002 ( ΦΔΚ 1022/Β/02) “ Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ ζε θαηεγνξίεο 

 Κ.Τ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΔΚ 1391/Β/29-9-2003) Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο 

θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

 Κ.Τ.Α. 1958/2012 (ΦΔΚ 21Β) “ Καηάηαμε δεκφζησλ… ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.4 

ηνπ Ν. 4014/2011 ( ΦΔΚ Α’ 209/2011) 

 Κ.Τ.Α. 3137/191/Φ15/2012 ( ΦΔΚ1048Β)” Αληηζηνίρηζε ησλ θαηεγνξηψλ.... κε ηνπο 

βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα 

 Κ.Τ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909)/Β/22-12-2003: “ Μέηξα θαη φξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ- Δζληθφο θαη πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο 

φπσο Ν. 4042/2012 

 Κ.Τ.Α. 13588/725/2006 “ Μέηξα φξνη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θιπ ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12/12/1991 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 4042/2012 

 Κ.Τ.Α 146163/2012 “Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεο ηνπ Ν. 4042/2012 

 Κ.Τ.Α. 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572 Β’) “Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ” πξνο ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 

1999/31/ΔΚ 
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 ΚΤΑ 22912/1117/2008/ ΦΔΚ 759 Β “ Μέηξα θαη φξνη γηα ηε πξφιεςε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε πξνο ελζσκάησζε 

ηεο νδεγίαο 2000/76/ΔΚ 

 ΚΤΑ Η.Π. 24944/1159/2006: Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα …ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο /3/1991 

 ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ Β’ 287/2-3-2007) “Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

Γηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 Δπξσπατθφο θαηάινγνο απνβιήησλ (ΔΚΑ) ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 

2002/532/ ΔΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ 

θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ΔΚ 

 ΚΤΑ 8600/416/2009 “ Πνηφηεηα θαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

θνιχκβεζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/7/ΔΚ… ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο /2/2006 ( Β΄356) 

 ΚΤΑ 7589/731/2000 ( ΦΔΚ Β΄154) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ 

 ΚΤΑ 26857/553/1988 (ΦΔΚ 196Β) “ Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε 

πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

 ΚΤΑ 11294/93 (ΦΔΚ 264 Β) “ Όξνη ιεηηνπξγίαο θαη επηηξεπφκελα φξηα 

εθπνκπψλ αέξησλ απνβιήησλ απφ βηνκεραληθνχο ιέβεηεο αηκνγελλήηξηεο, ειαηφζεξκα 

θαη αεξφζεξκα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θαχζηκν καδνχη, ληίδει, ή αέξην 

 ΚΤΑ 11641/1942 (ΦΔΚ 832/Β/2002) “ Μέηξα θαη φξνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (ΠΟΔ) πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε νξγαληθψλ 

δηαιπηψλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο.” 

 Σελ αξ. πξση. Οηθ 186585/2661/13-6-2008 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ “ 

Άδεηεο δηαρείξηζεο πγξψλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 ΚΤΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΔΚ 332/Β/03) “Γηαδηθαζία 

Πξνθαηαξθηηθήο…… φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Άξζξν 2 ηνπ Ν. 

3010/2002 

 ΚΤΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354/Β/8-3-2011) “Καζνξηζκφο κέηξσλ , φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” θαζψο θαη ε εγθχθιηνο Αξηζ. Πξση. Οηθ. 145447/23-6-2011 πεξί 

δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο. 
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 ΚΤΑ 191002/9-9-2013 (ΦΔΚ 2220/9-9-2013) Σξνπνπνίεζε ηεο 

145116/2011 ΚΤΑ “Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ ……. γηα ηελ 

επαλαρξεζεκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο”. 

 ΚΤΑ 48963/5-10-2012 “Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Α.Δ.Π.Ο.)……………………….” Τπνπξγείνπ πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

 ΚΤΑ Η.Π.44105/1398/Δ.103/1-8-2013 (ΦΔΚ 1890/1-8-2013) Σξνπνπνίεζε ηεο 

29459/1510/2005 ΚΤΑ “Kαζνξηζκφο αλψηαησλ νξίσλ εθπνκπψλ γηα νξηζκέλνπο 

αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο”. 

 ΚΤΑ 36060/1155/Δ103/ 14-6-2013 (ΦΔΚ 1450/14-6-2013) “Καζνξηζκφο πιαηζίνπ 

θαλφλσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο …………” ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ “ Πεξί βηνκεραληθψλ 

εθπνκπψλ … ηεο 24-11-2010”. 

 

 

3.3.2. Η ζπκκόξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαιχεηαη ην πψο έρεη ζπκκνξθσζεί ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηηο 

Δπξσπατθέο Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

Πίλαθαο 2: Γηάζεζε Απνβιήησλ: Η ζπκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 

Αξηζκόο  

Δπξσπατθήο 

Οδεγίαο 

Σίηινο 
Διιάδα: πκκόξθσζε σο πξνο 

ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 
ηόρνο 

75/442/ΔΟΚ 

Όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηελ 

91/156/ΔΟΚ θαη 

απφθαζε 96/350, 

γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ 

παξαξηεκάησλ 

ΗΗΑ θαη ΗΗΒ ηεο 

Οδεγία 75/442/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 

Ηνπιίνπ πεξί ησλ 

απνβιήησλ 

Γηα ηελ 75/442/ΔΟΚ: 

ΤΑ 49541/1424/86 ~Πεξί ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

Οδεγία 75/442/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

15
εο

 Ινπιίνπ 1980 

 

Γηα ηελ 91/156: 

ΚΤΑ 69728/824/96~Μέηξα θαη φξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ  

ΚΤΑ 114218/1997 

Απνηειεί ην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο πνιηηηθήο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφο ηεο 

παξαγσγήο ηνπο. 

 

 

 

Αθνινχζεζε ηξνπνπνίεζε κε Οδεγία 

91/692/EEC ηνπ πκβνπιίνπ, Οδεγία 

96/350/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη Οδεγία 
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Οδεγίαο 75/442 ~Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη 

γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

96/59/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

76/464/EEC Οδεγία 76/464/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Μαΐνπ 

1976 πεξί ξππάλζεσο ε 

νπνία πξνθαιείηαη απφ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ ηεο 

Κνηλφηεηαο 

ΚΤΑ 18186/271/1988 

~Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα 

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ ησλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα 

 

ΚΤΑ 4859/726/2001 

~Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ απνξξίςεηο  

θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΙΙ ηεο Οδεγίαο 

76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Μαΐνπ 

1976 

 

ΠΡΑΞΗ Τ.. 2/1.2.2001 

~Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη 

νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ 

απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΙΙ ηεο νδεγίαο 

76/464/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Μαΐνπ 

1976 

Ζ Οδεγία ιακβάλεη ρψξα ζηα 

εζσηεξηθά επηθαλεηαθά λεξά, ζηα 

εζσηεξηθά παξάθηηα λεξά θαη ζηα 

ππφγεηα λεξά . Δπηπιένλ, είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε ξχζκηζε ηεο απφξξηςε 

απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε παξάξηεκα 

ηεο νδεγίαο  

80/68/ΔΟΚ Οδεγία 80/68/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 

Γεθεκβξίνπ 1979 πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ ππνγείσλ 

πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε ε 

νπνία πξνέξρεηαη απφ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

ΚΤΑ 26857/553/1988 

~Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

Ζ Οδεγία απηή ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή 

ηνμηθψλ, αλζεθηηθψλ θαη 

βηνζπζζσξεπφκελσλ νπζηψλ ζηα 

ππφγεηα λεξά. 
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86/280/ΔΟΚ 

Όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηηο Οδεγίεο 

88/347/ΔΟΚ θαη 

90/415/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ 

Οδεγία 86/280/ΔΚ, 

αλαθεξφκελε ζηηο νξηαθέο 

ηηκέο θαη ζηνπο πνηνηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ 

Καηάινγν Η ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 

76/464/ΔΟΚ 

Γηα ηελ 86/280/ΔΟΚ: 

ΚΤΑ 55648/2210/91 

~Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα 

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ ησλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα θαη 

φηη ηζρχεη γηα ηηο 88/347/ΔΟΚ θαη 

90/415/ΔΟΚ 

Γηα ηελ 90/415/ΔΟΚ: 

ΚΤΑ 90461/2193/94 

~πκπιήξσζε ηνπ παξαηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 

12 ηεο ππ’ αξηζκ, ΚΤΑ 55648/2210.91 θαη 

ΠΤ 255/94 πκπιήξσζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ππ’ αξηζκ. 

ΚΤΑ 55648/2210/91  

Γηα ηελ 88/347/ΔΟΚ: 

ΠΤ 73/90 

~Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη 

νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ 

απνξξίςεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν Ι ηνπ 

παξαηήκαηνο Α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο αξηζ. 

144/2.11.1987 Πξάμεο ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ  

 

259/93/ΔΟΚ Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 

259/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

1
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1993 

αλαθεξφκελνο ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζηνλ 

έιεγρν ησλ κεηαθνξψλ 

απνβιήησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη 

θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ 

ηνπο. 

 Καζνξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

κεηαθνξά απνβιήησλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κειψλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

εθάζηνηε  θξάηνπο κέινπο, θαζψο θαη 

ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή 

απνβιήησλ πξνο δηάζεζε. 
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99/31/ΔΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 

1999/31/EC ηεο 26
εο

 

Απξηιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνβιήησλ. 

ΚΤΑ 29407/3508/2002 

~Μέηξα θαη φξν γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

ηαθή ησλ απνβιήησλ 

Ζ πξφιεςε θαη ε κείσζε θαηά ην δπλαηφλ 

ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνβιήησλ, ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζηα 

ππφγεηα χδαηα, ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα ή 

ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο απζηεξψλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηα απφβιεηα θαη ηνπο ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Παξνπζηάδεη κε πάζα 

ιεπηνκέξεηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

απνβιήησλ (αζηηθά, επηθίλδπλα θαη κε, 

αδξαλή) θαη ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο 

ηαθήο, νη νπνίνη νξίδνληαη σο ρψξνη 

96/61/EC  

φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηηο Οδεγίεο 

2003/87/ΔΚ θαη 

2003/35/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 

Οδεγία 96/61/ΔΔ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 

επηεκβξίνπ 1996 ζρεηηθά 

κε ηελ νινθιεξσκέλε 

πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο 

ξχπαλζεο (Οδεγία IPPC) 

ΚΤΑ 15393/2332/2002 

~Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1650/1986 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 

κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α.» 

 

ΚΤΑ 11014/703/Φ104/2002 ~Γηαδηθαζία 

Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.1650/1986 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 

Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/86 

κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α.» 

Ζ απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα, ζην λεξφ 

θαη ζην έδαθνο, θαζψο θαη ησλ 

απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

βηνκεραληθέο θαη γεσξγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Κνηλφηεηα, ψζηε 

λα επηηεπρζεί πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Καζνξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο ππνρξεψζεηο 

νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα θάζε 

ζρεηηθή βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, λέα 

ή ήδε ππάξρνπζα. Οη ελ ιφγσ 

ζεκειηψδεηο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ 

κηα ζεηξά κέηξσλ ελαληίνλ ηεο 

δηνρέηεπζεο ξχπσλ ζην λεξφ, ζηνλ 

αέξα θαη ζην έδαθνο ηεο παξαγσγήο 

απνβιήησλ, ηεο θαηαζπαηάιεζεο 

πδάηηλσλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη 

ηεο πξφθιεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

αηπρεκάησλ. Απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

εγθαηαζηάζεσλ.   



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               48 

δηάζεζεο απνβιήησλ, κε ελαπφζεζε ησλ 

απνβιήησλ επί ή εληφο ηνπ εδάθνπο. 

2000/532  

φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηελ Απφθαζε 

2001/573/ΔΚ 

Απφθαζε Δπηηξνπήο ηεο 3
εο

 

Μαΐνπ 2000, κε ηελ νπνία 

αληηθαζίζηαηαη ε Απφθαζε 

94/3/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε 

θαηαιφγνπ απνβιήησλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1(α) 

ηεο Οδεγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ 75/442/ΔΟΚ 

γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα θαη 

ηελ Απφθαζε πκβνπιίνπ 

94/904/ΔΚ, γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαηαιφγνπ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

1(4) ηεο Οδεγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ 91/689 γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα. 

ΚΤΑ 50910/2727/2003 

~Μέηξα θαη φξνη γηα ηε Γηαρείξηζε 

ηεξεψλ Απνβιήησλ.  

Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο 

ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο 

Πεξηέρεηαη ν  θαηάινγνο ησλ επηθίλδπλσλ 

θαη κε απνβιήησλ. 

2000/76 Οδεγία 2000/76/EC ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2000 γηα πεξί 

ηεο απνηεθξψζεσο ησλ 

απνβιήησλ 

 Ζ πξφιεςε ή ν πεξηνξηζκφο, ζηα 

ηδαληθφηεξα πνζνζηά, ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο, ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηέθξσζε θαη ηε 

ζπλδπαζκέλε απνηέθξσζε απνβιήησλ, 

θαζψο θαη ησλ θίλδπλσλ πνπ απνξξένπλ 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Καιχπηεη ηα θελά 

πνπ ππήξραλ ζε ζέκαηα απνηέθξσζεο 

απνβιήησλ ε νπνία θαιχπηνληαλ 

παιαηφηεξα απφ ηηο Οδεγίεο 89/369/EEC, 

89/429/EEC  θαη 94/67/EC  

(ΚΤΑ 2487/455/1999~Μέηξα θαη φξνη γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
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ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ). 

 

 

3.4. Ιηαιηθή Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηα ειαηνπξγηθά απόβιεηα  

                     (http://www.prosodol.gr/) 
 

Ο Ηηαιηθφο Νφκνο αξηζ. 574/1996 θαη ην Τπνπξγηθφ Γηάηαγκα ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2005 

θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξψλ  θαη ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ,πξνζδηνξίδνληαη ηα  αλψηαηα φξηα ζηελ 

εηήζηα δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζην έδαθνο: 

 

 50 m
3
/εθη γηα πγξά απφβιεηα απφ αζπλερή παξαγσγηθή δηαδηθαζία (θιαζηθά - 

παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία)  

 80 m
3
/εθη γηα πγξά απφβιεηα απφ ζπλερή παξαγσγηθή δηαδηθαζία (ηξηθαζηθά 

ειαηνηξηβεία)  

 

Δπηπιένλ,  ππαγνξεχεη πσο ν θαηζίγαξνο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππνβάιιεηαη ζε 

επεμεξγαζία πξηλ πξνρσξήζεη ζε δηάζεζε ζην πεξηβάιινλ. Ζ δε εθαξκνγή ηνπ ζηα γεσξγηθά 

εδάθε λα πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο. Δθφζνλ ζρεδηάδεηαη δηάζεζε Τγξψλ Απνβιήησλ ζην έδαθνο, πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ν Γήκαξρνο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο 30 εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε 

εκεξνκελία δηάζεζεο κε ζθνπφ λα  εγθξίλεη ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

 

Έλαο άιινο  πεξηνξηζκφο ηεο Ηηαιηθήο λνκνζεζίαο  έρεη λα θάλεη κε ηα εδάθε δηάζεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη  νη πεξηπηψζεηο εδαθψλ / πεξηνρψλ πνπ δελ επηηξέπεηαη ε 

δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ: 
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 Δδάθε ζε απφζηαζε  <300κ. απφ πεξηνρέο ζπιινγήο λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε δελ γίλνληαη απνδεθηά. 

 Δδάθε ζε απφζηαζε  <200κ. απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

 Δδάθε ζηα νπνία πθίζηαηαη θάπνην είδνο θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθψλ. 

 Πεξηνρέο φπνπ ην βάζνο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα δελ μεπεξλάεη ηα 10κ. δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο.  

 ε εδάθε παγσκέλα, πνπ θαιχπηνληαη απφ ρηφλη ή παξαηεξείηαη  θνξεζκφο ζε λεξφ 

δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Δπηπιένλ νξίδεηαη θαη ε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  πξηλ ηελ 

νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπο δελ μεπεξλάεη ηηο 30 εκέξεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πγξή ππξήλα, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην έδαθνο ειεχζεξα, ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Απηφ φκσο ηζρχεη κφλν θαη αλ   

ηθαλνπνηείηαη ν Ν.748/1984, ηα ΤΓ 27/3/1998 θαη 3/11/2004 θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ελεκεξψζεηο ηνπο γηα ηε ρξήζε πξφζζεησλ ζην έδαθνο. 

Δπηπιένλ, νξίδνληαη ζαθψο νη ππεξεζίεο θαη νη αξρέο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξζψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζην έδαθνο. 

 

Σέινο, ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα N° 152/1999, κεηαθνξάο ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ 

91/271/CEE θαη 91/676/CEE, ξπζκίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε. Όζνλ 

αθνξά ηελ Ηηαιηθή λνκνζεζία, θέξεηαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη απηφ  

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 38 ηεο ίδηαο πξάμεο ην νπνίν παξαπέκπεη ζηνλ Ηηαιηθφ λφκν Ν° 

574/ 1996. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο  αθνξά ηε ρξήζε ζηε γεσξγία ηεο ηιχνο αζηηθψλ 

ιπκάησλ θαη άιισλ απνβιήησλ φπσο ηα απφβιεηα ειαηνηξηβείνπ. Ο ίδηνο λφκνο, επίζεο, 

ζέηεη φξηα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απεπζείαο ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη 

ηα απνδεθηά φξηα ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ παξακέηξσλ ηνπο. 
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3.5. Ιζπαληθή Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηα ειαηνπξγηθά απόβιεηα  

                     (http://www.prosodol.gr/ ) 

 

ηελ Ηζπαλία έρνπλ θαηαβιεζεί θάπνηεο πξνζπάζεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ.  Ζ πην γλσζηή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ κε ηελ θαηαζθεπή ρηιίσλ(1000) εμαηκηζνδεμακελψλ αιιά δεκηνπξγήζεθε 

πξφβιεκα εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο έληνλσλ νζκψλ. 

 

Δπηπιένλ, ζηελ Ηζπαλία, κφλν ε Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε ηεο Αλδαινπζίαο έρεη ζεζπίζεη 

λφκν(**) ν νπνίνο εκπεξηέρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ησλ απνβιήησλ ησλ 

ειαηνηξηβείσλ σο ιίπαζκα ζηε γεσξγία (Γηάηαγκα 4/2011). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα ηελ 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ λφκνπ βαζίζηεθαλ ζηελ Ηηαιηθή λνκνζεζία.  

 

Δηδηθφηεξα, ην Άξζξν 7 νξίδεη φηη: 

 

 Ζ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη ζε γεσξγηθφ έδαθνο δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 50 m
3
 / εθηάξην / ρξφλν.  

 

 Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

παξαηεξνχληαη επηθαλεηαθέο απνξξνέο, έθπιπζε, ή επίδξαζε ζηνλ πδξνθφξν 

νξίδνληα. 

  

 Γελ γίλεηαη απνδεθηή ε εθαξκνγή ηεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζε πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 500κ. απφ αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

 

[**Αθνξά θπξίσο ηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία(2Phase)] 
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Κεθάιαην 4
ν
 : Διαηνπαξαγσγή θαη ε Βειηηζηνπνίεζε ηεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηεο εξγαζίαο, πεξηέρεη ηηο πην 

ζεκαληηθέο ελφηεηεο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ καο απαζρνιεί. Γηαηί καζαίλνπκε απφ ηελ 

αξρή ηνπ θεθαιαίνπ γηα ην ζρεδηαζκφ φιεο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηνπ 

θάζε επηκέξνπο ζηαδίνπ ηεο μερσξηζηά. Αλαπηχζζνληαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ 

ζπλνιηθά ηε δηεξγαζία, νη νπνίεο έρνπλ άκεζν αιιά θαη έκκεζν αληίθηππν ζην ηειηθφ καο 

πξντφλ, ην ειαηφιαδν. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο απψιεηεο κάδαο θαη ελέξγεηαο πνπ 

πθίζηαληαη ζηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη θάπνηεο ηδέεο 

πεξί ειαρηζηνπνίεζεο απηψλ ησλ απσιεηψλ. Σέινο, ην θεθάιαην απηφ θιείλεη κε δπν 

ζεκαληηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ βειηηζηνπνίεζε φιεο ηεο δηεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ απηήο.     

 

4.1. ρεδηαζκόο Γηεξγαζίαο Διαηνπαξαγσγήο 

4.1.1. Γηεξγαζία Διαηνπαξαγσγήο: Γεληθά  

Σν ειαηφιαδν γηα λα θηάζεη ζην εκπφξην θαη λα είλαη έηνηκν πξνο θαηαλάισζε έρεη πεξάζεη 

απφ θάπνηα ζηάδηα θαη θάπνηεο δηεξγαζίεο. Όια απηά, ζπγθξνηνχλ ηελ Γιεπγαζία ηηρ 

Δλαιοπαπαγωγήρ (Γηάγξακκα 1) ε νπνία αλαιχεηαη ζε 4 κηθξφηεξεο δηεξγαζίεο αιιά 

παξάιιεια ζεκαληηθέο θαη ε θαζεκία κε ην ξφιν ηεο. 

Απφ ηε δηεξγαζία ζην αγξφθηεκα θαη ηα πξψηα βήκαηα ηνπ θαξπνχ δηαθξίλνπκε φηη νη 

αλάγθεο θαη ηα «πξέπεη» είλαη πνιιά γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ειαηφδελδξσλ.  

ηε ζπλέρεηα, ζηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ηνπ θαξπνχ,  ζηα ειαηνηξηβεία (3-θάζεσλ, 2-

θάζεσλ) αιιά θαη κεηέπεηηα, ζηα ππξελεινπξγεία (2
ε
 βηνκεραληθή επεμεξγαζία) θαηαλννχκε 

φηη ην θάζε ζηάδην απνηειεί θαη απφ έλα ζεκαληηφ θξίθν ηεο αιπζίδαο γηα ηελ 

ειαηνπαξαγσγή.  

Σέινο,  κε ην πέξαο ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη πξηλ θηάζνπκε ζηνλ θαηαλαισηή, ην 

ειαηφιαδν «πεξλάεη» απφ ην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο-εκθηάισζεο φπνπ κε κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ βεκάησλ «παίξλεη» πιένλ ην δηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία θαη είλαη 

έηνηκν λα δηαλεκεζεί ζην εκπφξην.   

Παξαθάησ αλαιχνπκε ηηο 4 απηέο πξναλαθεξζείζεο επηθείκελεο δηεξγαζίεο  ιεπηνκεξψο. 

Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θάζε βήκαηνο, πφζν αλαγθαίν θαζίζηαηαη θάζε βήκα γηα ηε 
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δηεξγαζία αιιά θαη γηα ηε ζπλέρεηα ζην επφκελν ζηάδην έσο φηνπ θηάζνπκε ζην ηειηθφ 

πξντφλ θαη ζην εκπφξην. 

 

Γηάγξακκα 1: Γηεξγαζία Διαηνπαξαγσγήο 

 

 

 

4.1.2. Η Γηεξγαζία ζην Αγξόθηεκα  

ε απηή ηελ ελφηεηα, αλαιχνληαη ηα πξψηα βήκαηα ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζην αγξφθηεκα πξηλ θηάζεη ν ειαηνθαξπφο ζην ζηάδην ηεο 

Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο. Αλαθεξφκαζηε ζηελ Καιιηέξγεηα Διαηφδελδξσλ (Γηάγξακκα 2) 

θαη παξαθάησ αλαπηχζζνληαη φιεο νη επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο 

παξαγσγνχο.  
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Γηάγξακκα 2: Η δηεξγαζία ζην Αγξφθηεκα 

 

Ραληίζκαηα 

Ύζηεξα απφ ηελ ειαηνζπγθνκηδή, ν εθάζηνηε παξγσγφο πξαγκαηνπνηεί ξαληίζκαηα ζηα 

ειαηφδεληξα κε ραιθφ κε απφηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο απφ κχθεηεο θαη 

άιινπο επηβιαβείο κηθξννξγαληζκνχο θαη νπζίεο. Δπηπιένλ, ξαληίζκαηα εθαξκφδνληαη θαη κε 

ην πέξαο ηνπ θιαδέκαηνο ησλ ειαηνδέληξσλ. ( * Ζ πεξίνδνο ξαληηζκάησλ είλαη κέρξη ηελ 

άλνημε απζηεξά. ) 

 

Λίπαλζε 

Ζ εθαξκνγή ηεο ιίπαλζεο (άδσην,θάιην,βφξην θ.α.) ζηνπο ειαηψλεο πξαγκαηνπνηείηαη 

,ζπλήζσο, θαηά ηνπο κήλεο Γεθέκβξην-Ηαλνπάξην, αλάινγα πάληα κε ηελ πεξίνδν ησλ 

βξνρνπηψζεσλ. Δάλ, νη θαιιηέξγεηεο πνηίδνληαη , ε ιίπαλζε πξαγκαηνπνηείηαη Ηαλνπάξην-

Φεβξνπάξην.  Ζ πεξίνδνο ιίπαλζεο είλαη κέρξη ηελ άλνημε, εθηφο θαη αλ εθαξκφδνληαη άιινη 

ηξφπνη ιίπαλζεο (π.ρ. πδξνιίπλαζε , δηαθπιιηθά ) νη νπνίνη κπνξνχλ κα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. 
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Κιάδεκα Διαηόδεληξσλ – πιινγή θιαδηώλ 

Οη παξαγσγνί, κε απφηεξν ζθνπφ ηελ θαξπνθνξία, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ην θιάδεκα ησλ ειαηφδεληξσλ ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή  θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο 

ησλ λέσλ θαξπψλ.  

Σα ελαπνκείλαληα θιαδηά, κπνξνχκε λα ηα ζχιιεμνπκε, λα ηα απνζεθεχζνπκε θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κε ηέηνηνπο ηξφπνπο ψζηε λα «επηζηξέςνπλ» ζην αγξφθηεκα κε έλα πην 

βειηησηηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. θνκπνζηνπνίεζε -> εδαθνβειηησηηθφ ιίπαζκα ).  

Δπηπιένλ, εάλ δελ ηα απνζεθεχζνπκε θαη πξνρσξήζνπκε ζηε θάπζε ηνπο, θαη απηφ ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα λα καο απνδψζεη ζηνηρεία πξνο αμηνπνίεζε ηνπο ( π.ρ. βηνκάδα – ζεξκηθή 

ελέξγεηα ) .   

 

Πόηηζκα 

Οη ειαηψλεο ,εθηφο απφ φιεο ηηο άιιεο, έρνπλ θαη πδαηηθέο αλάγθεο. Με βάζε απηέο, ηα 

ζηάδηα ηνπ πνηίζκαηνο είλαη ηα εμήο:  

 Ωο ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο (Μάξηηνο – Μάηνο) 

 Καηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ θαξπψλ (Μάηνο – Ηνχληνο) 

 ην ζηάδην ηεο ειαηνπνίεζεο έσο ηεο ειαηνζπγθνκηδήο ( Αχγνπζηνο – αξρέο 

θζηλνπψξνπ )  

 

 

πγθνκηδή-πιινγή θαη Μεηαθνξά  ειαηνθάξπνπ 

Με ην πέξαο φισλ ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ θαη δηεξγαζηψλ, θηάλνπκε ζηελ πεξίνδν ηεο 

ειαηνζπγθνκηδήο.  Πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην, ζπλήζσο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαιιηέξγεηαο πνπ νη παξαγσγνί μεθηλνχλ λσξίηεξα ηελ ζπγθνκηδή 

αιιά θαη αξγφηεξα (ζπάληα) απφ ηνπο ζπλζηζκέλνπο κήλεο. Γηα ην πφηε ζα μεθηλήζεη ε 

ειαηνζπγθνκηδή, κεγάιν ξφιν παίδνπλ νη βξνρνπηψζεηο θαη γεληθψ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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Όηαλ ηειεηψζεη θαη ην ζηάδην απηφ, αθνινπζεί ε απνζήθεπζε ηνπ θαξπνχ ππφ ζπλζήθεο θαη 

ε κεηαθνξά ηνπ ζηα ειαηνηξηβεία ψζηε λα μεθηλήζεη ε βηνκεαληθή επεμεξγαζία ηνπ 

ειαηνθάξπνπ. 

 

4.1.3. Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία Διαηνιάδνπ (Διαηνηξηβείν)  

Σν επφκελν θαηά ζεηξά ζηάδην ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απηφ ηεο παξαγσγήο 

ειαηνιάδνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηε δηεξγαζία ηεο εμαγσγήο 

ειαηνιάδνπ κε 3θαζηθφ (Γηάγξακκα 3) θαη 2θαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο (Γηάγξακκα 4). 

ηνπο δχν απηνχο ηχπνπο ,φπσο αλαιχεηαη ζηελ έθηαζε ηεο ελφηεηαο απηήο, ηα ζηάδηα θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ίδηεο θαηά 90% θαη ε θχξηα δηαθνξά ηνπο είλαη ζην 

ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο (decanters). Οη απνδφζεηο ησλ decanters παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζην ηη 

ζα παξάγνπλ (πνζνηηθά & πνηνηηθά ) ηα  ειαηνηξηβεία θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ. ε απηά θηάλεη 

ε ειαηνδχκε φπνπ αλάιηγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ειαηνηξηβείνπ δηαρσξίδεηαη ζε ηξείο(3) ή δχν(2) 

θάζεηο. Πξηλ φκσο θηάζεη ε ειαηνδχκε ζηα decanters, ν θαξπφο ηεο ειηάο έρεη πεξάζεη πξηλ 

απφ θάπνηα άιια βήκαηα ηεο δηεξγαζίαο. Σα βήκαηα απηά (θνηλά θαη γηα ην 3θαζηθφ θαη ην 

2θαζηθφ) είλαη: ε 1
ε
 θαη 2

ε
 Απνθχιισζε, ην Πιχζηκν ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο θαη ε Άιεζε-

Μάιαμε, ηα νπνία αλαιχνληαη φια παξαθάησ. Σέινο, ζηελ ελφηεηα απηή πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαη θάπνηεο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα ειαηνηξηβεία κε 3θαζηθφ θαη ζε απηά κε 2θαζηθφ 

ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο.  

 

Απνθύιισζε 

Αθνχ ηνπνζεηεζεί ν θαξπφο ζηε ρνάλε παξαιαβήο, νδεγείηαη ζην απνθπιισηήξην φπνπ εθεί 

πξαγκαηνπνηέηηαη ε απνθχιισζε ζε 2 θάζεηο. Έηζη, γίλεηαη ε κέγηζηε θαιχηεξε 

απνκάθξπλζε μέλσλ πιψλ, θιαδηψλ θαη θχιισλ ψζηε λα κελ αιεζζνχλ καδί θαη 

πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ (αιινίσζε αξψκαηνο, 

νμχηεηα).  

Πιύζηκν 

Ύζηεξα απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θαξπνχ κε ηα θιαδηά-θχιια, είλαη ην ζηάδην ηεο πιχζεο. Ο 

θαξπφο πιέλεηαη κε λεξφ (ζπλήζσο πφζηκν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ρψκαηα θαη ηηο ζθφλεο, 

ηα νπφηα θαη απηά είλαη ηθαλά λα ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ.  
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Άιεζε 

ην ηξίην ζηάδην ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ άιεζε ηνπ 

θαξπνχ. ηα ζχγρνλα ειαηνηξηβεία ε δηαδηθαζία ηεο άιεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

κεηαιιηθνχο κχινπο, ζθπξφκπινπο θαη ζπαζηήξεο κε αληίζεηα πεξηζηξνθηθνχο νδνλησηνχο 

δίζθνπο ή θπιηλδξνζπαζηήξεο. 

Θεξκνκάιαμε (ή κάιαμε) 

Ζ ειαηνδχκε ,πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ άιεζε, αλακηγλχεηαη ζηνπο καιαθηήξεο νη νπνίνη 

είλαη αλνμείδσηεο δεμακελέο κε δηπιά ηνηρψκαηα πνπ ζεξκαίλνληαη κε θπθινθνξία δεζηνχ 

λεξνχ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 25 
o
C. Ζ ζεξκνκάιαμε είλαη 

έλα απφ ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπλέλσζε ησλ κηθξψλ 

ειαηνζηαγηληδίσλ ζε κεγαιχηεξεο ζηαγφλεο ιαδηνχ. Σν ζηάδην απηφ δηαξθεί  πεξίπνπ 30 

ιεπηά. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζεξκνκάιαμεο ζε δηθαζηθνχο ή ηξηθαζηθνχο θπγνθεληξηθνχο 

δηαρσξηζηέο, πξνζηίζεηαη λεξφ (απζηεξά κέρξη θαη 30 
ν
C ) κέρξη θαη 100% ηεο πνζφηεηαο 

ηεο ειαηνδχκεο. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ (πξνζηηζέκελν λεξφ έσο 10% ηεο ειαηνδχκεο) 

ζρεηίδεηαη κε ηελ σξίκαλζε ηνπ ειαηνθάξπνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ε αξαίσζε ηεο 

ειαηνδύκεο. 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ κε ηε δηθαζηθή ή ηελ ηξηθαζηθή 

δηαδηθαζία θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ζηεξεά ζσκαηίδηα (ηεκάρηα ζάξθαο, 

θινηνχ, ζξχκκαηα ππξελφμπινπ, θιπ.) ηα νπνία  βξίζθνληαη δηαιπκέλα ζηελ πγξή θάζε. 

 

Φπγνθεληξηθνί Γηαρσξηζηήξεο ( Decanter I, II, III ) 

Οη θπγνθεληξηθνί δηαρσξηζηήξεο ειαηνιάδνπ, δηαθξίλνληαη απφ ηνπο  ππφινηπνπο  ηχπνπο 

θπγνθέληξνπ, γηαηί πεξηέρνπλ: 

1) Οξηδόληην άμνλα 

2) Σύκπαλν (νξηδόληην) 
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3) Δμσζεηηθό θνριία, φπνπ ε πεξηζηξνθή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ιηγφηεξεο ζηξνθέο, αιιά 

είλαη ζηελ ίδηα θνξά κε ην ηχκπαλν, έηζη ψζηε λα κεηαηνπίδνληαη ,ζπλέρεηα, νη ζηεξεέο χιεο 

πξνο ηελ άθξε ηνπ ηπκπάλνπ. 

Ζ ειαηνκάδα εηζέξρεηαη  απφ ην έλα άθξν ηνπ Decanter, χζηεξα απφ αξαίσζε κε δεζηφ λεξφ 

(κφλν ζηα 3θαζηθά) θαη ηξνθνδνηεί  ην πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν, ρσξίο δηαθνπή. Καζψο 

απηφ πεξηζηξέθεηαη, επηδξά  θπγνθεληξηθή δχλακε ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε πεξίπνπ θαηά 

3.000 θνξέο απφ ηελ βαξχηεηα. Οη ζηεξεέο χιεο ππφ ηελ επήξεηα ηεο θπγφθεληξνπ δχλακεο 

πηέδνληαη πξνο ηα ηνηρψκαηα, ελψ ε πγξή θάζε ,ζρεηηθά κηθξφηεξεο ππθλφηεηαο,  ζρεκαηίδεη 

έλα νκφθεληξν εζσηεξηθφ ζηξψκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ  ηπκπάλνπ. Ο εμσζεηηθφο θνριίαο 

νδεγεί ,ζε ζηαζεξφ ξπζκφ, ηελ ειαηνππξήλα πξνο ηελ άθξε ηνπ ηπκπάλνπ.  Καζψο 

απνκαθξχλεηαη απφ ην ηχκπαλν, έλα θάιιπκα απνβνιήο κεηαθέξεη ηα θπηηθά πγξά θαη ην 

ιάδη μερσξηζηά απφ ηελ ειαηνππξήλα ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. 

 

Λφγσ  ηεο δηαθνξάο  πνπ πθίζηαηαη ζην εηδηθφ ηνπο βάξνο ,ηα δπν ζπζηαηηθά απνβάιινληαη 

απφ δηαθνξεηηθά ζηφκηα ηνπ θπγνθεληξηθνχ δηαρσξηζηήξα, επεηδή απνκαθξχλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθή απφζηαζε θαζψο πεξηζηξέθεηαη ην ηχκπαλν. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Decanter είλαη ηέηνηνο, ψζηε ζηελ ειαηνκάδα πνπ εηζέξρεηαη κέζα ζ’ απηφ 

λα επηδξά κία δπλαηή θπγφθεληξν δχλακε, ην νπνίν έρεη σο απφηειεζκα ν δηαρσξηζκφο ηεο 

(ελλ. ειαηνκάδα) λα πθίζηαηαη ζε ηξία θχξηα κέξε: ειαηνππξήλαο, θπηηθά πγξά θαη 

ειαηφιαδν. 

 

Σα Decanter είλαη 2 εηδψλ: 

• Σα Decanter ηξηψλ (3) θάζεσλ φπνπ δηαρσξίδεηαη ε ειαηνκάδα ζε 3 κέξε, 

ειαηνππξήλα, θπηηθά πγξά-λεξφ επεμεξγαζίαο θαη ειαηφιαδν. 

• Σα Decanter δχν (2) θάζεσλ φπνπ δηαρσξίδεηαη ε ειαηνκάδα ζε 2 κέξε,  

ην ειαηφιαδν θαη ειαηνππξήλα - θπηηθά πγξά [Αλαιχεηαη παξαθάησ]. 

 

Όζνλ αθνξά, ηψξα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη έλαο θπγνθεληξηθφο 

δηαρσξηζηήξαο κε νξηδφληην άμνλα, δηαθξίλνπκε φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα 

ηνπο. 
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Σα  πιενλεθηήκαηα ελφο θπγνθεληξηθνχ δηαρσξηζηήξα είλαη: 

• Ζ εγθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί ιίγν ρψξν 

• Γελ απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ 

• Γελ πθίζηαηαη ε ρξήζε ειαηνζππξίδσλ 

• Υάξε ζε απηφλ, ε παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε 

• Ο ρψξνο παξαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη θαζαξφο  

• Δάλ θαη εθφζνλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ,δηαρσξίδεη ειαηφιαδν θαιήο πνηφηεηαο   

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ελφο θπγνθεληξηθνχ δηαρσξηζηήξα είλαη: 

• Καηαλαιψλνληαη κεγάια πνζά  ξεχκαηνο  θαη λεξνχ 

• Απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ  

• Ζ αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ είλαη αθξηβέο  

• Παξνπζηάδνληαη πςειά πνζνζηά πγξαζίαο( 45-50 % ) ζηελ παξαγφκελε ειαηνππξήλα. 

 

 

 

4.1.3.1. Φπγνθεληξηθά  πζηήκαηα  Σξηώλ (3) Φάζεσλ 
Ζ ηξηθαζηθή δηαδηθαζία ,ηεο νπνίαο ε ρξήζε ηεο μεθίλεζε απφ ην 1960-1970  γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ, είλαη νπζηαζηηθά κηα κέζνδνο φπνπ  εθκεηαιιεχεηαη ε δηαθνξά ηνπ 

εηδηθνχ βάξνπο κεηαμχ ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ιαδηνχ. Ο αιεζκέλνο ειαηνθαξπφο ηνπνζεηείηαη ζε 

έλα ηξηθαζηθφ ειαηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά decanter 

νξηδφληηνπ άμνλα, ζηα νπνία πθίζηαηαη ν δηαρσξηζκφο  ησλ δηαθφξσλ θιαζκάησλ. Οη 

απνδφζεηο ησλ decanters παίδνπλ κεγάιν ξφιν ζην ηη ζα παξάγνπλ (πνζνηηθά & πνηνηηθά ) ηα  

ειαηνηξηβεία θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ. 

 

Σα decanters δηαρσξίδνπλ ηελ ειαηνδχκε ζε ηξεηο ρσξηζηέο θάζεηο ηελ ειαηνππξήλα, ην 

ειαηφιαδν θαη ηα θπηηθά πγξά-λεξά. Δίλαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη ε ιάζπε νδεγείηαη 

ζπλερψο έμσ απφ ηνλ ειαηνδηαρσξεζηή, κε ηε ζπκβνιή ηνπ θνριία. 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ κεραλεκάησλ είλαη ζπλερνχο ξνήο  πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο ζρεηηθά κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη απηφ ηνλ ηχπν ειαηνηξηβείνπ είλαη φηη ην πιηθφ 

δηαλχεη κηα ζπλερήο θίλεζε απφ ην ζηάδην ηνπ ειαηνθάξπνπ σο ηα ηειηθά πξντφληα, ην 

ειαηφιαδν θαη ηελ ειαηνππξήλα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ειαηνππξήλαο  ζε ιάδη είλαη πεξίπνπ  
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12% ,πξάγκα ην νπνίν ηελ ραξαθηεξίδεη αμηνπνηήζηκε  θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κεηαθέξεηαη ζηα ππξελεινπξγεία  πξνο  εμαγσγή ππξελέιαηνπ κε εθρχιηζε. Σν θαηάινηπν 

ηεο δηεξγαζίαο απηήο  είλαη ην ππξελφμπιν, έλα ελ δπλάκεη πιηθφ γηα ζέξκαλζε. Οη πξψηεο 

θηφιαο εθαξκνγέο, έδεημαλ φηη δελ ππήξμαλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο  ζηελ πνζφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ ειαηφιαδνπ. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα φκσο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη  ην 

δεζηφ λεξφ θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεγάιε πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη κε απνηέιεζκα ηα πςειά 

πνζνζηά  παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ.  ην παξειζφλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ελέξγεηεο 

γηα αλαθχθισζε ησλ  θπηηθψλ πγξψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο πιχζεηο ηνπ ειαηνθάξπνπ, ηνπ 

ρψξνπ εμαγσγήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Παξφια απηά δελ ζηέθζεθαλ κε επηηπρία  δηφηη είλαη 

απνδεδεηγκέλν φηη ε νμεηδσηηθή θχζε ησλ πγξψλ απηψλ είλαη αξλεηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμαγφκελνπ ειαηφιαδνπ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κέζνδν 

εμαγσγήο, ράλνληαη πνιχηηκα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηνθάξπνπ (θπζηθά αληηνμεηδσηηθά) ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη ζηα πγξά απφβιεηα 

 

Γηάγξακκα 3: Η δηεξγαζία ηεο Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ (κε 3-θαζηθφ ζχζηεκα) 
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4.1.3.2. Φπγνθεληξηθά  πζηήκαηα  Γπν (2) Φάζεσλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη εκθαληζηεί έλα λέν θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα ζηηο αγνξέο, ην 

δηθαζηθφ ειαηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν θαηά πνιινχο ζεσξείηαη πην νηθνινγηθφ 

ζπγθξηηηθά κε ηα παιηά (ηξηθαζηθφ, παιαηά κέζνδνο). Γλσξίδνπκε φηη ζηα ειαηνηξηβεία ηξηψλ 

(3) θάζεσλ ε δηαδηθαζία παξαιαβήο ειαηνιάδνπ απφ ηνλ ειαηνθαξπφ απαηηεί αξαίσζε ηεο 

ειαηνδχκεο θαη απηφ κε πςειή πνζφηεηα λεξνχ.  Αληίζεηα ηψξα,   ζηα δηθαζηθά 

ειαηνηξηβεία  ην decanter δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία  θαη δηαρσξίδεη ηελ 

ειαηνδχκε ζε δχν κέξε.  

 

Καζψο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 4, ζηε θπγνθέληξηζε δπν(2) θάζεσλ, ηα 

ηειηθά πξντφληα είλαη ην ειαηφιαδν θαη ν ειαηνππξήλαο φπνπ ελζσκαηψλνληαη θαη ηα 

απφλεξα. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ε θαηαλάισζε λεξνχ είλαη θαηά 

πνιχ κεησκέλε θαη φηη ηα πγξά απφβιεηα αξηζκνχληαη ζε ρακειά πνζνζηά. Όκσο, κε απηή 

ηε κέζνδν πιένλ, ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κεηαθέξεηαη ζηα ζηεξεά 

απφβιεηα.  Τπνινγηζκνί δείρλνπλ πσο γηα θάζε θηιφ επεμεξγαζκέλνπ θαξπνχ ηα πνζνζηά 

ηεο παξαγφκελεο πγξήο ειαηνππξήλαο αλέξρνληαη ζηα 800kg. 

 

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα κεηνλεθηήκαηα  ηεο κεζφδνπ απηήο  είλαη φηη ε παξαγφκελε 

ειαηνππξήλα  έρεη πςειά πνζνζηά πγξαζίαο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαρεηξίδεηαη 

δχζθνια ,λα κεηαθέξεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη εμίζνπ χπν δχζθνιεο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ε 

δηαδηθαζία μήξαλζήο ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο θαη ην ξππαληηθφ ηεο θνξηίν 

είλαη πςειφ. 
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Γηάγξακκα 4: Η δηεξγαζία ηεο Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ (κε 2-θαζηθφ ζχζηεκα) 

 

 

3θαζηθά  ≠  2θαζηθά 

πγθξηηηθά, ηα θπγνθεληξηθά ζπζηήκαηα δπν(2) θάζεσλ παξνπζηάδνπλ ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηα θπγνθεληξηθά ζπζηήκαηα ηξηψλ(3) θάζεσλ: 

 Σν παξαγφκελν ειαηφιαδν απφ ηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 

ε απηά πθίζηαηαη πςειφηεξε νμεηδσηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαιχηεξα. 

 Τθίζηαηαη ειάηησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο ζηα δηθαζηθά 

ζπζηήκαηα θαζψο δελ απαηηείηαη ε πξνζζήθε πςειψλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο ειαηφπαζηαο.   

 Σα πνζνζηά ηεο ελεξγείαο πνπ ρξεηάδνληαη ζηα δηθαζηθά ζπζηήκαηα είλαη ρακειά 

ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο ειαηφπαζηαο πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί.  

 ηα ζπζηήκαηα δπν(2) θάζεσλ, ηα θπηηθά πγξά αλαθπθιψλνληαη θαη έηζη δελ 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ θπγνθεληξηηήο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  
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 Σν δηθαζηθφ decanter είλαη ιηγφηεξν πεξίπινθν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ, θαη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη πην αμηφπηζην φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαη νηθνλνκηθφηεξν απφ ην ηξηθαζηθφ. 

 

Σα δηθαζηθά ζπζηήκαηα ,φκσο, θαηαγξάθνπλ θαη θάπνηα ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

ηξηθαζηθψλ: 

 Σν πξφβιεκα ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ απφ ηα ειαηνηξηβεία, νπζηαζηηθά, 

κεηαηνπίδεηαη ζηηο ξαθηλαξίεο.  

 Σα απφβιεηα ηεο δηθαζηθήο ηερλνινγίαο  είλαη κηα  λέα κνξθή απνβιήησλ ε νπνία 

δελ έρεη πιήξσο ραξαθηεξηζζεί θαη εξεπλεζεί. Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνπλ 

φηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε απφβιεηα κε πςειφ COD, ν δείθηεο ζνιφηεηαο ηνπο  

εκθαλίδεηαη ζε εμίζνπ πςειά πνζνζηά , ππάξρεη αθζνλία ζε ιίπε αιιά θαη ζε 

θαηλφιεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο γεληθά είλαη μεξφ.   

Σα πνζνζηά ηεο πγξαζίαο ησλ απφλεξσλ αλέξρνληαη γχξσ ζην 55% - 70% , ελψ ηα πνζνζηά 

ηνπ ζηεξενχ ππνιείκκαηνο  απφ ηα παξαδνζηαθά πηεζηήξηα είλαη ζην 20 - 25% θαη ηα 

θπγνθεληξηθά  ζπζηήκαηα ηξηψλ(3) θάζεσλ  40 - 45%. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ινηπφλ, ησλ 

απνβιήησλ απφ ηα θπγνθεληξηθά ζπζηήκαηα δπν(2) θάζεσλ, έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη 

δχζθνια ζηε δηαρείξηζε, ηελ κεηαθνξά, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο. 

 

 

4.1.4. 2
ε
 Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία (Ππξελεινπξγεία) 

Όπσο δηαθξίλνπκε απφ ηε ζπλνιηθφ δηάγξακκα ξνήο ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ( 

Γηάγξακκα 1 ) ην ζηάδην ηεο 2
εο

 Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ δελ παξνπζηάδεηαη 

κε βαζηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία. Σα ππξελεινπξγεία, απηφ πνπ πξαγκαηηθά θάλνπλ είλαη λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ην παξαπξντφλ ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο 

ειαηνιάδνπ, ηνλ ειηανππξήλα, παξάγνληαο ππξελέιαην. Έλα ιάδη δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη 

εληειψο δηαθνξεηηθφ κε ην ειαηφιαδν. Απηφ φκσο δελ ην επηζπκνχλ φινη νη παξαγσγνί θαη 

εμαηηίαο απηνχ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ βαζηθή γξακκή δηεξγαζηψλ ηεο 

ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πέξα απφ απηφ φκσο, έρεη έλα ηζρπξφ ξφιν θαη απηφ ζηε 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία δηφηη νη ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηα 

ππξελεινπξγεία, ζηέιλνληαο απηνί ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο ειαηνππξήλα νη νπνίεο 
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ζπζζσξεχνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα κελ δηαηεζνχλ 

παξάλνκα ζην πεξηβάιινλ εγθπκνλψληαο έηζη πνιιαπινχο θηλδχλνπο γηα απηφ. Δπηπιένλ, νη 

ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείσλ κεηαθέξνπλ ηνλ ειαηνππξήλα ζηα ππξελεινπξγεία απνζθνπψληαο 

ζε θάπνην ζρεηηθφ θέξδνο απφ ηελ ελ ιφγσ αμηνπνίεζε ηνπ. 

   

Παξαθάησ ζην Γηάγξακκα 5, βιέπνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δηεξγαζία 

ηεο 2
εο

 Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ, νη νπνίεο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο.    

 

 

Γηάγξακκα 5: Η δηεξγαζία ηεο 2εο  Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ (Ππξελεινπξγείν) 

 

Ο ειαηνππξήλαο απνηειείηαη απφ ππξελέιαην (ζε πνζφηεηα πεξίπνπ 5%), ππξελφμπιν (ζε 

πνζφηεηα πεξίπνπ 45%) θαη λεξφ (ζε πνζφηεηα πεξίπνπ 50%). 

Τθίζηαληαη ηα εμήο δπν(2) βαζηθά ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ ππξελειαίνπ:  

 Σν ζηάδην μήξαλζεο              θαη,  

 Σν ζηάδην ηεο απφζηαμεο 
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Καηά ην πξψην, , ν ειαηνππξήλαο νδεγείηαη ζε κεγάια θπιηλδξηθά μεξαληήξηα, ηα  νπνία 

ζεξκαίλνληαη θαη πεξηζηξέθνληαη. Με ηελ κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε εμάηκηζε κεγάιεο 

πνζφηεηαο λεξνχ πνπ πεξηέρεη, πξάγκα ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ ιαδηνχ. 

ηε δηαδηθαζία ηεο απφζηαμεο, απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή θαη ηθαλνπνηεηηθή 

ηερλνγλσζία απφ ην εξγαηηθφ πιήξσκα. Γίλεηαη ρξήζε θαζαξνχ εμαλίνπ (C6H14), ην 

νπνίν ,νπζηαζηηθά, "μεπιέλεη" ην ιάδη κέζα απφ ηνλ ειαηνππξήλα. Σν πξντφλ  ιαδηνχ - 

εμαλίνπ κεηαθέξεηαη χζηεξα ζε εηδηθέο δεμακελέο απφζηαμεο, φπνπ πθίζηαηαη ηειηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ δχν απηψλ ζπζηαηηθψλ (εμεπγεληζκφο). Με ην πέξαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο, ην ππξελέιαην είλαη έηνηκν πξνο απνζήθεπζε. 

Απφ ηελ εθρπιηζκέλε ειαηνππξήλα παίξλνπκε 2 πξντφληα ηα νπνία είλαη ελ δπλάκεη 

αμηνπνηήζηκα. Σν πξψην είλαη  ην μεξφ ππφιεηκκα ηεο ειαηνππξήλαο, ην ππξελφμπιν, ην 

νπνίν δηαηίζεηαη σο θαχζηκε χιε κε ζεξκαληηθή ηθαλφηεηα ( ~ην 1/3 ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο). Σν δεχηεξν, ε ςίρα, κπνξεί λα απνηειέζεη θάπνηνπ είδνπο δσνηξνθήο. 

εκείσζε: Δάλ δελ επηζπκνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε 2ε Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία ηνπ ειαηνππξήλα, 

κπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έηζη αθαηέξγαζην. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ ειαηνππξήλα είλαη:    θνκπνζηνπνίεζε  , γηα δσνηξνθέο θαη γηα βηνθαχζηκν . [Αλαιχνληαη 

παξαθάησ] 

 

 

 

4.1.5. Σππνπνίεζε–Δκπόξην 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απηφ ηεο ηππνπνίεζεο. Με ηελ 

νινθιήξσζε απηνχ, ην ηειηθφ πξντφλ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ παξνρή ηνπ ζην εκπφξην θαη 

θαη’ επέθηαζε ζην θνηλφ γηα θαηαλάισζε. ην Γηάγξακκα 6 απνηππψλεηαη ην δηάγξακκα 

ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηππνπνίεζεο, θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε ην ηειηθφ καο πξντφλ. 
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Γηάγξακκα 6: Η δηεξγαζία ηεο Σππνπνίεζεο 

 

Μεηαθνξά  θαη  Απνζήθεπζε Διαηνιάδνπ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ ειαηνιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθά θνξηεγά ησλ ειαηνηξηβείσλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, νξίδνληαη νη παξηίδεο απνζήθεπζεο θαη ειέγρεηαη ε πνηφηεηα θαη ε 

πνζφηεηα παξαιαβήο. ηε ζπλέρεηα, ην ειαηφιαδν απνζεθεχεηαη ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο 

ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ.     

Φηιηξάξηζκα 

ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ειαηνιάδνπ κε ρξήζε ηεο βνεζεηηθήο 

χιεο  «Γεο Γηαηφκσλ» ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ φιεο νη μέλεο νπζίεο, κέζσ ηεο ζπζθεπήο 

θηιηξαξηζκάηνο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ. 

Γέκηζκα Πεξηεθηώλ  

Αξρηθά, νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ κεηαθνξηθή ηαηλία εηζφδνπ ηεο απηφκαηεο κεραλήο 

πιήξσζεο. Ύζηεξα, πξνρσξάκε ζηε θάζε ηνπ γεκίζκαηνο ησλ πεξηεθηψλ φπνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε νγθνκεηξηθνχ θπιίλδξνπ ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο κε βαιβίδα 

πιήξσζεο, ζηελ ίδηα πάληα γξακκή παξαγσγήο.  

Πξνζζήθε Δηηθεηώλ 

Πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ ζηνπο πεξηέθηεο κε ηελ  εηηθεηέδα. Όιεο νη 

παξηίδεο εκθηάισζεο αιιά θαη ε θάζε κηα μερσξηζηά, πξέπεη λα έρνπλ lot number θαη 

εκεξνκελία ιήμεο. 

Κηβσηηνπνίεζε 

Σνπνζεηνχληαη νη πεξηέθηεο ζε ραξηνθηβψηηα. Κάπνηεο ελδεηθηηθέο ζπζθεπαζίεο ζε 

ραξηνθηβψηηα  είλαη :           Φηάιε 250 ml -> 24  ραξηνθηβψηηα                    ,  

                                           Φηάιε 750 ml -> 12   ραξηνθηβψηηα                      θ.ά. 

Απνζήθεπζε  θαη  κεηαθνξά  ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έηνηκσλ παιεηψλ, ε θάζε παιέηα κε ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν 

κεηαθέξεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο θαη 

απφ εθεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο,  πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 

 

 

4.2. Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία 

Ζ νμείδσζε θαηά θχξην ιφγν θαη χζηεξα, ε επηκόιπλζε είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Παξάγνληεονη νπνίνη δηακνξθψλνληαη θαηά: 

                                      1) Σελ  Διαηνθνκία θαη Διαηνπνίεζε ηνπ θαξπνχ 

                                     2) Σελ  Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία ηνπ ειαηνιάδνπ             θαη, 

                                    3) Σελ  Σππνπνίεζεο θαη πληήξεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ 

 

1)Καηά ηε δηάξθεηα ζρεκαηηζκνχ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηνλ θαξπφ, νη θιηκαηνινγηθέο θαη 

εδαθηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε πνηθηιία , επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ειαηνιάδνπ.  
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Πην αλαιπηηθά: 

 Ζ πνηθηιία ηνπ  ειαηνιάδνπ επεξεάδεη ζε πνζνζηφ 45%  ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ,δηφηη  θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ 

πηεηηθψλ ή αξσκαηηθψλ θαη θαηλνιηθψλ νπζηψλ. 

 Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν  ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηνιάδνπ π.ρ. εμαηξεηηθά άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο παγσληά ,επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη, εηδηθφηεξα, ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ππεξνμεηδίσλ θαη ζην ζπληειεζηή Κ270. Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά πγξαζίαο θαη ε δέζηε 

θαηά ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο  επλννχλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ νη νπνίνη 

είλαη ηθαλνί  λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνθάξπνπ απνδίδνληαο ζηα ιάδηα  

πςειφηεξν πνζνζηά νμχηεηαο. 

 Σν έδαθνο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ, είλαη ηθαλφ λα  επεξεάζεη ηελ νζκή θαη ην 

άξσκα ηνπ ειαηνιάδνπ. Δπηπιένλ ζηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο, πθίζηαηαη θαη ε 

θχηεπζε ησλ ειαηφδεληξσλ, φπνπ δηαδξακαηίδεη κεγάιν ξφιν ζην αλ ζα επεξεάζεη 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Καη απηφ, δηφηη αλ ππάξρεη ππθλή ή 

ππέξππθλε θχηεπζε ειαηνδέληξσλ, απηφκαηα ηα ειαηφδεληξα δελ «αλαζαίλνπλ» 

ζσζηά, δελ ιακβάλνπλ ην απαξαίηεην θσο πνπ ρξεηάδνληαη θαη απηφ αιινηψλεη ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο.     

 

 

Καηά ηελ ειαηνπνίεζε θαη κέρξη ηνλ ρξφλν ζπγθνκηδήο ηνπ ν ειαηνθαξπφο πξνζβάιιεηαη 

απφ έληνκα θαη κχθεηεο ηα νπνία  πξνθαινχλ αιινίσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ 

πεξηέρεη. Σε κεγαιχηεξε αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο ζ’ απηφ ην ζηάδην, πξνθαιεί ν δάθνο ηεο 

ειηάο.  

 Ο  ηξφπνο ηεο ζπγθνκηδήο (ξαβδηζκφο, θηέληζκα, ρέξηα, θπζηθή πηψζε ζε ειαηφπαλα, 

θιπ) απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαηά ηνλ νπνίνλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα 

λα απνθεχγεηαη ηξαπκαηηζκφο ηνπ θαξπνχ. Ο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ηνπ 

ειαηνθαξπνχ επεξεάδνπλ ,κε ηε ζεηξά ηνπο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Ζ 

ζπγθνκηδή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  αθνχ εμαθαληζζνχλ νη πξάζηλνη θαξπνί απφ 

ην δέλδξν.  

 Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε κεηαθνξά ηνπ θαξπνχ. Δάλ 

γίλεηαη ρξήζε δηάηξεησλ, ρακειψλ θαη θαιά αεξηδφκελσλ  
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θαθαζίσλ/βαξειηψλ/θνληέηλεξ αληί γηα ζαθηά, ειαρηζηνπνηείηαη ε αιινίσζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ.  

 Σέινο, ην θάςηκν ησλ θιαδηψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Καη απηφ γηαηί, θαηά ηελ πεξίνδν θαχζεο ησλ θιαδηψλ φπνπ ην 85% ησλ παξαγσγψλ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ελέξγεηεο απηέο κέζα ζηα ίδηα ηα αγξνθηήκαηα ξίρλνληαο ζηε 

θσηηά θαη άιια πιηθά (πιαζηηθά ζθεχε, λάηινλ θ.α.)  , απφ ηα νπνία 

απειεπζεξψλνληαη  πνιιέο επηβιαβείο νπζίεο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην ππέδαθνο 

θαη απηφ έρεη σο ζπλέρεηα λα ηηο απνξξνθνχλ ηα ειαηφδεληξα. 

 

Καηά ην ρξφλν απνζήθεπζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ απ’ φηαλ ζπιιέγεηαη, κέρξη 

ηελ έθζιηςή ηνπ θαη εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ, θαηά ηελ απνζήθεπζε, πξνθαιείηαη αχμεζε 

ηεο νμχηεηαο, αλάπηπμε κπθήησλ θιπ. Ζ άιεζε ηνπ θαξπνχ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ακέζσο, θαη ε πεξίνδνο παξακνλήο ηνπ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο λα είλαη κεδακηλή. Ζ 

παξαηεηακέλε απνζήθεπζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ 

ιφγσ ηνπ φηη  ιακβάλνπλ ρψξα δηαδηθαζίεο δχκσζεο θαη νμείδσζεο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θιαβνλνεηδή. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε απνθπγή αεξνζηεγψλ 

πιαζηηθψλ ζάθσλ γηα ηελ απνζήθεπζε, δηφηη ζε απηνχο δελ «αθήλνπλ» ηνλ θαξπφ λα 

«αλαπλέεη» θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ζάθνπ, ηελ αλάπηπμε κπθήησλ ,ηελ ππνβάζκηζή ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαζψο 

θαη ηνπ παξαγφκελνπ απφ απηφλ ειαηνιάδνπ. Δμ’ άιινπ νη θνηλνί ζάθνη απφ ζπλζεηηθά 

λήκαηα, αθ’ ελφο ραξάδνπλ θαη ηξαπκαηίδνπλ ηνλ θαξπφ, αθ’ εηέξνπ κεηαθέξνπλ δηάθνξεο 

αλεπηζχκεηεο ζπλζεηηθέο νπζίεο ηεο ζπζηάζεψο ηνπο, ζηνλ ειαηφθαξπν. 

 

2)Καηά ην ζηάδην βηνκεραληθήο εμαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ηνλ ειαηφθαξπν, ηδηαίηεξν 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ ν ηχπνο θαη ην είδνο ηνπ 

ειαηνηξηβείνπ θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Με ζθνπφ λα παξαρζεί ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο  θαη λα έρνπκε άξηζην ειαηφιαδν ζα πξέπεη ζην 

ειαηνηξηβείν λα πθίζηαηαη άξηζηνο εμαεξηζκφο, ψζηε λα απνθεχγεηε ε παξνπζία αξσκαηηθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ειαηφιαδν. 

 

Γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ κεγάιε ζεκαζία έρεη θαη ν ηχπνο ηνπ ζπαζηήξα. Οη 

κεηαιιηθνί ζπαζηήξεο (ζήκεξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζχγρξνλα ειαηνηξηβεία  είλαη 

κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε πςειέο ζηξνθέο, πξνθαιψληαο έηζη ζπάζηκν ηνπ 
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ειαηνθάξπνπ θαηά ηελ πηψζε ηνπ απφ ηε ρνάλε ηξνθνδνζίαο. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ 

κεηαιιηθψλ ζπαζηήξσλ είλαη φηη ελζσκαηψλνληαη ίρλε κεηάιινπ ζην ειαηφιαδν ηα νπνία ε 

πξνέξρνληαη απφ ηελ απφζπαζε κηθξψλ ηεκαρηδίσλ ζηδήξνπ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπο 

(www.minagric.gr). 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ην ειαηφιαδν αληηκεησπίδεη  ζνβαξέο  

αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο, εθ’ φζνλ δελ ηεξεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη δελ 

ιεθζνχλ νη αλάινγεο πξνθπιάμεηο απφ ηηο ειαηνπξγίεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη ε θαζαξηφηεηα ραξαθηεξίδνληαη θαη απηέο σο ζνβαξνί παξάγνληεο ζηελ 

αιινίσζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Δπηπιένλ, έλα ζηάδην θαηεξγαζίαο ην νπνίν ρξήδεη κεγάιεο 

πξνζνρήο είλαη ην ζηάδην ηεο ςπρξήο δηήζεζεο. 

 

Καηά ην ρξφλν απνζήθεπζεο ηνπ ειαηνιάδνπ ε πνηφηεηα ηνπ έξρεηαη αληηκέησπε κε  

ζεκαληηθέο αιινηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα νθείινληαη ζηνπο παξάγνληεο θσο, νμπγφλν, 

πγξαζία, πςειή ζεξκνθξαζία, ίρλε κεηάιισλ,, πξνμεηδσηηθψλ (ειεπζέξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, 

ππεξνμεηδίσλ), παξνπζία βηνθαηαιπηψλ (ελδχκσλ), ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, θιπ.  

 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ηνπο παξαγσγνχο είλαη θαη απηφο αθφκε έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο. Γελ πξαγκαηνπνηείηαη κε νξζέο κεζφδνπο θαη απηφ ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνζήθεπζεο θαη 

ζπληήξεζεο ,απφ ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο, ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε κηθξνχο θαη αθαηάιιεινπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

 

3)Καηά ην ζηάδην ηππνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο,  θαηαηάζζνπκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο :  

 Απηνχο πνπ πξνθαινχλ ηελ αιινίσζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ ειαηνιάδνπ κε ην νμπγφλν 

πνπ πεξηέρεη, ην νπνίν, κε ηελ επίδξαζε ηνπ θσηόο, ηεο θαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ύπαξμεο κεηάιισλ ή πξνζκείμεσλ ζηα ηνηρώκαηα ησλ 

πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, νμεηδψλεη θαη ππνβαζκίδεη κε κηα ζεηξά ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ 

ην ειαηφιαδν 

 ζ’ απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο  θαη, 

 ζ’ απηνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαθή κεηαρείξηζή ησλ ζπζθεπαζηψλ ειαηνιάδνπ. 
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4.3. Ιζνδύγηα Μάδαο θαη Δλέξγεηαο  

4.3.1. Απώιεηεο Μάδαο ζηελ Γηεξγαζία Διαηνπαξαγσγήο 

4.3.1.1. Γεληθά 

ηε Γηεξγαζία Διαηνπαξαγσγήο ,εθηφο απφ ην ειαηφιαδν, έρνπκε θαη απψιεηεο κάδαο. 

Γηάθνξα  ππνπξντφληα θαη απφβιεηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη παξάιιεια κηα 

πξφθιεζε ζην πσο ζα ηα δηαρεηξηζηνχκε θαη επεμεξγαζηνχκε.   

 Καηά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ειαηφδεληξσλ θαη ηελ ειαηνζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ: 

Κάζε ρξφλν, πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηά είδε θιαδεκάησλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

ειαηφδεληξσλ. Δπηπιένλ,  κε ην πέξαο ηεο ειαηνζπγθνκηδήο ππάξρεη έλαο αξθεηά 

κεγάιν θνξηίν θιαδεκάησλ. Σα  θιαδηά θαη ηα  θχιια απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξαπξντφλ ηεο ειαηνθνκηθήο δηαδηθαζίαο, ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκν. 

 Καηά ηελ βηνκεραληθή επεμεξγαζία:  αξηζκνχληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πγξψλ θαη 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. Τθίζηαληαη δχν ηχπνη ειαηνηξηβείσλ κε δηαθνξεηηθφ είδνο 

απνβιήησλ/ παξαπξντφλησλ ην θαζέλα. ηα ειαηνηξηβεία ηξηψλ(3) θάζεσλ 

παξάγνληαη πςειέο πνζφηεηεο πγξψλ απνβιήησλ ηα νπνία είλαη θπηηθά πγξά (ελλ.: 

θαηζίγαξνο) θαη ζηεξεψλ πνπ είλαη ν ηξηθαζηθφο ειαηνππξήλαο. Σα ειαηνηξηβεία 

δχν(2) θάζεσλ δελ δηαθξίλνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο  πγξψλ απνβιήησλ πνπ λα 

πεξηέρνπλ θπηηθά πγξά, ιφγσ ηνπ φηη απηά είλαη αλακεκεηγκέλα κε ηνλ ειαηνππξήλα 

ζε έλα εκίξεπζην απφβιεην, ηνλ πγξφ (ή δηθαζηθφ) ειαηνππξήλα. Άιια 

παξαπξντφληα ηα νπνία πθίζηαληαη θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ειαηνηξηβείσλ είλαη ηα 

θχιια απφ ην ζηάδην ηεο απνθχιισζεο, ην λεξφ πιχζεο ηνπ θαξπνχ θαη ην λεξφ ησλ 

δηαρσξηζηήξσλ γηα ηελ ηειηθή δηαχγαζε ηνπ ειαηνιάδνπ.  

 Καηά ηε 2
ε
 βηνκεραληθή επεμεξγαζία (Ππξελεινπξγεία): Σα παξαπξντφληα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, είλαη ζηεξενχ ηχπνπ ( ελλ.: ππξελφμπιν, ςίρα) θαη ηα απφλεξα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πδαξή πνιηφ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ ραξαθηεξίδνληαη 

απφβιεηα, θαη απηφ γηαηί αμηνπνηνχληαη κε δηάθνξεο ρξήζεηο.  
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4.3.1.2. Οη θπξηόηεξεο απώιεηεο ζηα ζεκαληηθόηεξα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο 

 

Καιιηέξγεηα θαη πγθνκηδή 

  ηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ειαηνδέληξσλ θαη ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ 

δηαθξίλνληαη ηα θιαδέκαηα φπνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ παξαπξντφλ ηεο δηεξγαζίαο θαη ελ 

δπλάκεη αμηνπνηήζηκν. 

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηα θιαδέκαηα είλαη: 

Μέζη εηήζια παπαγωγή 

κλαδεμάηων ανά δένδπο ελιάρ 

 

40 kg θιαδέκαηα/δέλδξν ειηάο 

 

Πίλαθαο 3:  Απψιεηεο κάδαο: ηνηρεία γηα ηα θιαδέκαηα 

 

Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία ( 3θ & 2θ ) 

Καηά ηελ Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία ηνπ  ειαηνιάδνπ ζηα ειαηνηξηβεία πξνθχπηνπλ 

παξάιιεια θαη δηάθνξα ππνπξντφληα. Κάπνηα απφ απηά δηαηίζεληαη σο απφβιεηα θαη θάπνηα 

άιια δέρνληαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πξνο αμηνπνίεζή ηνπο. Παξαθάησ, γίλεηαη κηα 

ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπο   

 

 Φχιια: είλαη παξαπξντφλ ηεο απνθχιισζεο θαη ε πνζφηεηά ηνπο ηζνχηαη κε  

30 Kg/tn  επεμεξγαδφκελνπ ειαηνθάξπνπ.  

 Νεξφ πιπζίκαηνο: είλαη παξαπντφλ ηνπ ζηαδίνπ «πιχζηκν ηνπ θαξπνχ», θαη ε 

πνζφηεηά ηνπ ηζνχηαη κε 5%. πλήζσο, δηαηίζεηαη αλεμέιεγθηα ζε δηάθνξνπο 

απνδέθηεο εμαηηίαο  θάπνηαο αλεπαξθήο επεμεξγαζίαο.  

 Φπηηθά πγξά: ν ιεγφκελνο θαηζίγαξνο (94% νεπό θαη 1% λάδι) είλαη παξαπξντφλ ησλ 

ειαηνηξηβείσλ  ηξηψλ(3)  θάζεσλ θαη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφβιεην ησλ 

ειαηνηξηβείσλ. Γηαηίζεηαη αλεμέιεγθηα ζε δηάθνξνπο απνδέθηεο εμαηηίαο ,θαη ζε 

απηφ, θάπνηαο αλεπαξθήο επεμεξγαζίαο  δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

 Διαηνππξήλαο(40% νεπό θαη 4% λάδι): παξαπξντφλ ησλ 3θαζηθψλ ειαηνηξηβείσλ ην 

νπνίν δηαηίζεηαη ζηα ππξελειαηνπξγεία γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (εμαγσγή 

ππξελέιαηνπ θαη  ππξελφμπινπ).  
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 Γηθαζηθφο ειαηνππξήλαο: είλαη παξαπξντφλ ησλ δηθαζηθψλ ειαηνηξηβείσλ θαη ε 

πγξαζία ηνπ θαηαιακβάλεη πςειά πνζνζηά, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζή ηνπ. Πιένλ φκσο κεηαθέξεηαη ζε ππξελειαηνπξγεία κε 

φπνπ δέρεηαη ηελ θαηάιιειε επμεξγαζία θαη εμάγεηαη ππξελέιαην θαη ππξελφμπιν.  

 Τγξά απφβιεηα δηθαζηθψλ ειαηνηξηβείσλ:  Απνηεινχκελα απφ ην λεξφ(5%)  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε πιχζε ηνπ θαξπνχ θαη ην λεξφ(12%)  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε δηαχγαζε ηνπ ειαηνιάδνπ. πλήζσο δηαηίζεληαη αλεμέιεγθηα ζε δηάθνξνπο 

απνδέθηεο εμαηηίαο θάπνηαο αλεπαξθήο επεμεξγαζίαο (π.ρ.:  απιή θαζίδεζε ησλ 

ζηεξεψλ ηνπο ζπζηαηηθψλ).  

 

Παξαθάησ  ηα ηζνδχγηα κάδαο  γηα ηα  ηξηθαζηθά θαη ηα  δηθαζηθά ειαηνηξηβείά θαζψο θαη ηα 

παξαγφκελα ππνπξντφληα. Δίλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπκε ηα ηζνδχγηα κάδαο γηα ηα 

ειαηνηξηβεία, δηφηη καο  δίλνπλ ηελ εηθφλα ησλ πνζνηήησλ ησλ παξαγφκελσλ  

παξαπξντφλησλ , αιιά θαη ηεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά  ηα ηζνδχγηα κάδαο ηα νπνία 

καο ελδηαθέξνπλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζ ηα ζπλερή θπγνθεληξηθά ζπζηήκαηα δχν(2) θαη 

ηξηψλ(3) θάζεσλ ,νη πνζφηεηεο θαη ηα είδε εηζξνψλ- εθξνψλ. ηελ είζνδν(εηζξνέο) έρνπκε 

ηνλ ειαηνθαξπφ, ηελ ελέξγεηα θαη ην λεξφ θαη ζηελ έμνδν(εθξνέο) έρνπκε ηνλ ειαηνππξήλα, 

ηα θπηηθά πγξά (σο πγξά απφβιεηα) θαη ην ειαηφιαδν. Δθηηκψληαη κε βάζε κηα κέζε 

απφδνζε ζε ειαηφιαδν ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 

 

Πίλαθαο 4:  Ιζνδχγηα κάδαο ειαηνηξηβείσλ (RAC/CP, 2001) 
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Κπξίσο καο απαζρνινχλ ηα ειαηνηξηβεία δχν(2) θαη ηξηψλ(3) θάζεσλ ηα νπνία απνηεινχλ 

θαη ηε πιεηνςεθία ησλ ειαηνηξηβείσλ. Μηα πην ζαθή εηθφλα καο δίλεη ν παξαθάησ πίλαθαο 

ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη φια ηα παξαπξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δχν δηαδηθαζίεο 

εμαγσγήο ειαηνιάδνπ ( 3θ θαη 2θ ) : 

 

 

 

Πίλαθαο 5:  Τπνιείκκαηα ειαηνηξηβείσλ αλάινγα κε ηε κέζνδν παξαγσγήο  (Κάιθαο, 2007) 

 

Σα αλαθεξφκελα ηζνδχγηα κάδαο είλαη θαζαξά ελδεηθηηθά θαη πξνθχπηνπλ θαηά πξνζέγγηζε. 

ηελ πξάμε εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο ν ηξφπνο 

θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο, νη θαηξηθέο-θιηκαηηθέο-εδαθνινγηθέο  ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

πεξηνρή θαιιηέξγεηαο. Σν θαηά πφζν έρεη σξηκάζεη ην ειαηφδεληξν θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη 

ηελ ειαηνπνίεζε ηνπ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο 
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ησλ ειαηνηξηβείσλ ιφγσ ηνπ φηη πνιιά ειαηνηξηβεία κεηαμχ ηνπο  ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ειαηνπνίεζεο(π.ρ.:  

δηαθνξεηηθνί ρξφλνη κάιαμεο, δηαθνξεηηθά πνζνζηά λεξνχ).  Σέινο, θάζε ειαηνηξηβείν 

δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη απηφ θαζηζηά ηα λνχκεξα ησλ απνδφζεσλ λα δηαθέξνπλ. 

 

 

 

2
ε
  Βηνκεραληθή  Δπεμεξγαζία Διαηνιάδνπ ( Ππξελεινπξγεία ) 

ε απηφ ην ζηάδην, ν δηθαζηθφο ειαηνππξήλαο ,αθνχ επεμεξγαζηεί, εθηφο απφ ιάδη παξάγεη 

θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία. Απηά ινηπφλ, είλαη ηα παξαπξντφληα ηεο αλαθεξφκελεο 

δηεξγαζίαο ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θαη απηά ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα. Αλαθεξφκαζηε ζην 

ππξελφμπιν θαη ζηα απφλεξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αξρηθφ πδαξή πνιηφ. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα, δηαθξίλνπκε ηα πνζνζηά ησλ παξαπξντφλησλ απηψλ ηνπ δηθαζηθνχ ειαηνππξήλα: 

 

 

Γηάγξακκα 7: Απφ ηη απνηειείηαη ν Γηθαζηθφο Διαηνππξήλαο (ζε πνζνζηά) 

 

 

*εκείσζε: Σν ππφινηπν 3% είλαη ην ιάδη απφ ην νπνίν παξάγεηαη ην Ππξελέιαην. 

 

 

 
 

Διφαςικόσ 

Ελαιοπυρήνασ 

Στερεά (Πυρηνόξυλο-Ψίχα) ->  32 % 

Απόνερα ->  65% 
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4.3.2. Απώιεηεο Δλέξγεηαο  ζηελ Γηεξγαζία Διαηνπαξαγσγήο 

Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο δηεξγαζίαο 

είλαη ε ειεθηξηθή. Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη ζπλήζσο αλάινγε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ. 

Γλσξίδνληαο ηα ηζνδχγηα ελέξγεηαο ηεο δηεξγαζίαο, ειέγρνπκε ηηο εηζξνέο καδί κε  ην 

ζπληειεζηή απφδνζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζηηο εθξνέο δελ παίξλνπκε ην 100% ηνπ πνζνχ 

ησλ εηζξνψλ, ηφηε έρνπκε απψιεηεο ελέξγεηαο. Σα ζηάδηα φπνπ είλαη αμηνζεκείσηα πξνο 

κειέηε θαη αλάιπζε είλαη ην ζηάδην ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο(2θ & 3θ) θαη ηεο 2εο 

βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο (Ππξελεινπξγεία).  

ηε Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία(2θ & 3θ) ην πνζνζηφ ησλ αλαγθψλ  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θπκαίλεηαη γχξσ ζην 6% / 1kg ειαηνθάξπνπ (Βιπζίδεο, 2004). Δλψ ζηε 2ε Βηνκεραληθή 

Δπεμεξγαζία(Ππξελεινπξγεία) ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θηάλεη 

κέρξη θαη ηα 45%.      

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο  ειαηνηξηβείσλ(2θ & 3θ) αιιά θαη ππξελεινπξγείσλ θαηαγξάθνληαη 

θαη πνζνζηά ζεξκηθήο ελέξγεηαο  ιφγσ ηνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη  θαχζε ηνπ ππξελφμπινπ 

γηα παξαγσγή ζεξκνγφλνπο δχλακεο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ. Σα 

λνχκεξα πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ θαη ζπλήζσο ηα λνχκεξα απηά ζε 

θάζε παξαγσγηθή κνλάδα δελ αιιάδνπλ ηδηαίηεξα. 

Πίλαθαο 6:  ρεηηθά κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ 

Λέβεηαο λεξνχ ζεξκνγφλνπ δχλακεο 102.000 kcal/h 

Ππξελνθαπζηήξαο 120.000 kcal/h 

Θεξκνγφλνο ηζρχο ππξελφμπινπ 2.500 kcal/kgr 

Ωξηαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ 48 kgr/h 

Καηαλάισζε ζην 10σξν 480 kgr/εκέξα 

Οη εξγάζηκεο εκέξεο ηεο πεξηφδνπ είλαη : 70 εκέξεο εξγ. 

Ζ θαηαλάισζε γηα ηελ πεξίνδν είλαη : 33,600 kg/πεξίνδν 

   

**ημείωζη: Οη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο. Οη αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ζηηο ηηκέο ζε θάζε Παξαγσγηθή Μνλάδα 

είλαη αλάινγεο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο εθάζηνηε κνλάδαο, ηε ζχζηαζε ησλ πξψησλ πιψλ, ηα πνζά ηνπ 

πξνζηηζέκελνπ λεξνχ θαζψο θαη κε ηα λνχκεξα ζεξκνθξαζίαο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο. 
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4.4. Ιδέεο γηα ειαρηζηνπνίεζε απσιεηώλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζην πσο κπνξνχκε κε απιέο 

πξαθηηθέο λα κεηψζνπκε ηηο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα. ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ εθξνψλ 

κάδαο, θαιχηεξεο απαληήζεηο δίλνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα (4.5.) παξνπζηάδνληαο ηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.                              

Σψξα, φζνλ αθνξά ηα ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα δίλνληαη θάπνηεο 

ηδέεο πεξί ηζνζηάζκηζεο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ κφλν γηα ην ζηάδην ηεο Βηνκεραληθήο 

Δπεμεξγαζίαο ηνπ Διαηνιάδνπ. Απηφ ιφγσ ηνπ φηη ζηνλ αγξφ νη ελεξγεηαθέο εηζξνέο-εθξνέο 

είλαη ακειεηέεο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Σππνπνίεζεο δελ θαηαγξάθεηαη ράζκα ζην 

ελεξγεηαθφ ηεο ηζνδχγην. Οπφηε, απηφ πνπ πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα είλαη ε θάζε ηνπ 

ειαηνηξηβείνπ. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη κηα ζεηξά -πνηνηηθψλ θαη φρη πνζνηηθψλ- 

πξνηάζεσλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ ειαηνηξηβείσλ. Απηέο είλαη νη 

εμήο:    

     Γεληθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ειαηνηξηβείνπ, 

 Όζνλ αθνξά ηα (ίδηα) κεραλήκαηα ησλ ειαηνηξηβείσλ, ζα πξέπεη λα δηαρένληαη 

παξφκνηεο πνζφηεηεο ειαηνθάξπνπ θαη ειαηνδχκεο αληίζηνηρα. Με δηαθνξεηηθέο 

πνζφηεηεο ν εμνπιηζκφο πξαγκαηνπνηεί θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη 

απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα δελ θαηαλέκνληαη ίζα.  

  Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ελδειερψο ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία 

ηνπο έρεη δηαθνπεί γηα παξαπάλσ απφ 4 ψξεο θαη πάληα πξηλ ηελ έλαξμε παξαγσγήο. 

Όηαλ ζηνλ εμνπιηζκφ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα, απηφο «δπζθνιεχεηαη» θαη ε απαίηεζε 

ζε ελέξγεηα είλαη πεξηζζφηεξε απφ απηή πνπ ρξεηάδεηαη έλα θαζαξφ ζπγθξφηεκα 

κεραλεκάησλ. 

ρεηηθά κε ηελ κάιαμε, 

 Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ κε ηελ ζπγθαηάζεζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαγσγψλ λα παξακέλνπλ ζην ζηάδην ηεο κάιαμεο πάλσ απφ κηα 

ψξα. Ο επηζπκεηφο ρξφλνο ηεο νινθιήξσζεο ηεο κάιαμεο είλαη κέρξη ηα 30 ιεπηά. 

Μάιαμε κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ κηζάσξνπ, ζεκαίλεη φηη θαη νη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηεο δηαδηθαζίαο κεγαιψλνπλ. Δπηπιένλ, ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ 30ιεπηνπ, 
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ζα έρνπκε θαη ζε κεγαιχηεξε απαίηεζε ζε δεζηφ λεξφ. Άιινο έλαο αθφκε ιφγνο πνπ 

«καξηπξάεη» φηη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζα απμεζνχλ.   

  Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ καιαθηήξα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη 

ηηο 19 ζηξνθέο. Δπίζεο, εθηφο απφ ηε επηβάξπλζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, 

επηθέξεη θηλδχλνπο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ (π.ρ. ππνβάζκηζε) ε κε 

ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαρχηεηαο. 

Γεληθά γηα ην ειαηνηξηβείν, 

 Θα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν εηζξνψλ-εθξνψλ ψζηε, ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 

κεηαρείξηζεο, λα ππάξρεη πεξηζψξην δηφξζσζεο. Έηζη δελ ζα επεξεαζζνχλ αηζζεηά ηα 

ηζνδχγηα κάδαο θαη ελέξγεηαο. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο θάζε ειαηνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη απφ 

θάπνηα ηππηθή εθπαίδεπζε ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα 

θαη λα έρεη ηηο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα απνηξέςεη κεγάεο δηαθπκάλζεηο 

ζηα ηζνδχγηα κάδαο θαη ελέξγεηαο.  

 

 

4.5. Αμηνπνίεζε  παξαπξντόλησλ-ππνιεηκκάησλ 

Α.  Αγξόθηεκα 

ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζηάδην ηνπ Αγξνθηήκαηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ειαηφδεληξσλ έρνπκε κφλν έλαλ ηχπν παξαπξντφλησλ-ππνιεηκκάησλ 

ην νπνίν φκσο θαηαγξάθεη κεγάιεο πνζφηεηεο. Σν παξαπξντφλ απηφ ινηπφλ, είλαη ηα θιαδηά 

θαη ηα θχιια πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιαδεκάησλ ησλ ειαηφδεληξσλ θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ. 

Μαο ελδηαθέξεη ζπγθεθξηκέλα απηφο ν ηχπνο παξαπξντφλησλ απφ ην αγξφθηεκα δηφηη ηα 

ππφινηπα βξίζθνληαη ζε ακειεηέεο πνζφηεηεο θαη δελ εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα 

ην πεξηβάιινλ. Γηα απηφ ινηπφλ, εδψ θαη ρξφληα έρνπλ εθπνλεζεί δηάθνξεο κειέηεο ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ππνιείκκαηνο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νξηζηηθή δηαθνπή 

ηεο δηάζεζεο φισλ απηψλ ησλ πνζνηήησλ ζην πεξηβάιινλ.  
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Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ινηπφλ, αλαθέξνπλ φηη ηα ελαπνκείλαληα θιαδηά θαη θχιια 

κπνξνχκε λα ηα αμηνπνηήζνπκε θαη λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε σο εμήο: 

i) σο εδαθνβειηησηηθφ ιίπαζκα (Γηάγξακκα 7)  θαη,  

ii) σο βηνκάδα ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο  

(Γηάγξακκα 7) 

 

 

Γηάγξακκα 8: Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο ηνπ Αγξνθηήκαηνο 

 

Σν πξψην παξάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο βηνζηαζεξνπνίεζεο(composting). Ζ αλαεξφβηα 

απνζχλζεζε ,δειαδή, ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ ησλ απνξξηκκάησλ ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, 

έσο ηελ παξαγσγή βηνρεκηθά ζηαζεξνχ πξντφληνο (εδαθνβειηησηηθφ θνκπφζη). Δλψ βηνκάδα 

έρνπκε φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεγρφκελε θαχζε ησλ ειαηφθπιισλ-θιαδηψλ ζε κεραλέο 

εζσηεξηθέο θαχζεο , ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκν πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 

ειεθηξηθή ζεξκηθή ελέξγεηα.  



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               80 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φκσο ηα παξαπάλσ ,θαη λα ζεσξεζεί φηη ηα ππνιείκκαηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ ειαηφδεληξσλ αμηνπνηνχληαη νξζά θαη απνηειεζκαηηθά,  ρξεηάδνληαη λαη 

κελ θαη νξζέο πξαθηηθέο  αιιά απφ ηελ άιιε θαη πξαγκαηηθή ζέιεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

παξαγσγνχο πξψηα απφ φια.  

Β.  Βηνκεραληθή Δπεμεξγαζία Διαηνιάδνπ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπξντφλησλ ηεο εμαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ παξνπζηάδεηαη σο έλα 

δηαρξνληθφ δπζεπίιπην πξφβιεκα. ήκεξα, πνιιέο ειαηνπαξαγσγέο ρψξεο έρνπλ εληαρζεί 

ελεξγά ζηνλ αγψλα πεξί αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία 

πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ηνπο. 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έρνπλ απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ 

θνξηίνπ ησλ απνβιήησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ηνμηθφηεηάο ηνπο. 

Πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ ρσξίο λα εγθπκνλνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο αιιά 

θαη λα είλαη ηθαλά λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δεπηεξνγελείο ηνκείο κε ηε κνξθή ρξήζηκσλ 

ζπζηαηηθψλ (π.ρ. αληηνμεηδσηηθέο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο) . Απηφ φκσο, δελ είλαη πάληα 

πινπνηήζηκν εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ.   

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο απνβιήησλ ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αλφξγαλεο θαη 

νξγαληθέο νπζίεο ζεσξείηαη κεγάιε θαη γηα απηφ ην ιφγν θαηαβάιινληαη κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο απφ ηνπο εηδηθνχο ψζηε ε αμηνπνίεζε ηνπο λα είλαη φζν ην δπλαηφ νξζφηεξε θαη 

παξάιιεια απνηειεζκαηηθή. Οξηζκέλνη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη νη εμήο:    

i) γηα ιίπαλζε, αθνχ πξψηα δερηνχλ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία. Λφγσ ηνπ φηη 

πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο θαιίνπ, αδψηνπ, θσζθφξνπ θαη καγλεζίνπ,  

ii) αμηνπνίεζε ησλ θπηηθψλ πγξψλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία θαη ζε θαιιπληηθά, ζηα 

πιαίζηα ηεο κεηαπνίεζεο. 

iii) γηα παξαγσγή θαχζηκνπ αεξίνπ (βηναέξην) ,αθνχ ππνζηνχλ αλαεξφβηα 

κηθξνβηαθή δχκσζε, θαη γεληθφηεξα γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο, 

iv) γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ δχκσζεο (πρ αιθνφιεο), θπζηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ 

(πνιπθαηλφιεο), ρξσζηηθψλ (απφ αλζνθπάλεο),   

v) αμηνπνίεζε ηνπ παξάγσγνπ «ππξελφμπιν» σο θαχζηκε χιε, 

vi) σο εδαθνβειηησηηθφ, κε βηνζηαζεξνπνίεζε (composting) ησλ ζηεξεψλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ απνβιήησλ θαη ησλ ηδεκάησλ ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο θαηεξγαζίαο ηνπο.  
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vii) γηα παξαγσγή βηνκάδαο κηθξνβηαθνχ ραξαθηήξα, χζηεξα απφ αεξφβηα δχκσζε ζε 

βηναληηδξαζηήξεο. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάγσγν (ελλ.: βηνκάδα) είλαη πινχζην ζε 

κνλνθπηηαξηθή πξσηεΐλε (single cell protein) θαη δχλαηαη λα εκπινπηίζεη ηηο 

δσνηξνθέο.  

Απφ ηα παξαπάλσ, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ηα παξαπξντφληα ησλ ειαηνηξηβείσλ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφζζεηα ζπζηαηηθά ζε πνιινχο δεπηεξνγελείο 

ηνκείο θαη πσο απφ απηά κπνξνχλ ,εμίζνπ, λα εμαρζνχλ πνιιά ρξήζηκα πξντφληα. Με 

ζπγθξνηεκέλεο πξνζπάζεηεο θαη ζηνρεπκέλεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμεη δπλαηφηεηα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ζε κεγάιε 

θιίκαθα. ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, αλαπαξίζηαληαη θάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο 

αμηνπνίεζεο. Να ζεκεησζεί φηη απφ ηελ ζεηξά πξνηάζεσλ πεξί αμηνπνίεζεο ησλ 

ππνιεηκκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ, θάπνηνη ηξφπνη βξίζθνληαη αθφκα ζε πξψηκν-

πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη ε αλαθνξά ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Σα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία ειαηνιάδνπ κε 3θαζηθφ θαη 2θαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο 

θαζψο θαη κε ηελ 2
ε
 βηνκεραληθή επεμεξγαζία, ηα ππξελεινπξγεία.   
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Γηάγξακκα 9: Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο ηεο Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ (κε 
3θαζηθφ ζχζηεκα) 

 

ηα ειαηνηξηβεία κε 3θαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο λεξνχ.  Λφγσ ηνπ φηη κέρξη ζηηγκήο, ην λεξφ απηφ δελ δηαρεηξίδεηαη νξζά θαη 

δηαηίζεηαη ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη δεη ρξεζηκνπνηεκέλν πεξηέρνληαο δηάθνξεο νπζίεο, 

κηα πξφηαζε είλαη λα ην αλαθπθιψλνπκε θαη λα ην επαλαρξεζηκνπνηνχκε ζηε δηαδηθαζία 

ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο. Ζ αλαθχθισζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ίδηα ηελ 

κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κε ηελ βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

αλαθχθισζεο ψζηε λα παξέρνληαη  άκεζα απνηειέζκαηα.   

ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 9) ,ην νπνίν απνηππψλεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ειαηνηξηβείν κε 2θαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο, δελ έρνπκε 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. Άξα νη πξνηάζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη πην 

μεθάζαξεο. Σα ειαηφθπιια πξννξίδνληαη γηα composting  πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 

εδαθνβειηησηηθφ ιίπαζκα θαη λα αμηνπνηεζεί αλάινγα, θαη ν 2θαζηθφο ειαηνππξήλαο πξέπεη 
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λα δηνρεηεπζεί ζηα ππξελεινπξγεία (2
ε
 Βηνκερλαηθή Δπεμεξγαζία) ψζηε λα κελ δηαηεζεί 

εζθαικέλα ζην πεξηβάιινλ.    

 

Γηάγξακκα 10: Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο ηεο Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ (κε 

2θαζηθφ ζχζηεκα) 

 

ην Γηάγξακκα 10 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην ζηάδην θαη νη επηκέξνπο δηεξγαζίεο ηεο 

2
εο

 βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ειαηνιάδνπ (ππξελεινπξγεία) . Γηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

παξάγσγα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη δχν: ην ιάδη ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ππξελέιαην κε 

ηηο θαηάιιειεο δηεξγαζίεο θαη ν εθρπιηζκέλνο ειαηνππξήλαο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε 

ηελ δηάζεζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα ηνλ αμηνπνηήζνπκε  κε 2 ηξφπνπο. αλ 

δσνηξνθή αιιά θαη ζαλ βηνθαχζηκν (ππξελφμπιν).  
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Γηάγξακκα 11: Πξαθηηθέο βειηηζηνπνίεζεο ζηε δηεξγαζία ηεο 2εο Βηνκεραληθήο Δπεμεξγαζίαο Διαηνιάδνπ 
(Ππξελεινπξγείν) 

 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή ππξελειαίνπ , είλαη νξζφ λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ν ειαηνππξήλαο δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιεο ρξήζεηο θαη 

ρσξίο λα δηνρεηεπζεί γηα επηπιένλ επεμεξγαζία ηνπ ζηα ππξελεινπξγεία. Γειαδή, αθνχ 

νινθιεξσζεί ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ηνπ ειαηνιάδνπ, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ ειαηνππξήλα θαη σο δσνηξνθή, σο βηνθαχζηκν αιιά θαη σο εδαθνβειηησηηθφ ιίπαζκα. 

Πάληα φκσο αθνχ ππνζηεί ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία. 

 

Γ.  Σππνπνίεζε 

Οινθιεξψλνληαο θαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο εμαγσγήο ειαηνιάδνπ πξνρσξάκε ζην ζηάδην ηεο 

ηππνπνίεζεο. Μειεηψληαο ην, δηαθξίλνπκε φηη ηα ππνιείκκαηα ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα, δελ δηαζέηνπλ κεγάιν ξππαληηθφ θνξηίν ιφγσ ηνπ φηη δελ 

έρνπκε λα θάλνπκε κε ππνιείκκαηα κε νξγαληθφ θνξηίν. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

πξέπεη λα κεξηκλήζνπκε θαη γηα απηέο ηηο πνζφηεηεο – κηθξέο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 
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ζηάδηα- ππνιεηκκάησλ. Αλαθνξηθά, ηα ππνιείκκαηα πνπ έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε είλαη 

νπνηνδήπνηε πιηθφ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία ιφγσ θάπνηαο 

δπζιεηηνπξγίαο αιιά θαη νηηδήπνηε πεξηζζεχεη απφ ηελ εκθηάισζε, ηελ πξνζζήθε εηηθεηψλ 

θαη ηελ θηβσηηνπνίεζε. Άξα, ραξηί-ραξηφλη, γπαιί θαη πιαζηηθφ.  

Αλαθέξνκαη ζε δηαρείξηζε θαη φρη αμηνπνίεζε ιφγσ ηνπ φηη απφ ηε θχζε ηνπο ηα 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά δελ είλαη ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα ζε θάπνην άιινλ ηνκέα, παξά κφλνλ 

γηα αλαθχθισζε. Οπφηε ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ε ελ ιφγσ αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ 

ζεκαίλεη αλαθχθισζε ησλ άρξεζησλ θαη πεξηηηψλ πιηθψλ (Γηάγξακκα 11). 

 

Γηάγξακκα 12: Αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ ηεο δηεξγαζίαο ηεο Σππνπνίεζεο 
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4.6. Βειηηζηνπνίεζε Διαηνπαξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο (Δλφηεηα 4.4. θαη Δλφηεηα 4.5) παξνπζηάζζεθαλ θάπνηεο 

πνηνηηθέο ηδέεο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ηεο 

ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο, αληίζηνηρα. ε 

απηή ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο απηέο ζηελ πξάμε. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

πάξνπκε, ζα πεξηγξάθνπλ έλα βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ βειηηζηνπνίεζε απηή ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην 

θαη πσο απηφ νκαινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε θάπνησλ ππνιεηκκάησλ ηεο ειαηνπαξαγσγήο.  

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δπν ελφηεηεο, έηζη θαη εδψ νη πξνηάζεηο αθνξνχλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ην ζηάδην ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ειαηνιάδνπ (ελλ.: ειαηνηξηβείν). 

Λφγσ ηνπ φηη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηνπο δπν ηχπνπο ησλ 

ειαηνηξηβείσλ πνπ έρνπκε ζηε ρψξα καο (2θαζηθφ θαη 3θαζηθφ), έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο 

πίλαθαο (Πίλαθαο 7) ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ ελεξγεηαθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνιείκκαηα 

ειηάο, ππνπξντφληα θαη απφβιεηα πνπ παξάγνληαη εηεζίσο θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο 

ειαηνηξηβείσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα ππνιείκκαηα, 

ειέγρζεθαλ ηα δεδνκέλα δχν ειαηνηξηβείσλ (2θαζηθφ θαη 3θαζηθφ) κε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ειαηνθάξπνπ 1000 kg/h. ε απηφ, βνήζεζαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4 ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη ηα ηζνδχγηα κάδαο-ελέξγεηαο θαη ζηηο δχν κνλάδεο. Αλαιπηηθφηεξα:  

ηε κνλάδα εμαγσγήο ειαηνιάδνπ κε 3θαζηθφ ζχζηεκα θπγφθεληξηζεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 1000 kg/h , νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο είλαη 90-117 kWh . Γηα ηελ ζπλέρεηα 

ησλ πξάμεσλ ιήθζεθε κηα κέζε ηηκή ίζε κε 100 kWh ε νπνία κεηαθξάδεηαη κε 0,1 MWh. 

Άξα νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ελέξγεηαο γηα έλα ρξφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα θηάλνπλ ηηο 

876 MWh/year(*).  

ηε κνλάδα εμαγσγήο ειαηνιάδνπ κε 2θαζηθφ ζχζηεκα θπγφθεληξηζεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο 1000 kg/h , νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο είλαη <90-117 kWh . Λήθζεθε θαη εδψ 

κηα κέζε ηηκή, γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πξάμεσλ, ε νπνία ηζνχηαη κε 85 kWh  θαη άξα, κε 0,085 

MWh. Σφηε, νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ελέξγεηαο γηα έλα ρξφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζα 

θηάλνπλ ηηο 744.6 MWh/year. 

*Οη ηειηθέο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

MWh/year  πνπ απηφ είλαη θαη ην δεηνχκελν. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ηηκέο ζηηο επφκελεο ελφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα πνζά. 
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Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν έδσζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη βαζηζκέλν ζε φζα αλαθέξνπλ 

επίζεκεο κειέηεο ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη πεξηέρεη ηηκέο, δείθηεο θαη 

ζπληειεζηέο νη νπνίνη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηηο 

παξακέηξνπο ηεο. Δπηπιένλ, λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δίλεη απνηειέζκαηα 

θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο ειαηνηξηβείσλ (2θαζηθά-3θαζηθά). Άξα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα 

δηαδηθαζία θαη γηα ηα 2θαζηθά ειαηνηξηβεία. 

Με βάζε ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ, ζπγθξνηήζεθε ν Πίλαθαο 7 ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ 

ελεξγεηαθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνιείκκαηα ειηάο, ππνπξντφληα θαη απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη εηεζίσο. 

 

Πίλαθαο 7: Δλεξγεηαθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνιείκκαηα ειηάο, ππνπξντφληα θαη απφβιεηα πνπ 
παξάγνληαη εηεζίσο 

  

Ελαιόφυλλα Πυρηνόξυλο YAE 

(2φ) (3φ) (2φ) (3φ) (2φ) (3φ) 

Ποςότητα 350.40 tons/y 265.45 tons/y 477,56 tons/y 
 127.42 tons/y  

4,809.2 
m3/y 

1752 m3/y 

Ενεργειακή 
Αξία 

4,300 Kcal/kg 
(4.99 KWh/k) 

4,300 Kcal/kg 
(4.99 KWh/kg) 

4,650 Kcal/kg 
(5.4 KWh/kg)  

4,650 Kcal/kg 
(5.4 KWh/kg)  

0.4* 
MWh/m3 

0.4 
MWh/m3 

Συνολική 
Ενέργεια που 

περιέχεται 
(ανά χρόνο) 

1,748.49 MWh 1,324.59 MWh 2,497.6 MWh 666,4 MWh 
1,923.68 
MWh 

700.8 
MWh 

*Ergutter et al, 2000 

 

Απηφ πνπ θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα είλαη φηη φια ηα ππνιείκκαηα θαη 

παξαπξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο απνδίδνπλ κία κεγάιε πνζφηεηα ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ. Άξα, 

απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη κφλν απφ έλα είδνο παξαπξντφλησλ νη ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο θαιχπηνληαη ζην 100% θαη γηα ηνπο δπν ηχπνπο ειαηνηξηβείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δπλακηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ελφο απφ ηα αλαγξαθφκελα 

ππνιείκκαηα, θάζε κνλάδα εμαγσγήο ειαηνιάδνπ κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία, νδεχεη πξνο ηελ 

θαζεηνπνίεζε ηεο θαη ηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία. Πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη 

ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε άιιεο κεζφδνπο 



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               88 

αμηνπνίεζεο ησλ ππφινηπσλ πνζνηήησλ ππνιεηκκάησλ ζε δεπηεξνγελείο ηνκείο, ηηο νπνίεο 

δηαβάζακε ζηελ Δλφηεηα 4.5. Έηζη ζπλάκα κε ηνπο παξαγσγνχο, ζα έρνπλ επηπιένλ θέξδνο 

θαη φθεινο απφ ηέηνηνπ είδνπο ηερληθέο.    

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπ Γήκνπ Σξηθπιίαο, ε νπνία είλαη θαη ε 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε. Γηα ην ιφγν απηφ ζην θεθάιαην 5 ,θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Δλφηεηα 5.4, πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

γηα ην Γήκν Σξηθπιίαο.  

 

Κεθάιαην 5
ν
 : Γήκνο Σξηθπιίαο 

5.1.  Γεληθά 

Ο Ννκφο Μεζζελίαο βξίζθεηαη ζην Ννηηνδπηηθφ άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ζπλνιηθά λνκνχο ηεο Πεινπνλλήζνπ, είλαη ν ηέηαξηνο ζε κέγεζνο, κε έθηαζε πνπ 

θηάλεη ηα 2.991 η.ρικ.. Ο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 161.288 θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη 69.849 (πεξίπνπ ην 43% ηνπ ζπλφινπ) ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Καιακάηα, ηελ πξσηεχνπζα 

ηνπ Ννκνχ (απνγξαθή 2011). Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο  θαηαλέκεηαη 

ζε 280 νηθηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 121 θαηαγξάθνληαη σο πεδηλνί, νη 73 σο εκηνξεηλνί 

θαη νη 85 σο νξεηλνί. Αμηνζεκείσην είλαη φηη 144 απφ ηνπο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο, δειαδή 

άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ, έρνπλ πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 250 

θαηνίθσλ. Γηνηθεηηθά ν Ννκφο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» , 

ππνδηαηξείην ζε έμη δήκνπο νη νπνίνη είλαη:  Καιακάηαο, Σξηθπιίαο, Μεζζήλεο, Πχινπ-

Νέζηνξνο, Οηραιίαο, Γπηηθήο Μάλεο. Μεγαιχηεξνο πιεζπζκηαθά είλαη ν Γήκνο Καιακάηαο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζαλ πεξίπησζε κειέηεο έρνπκε πάξεη ην Γήκν Σξηθπιίαο. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ν ελ ιφγσ δήκνο ζε 3 βαζηθέο ραξαθηεξηζηηθέο θαηεγνξίεο: ηα 

γεσγξαθηθά - δεκνγξαθηθά, ηα κεηεσξνινγηθά θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Όιεο νη 

θαηεγνξίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ θιάδν ηεο 

ειαηνπαξαγσγήο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε ηνπηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ ειηά θαη ην ειαηφιαδν, ηε ζπκπεξηθνξά-ζπκκφξθσζε ησλ παξαγσγψλ θαη 

ησλ ηδηνθηεηψλ ειαηνηξηβείσλ σο πξνο ηνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο νδεγίεο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα.  
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Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο  ( Κεθάιαην 4
ν
 ) ζε δπν 

κνλάδεο εμαγσγήο ειαηνιάδνπ (ειαηνηξηβεία) νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην  Γήκν Σξηθπιίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ ζηελ πξάμε θαη λα 

ειέγμνπκε ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. 

 

5.1.1. Γεσγξαθηθά - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

                      (http://www.dimostrifylias.gr/) 

 
Γεσγξαθηθά 

Ο Γήκνο Σξηθπιίαο ρσξνζεηείηαη ζηελ Ννηηνδπηηθή Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

Ννηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζην Ννκφ Μεζζελίαο. Καηαιακβάλεη ην βφξεην 

ηκήκα ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο Γήκνπο Πχινπ-Νέζηoξνο ζηα λφηηα, 

Οηραιίαο θαη Μεζζήλεο ζηα αλαηνιηθά θαη Εαράξσο ηνπ Ννκνχ Ζιείαο ζηα βφξεηα. Γπηηθά,  

βξέρεηαη απφ ην Ηφλην Πέιαγνο θαη ε ζαιάζζηα πεξηνρή είλαη γλσζηή σο Κππαξηζζηαθφο 

Κφιπνο. 

Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιφκνξθα αλάγιπθα θαζψο νη ηέζζεξηο 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ ηε ζπλζέηνπλ ραξαθηεξίδνληαη σο πεδηλέο θαη νη δχν σο νξεηλέο. 

Μεγάιε έθηαζε επηπιένλ, θαηαιακβάλεη ν εχθνξνο θαη παξαγσγηθφο Σξηθπιηαθφο Κάκπνο ν 

νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άςνγεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην Γήκν 

(κεζνγεηαθφ θιίκα), δίλεη ζηελ πεξηνρή ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

 

Γεκνγξαθηθά 

Αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε, ν Γήκνο Σξηθπιίαο ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

θαη απαξηίδεη ην ζχλνιν ησλ έμη Γήκσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο. Οη 

ππφινηπνη πέληε, είλαη νη Γήκνη Καιακάηαο, Οηραιίαο, Μεζζήλεο, Γπηηθήο Μάλεο θαη 

Πχινπ – Νέζηνξνο. Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ ππνινγίδεηαη ζηα 612 η. ρικ θαη ν κφληκνο 

πιεζπζκφο ηνπ είλαη 27.373 θάηνηθνη (Απνγξαθή 2011).  Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ε 

Κππαξηζζία, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 250ρικ απφ ηελ Αζήλα θαη 160ρικ απφ ηελ 

Πάηξα. Ο Γήκνο Σξηθπιίαο απνηειείηαη απφ έμη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο νη νπνίεο είλαη:  

 Αεηνχ κε έθηαζε 94η.ρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή 

 Απιψλνο κε έθηαζε 112η.ρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή 

 Γαξγαιηάλσλ κε έθηαζε 122η.ρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή, 

http://www.dimostrifylias.gr/
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 Κππαξηζζίαο κε έθηαζε 101η.ρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή, 

 Φηιηαηξψλ κε έθηαζε 114η.ρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή             θαη, 

 Σξηπχιεο κε έθηαζε 69η.ρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή 

 

5.1.2. Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο (αιιά θαη ζπλνιηθά ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο) ραξαθηεξίδεηαη 

κεζνγεηαθφ (εχθξαην). Γηαθξίλεηαη απφ έλαλ ήπην ρεηκψλα θαη  έλα θαινθαίξη εθηεηακέλν 

θαη ζεξκφ. Ζ ςπρξή πεξίνδνο εκθαλίδεηαη απφ ην κήλα Ννέκβξην κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ελψ 

νη ζεξκνί κήλεο είλαη απφ ηνλ Μάην έσο θαη ηνλ Οθηψβξην .  

Οη βξνρνπηψζεηο θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 751,2 ρηι/έηνο (κέζν εηήζην χςνο), κε κέγηζην χςνο λα 

παξνπζηάδεηαη ην ρεηκψλα (πεξίπνπ ζηα 332,3 ρηι.). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην θζηλφπσξν 

κε 249, 9 ρηι., ε άλνημε κε 146,6 ρηι. θαη ηειεπηαίν ην θαινθαίξη κε 24,4 ρηι. Πην βξνρεξφο 

κήλαο ραξαθηεξίδεηαη ν Ννέκβξηνο κε 138,2 ρηι. ,ελψ ν μεξφηεξνο κήλαο είλαη ν Ηνχιηνο κε 

5,2 ρηι. Αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά πγξαζίαο πνπ θαηαγξάθνληαη, ε κέζε εηήζηα ζρεηηθή 

πγξαζία αγγίδεη ην 67,7%, κε ηνλ Ηνχιην σο ηνλ μεξφηεξν κήλα (κε 57,9%) θαη πγξφηεξν ηνλ 

Ννέκβξην (κε 74,6%).   

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία /έηνο, ε ειάρηζηε εκθαλίδεηαη ηνλ 

Γεθέκβξην θαη ηνλ Ηαλνπάξην κε 10°C θαη ε κέγηζηε ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην 

θηάλνληαο ζηνπο 28°C.  

 

5.1.3. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηνλ Ννκφ Μεζζελίαο θαη εηδηθφηεξα, ζην Γήκν Σξηθπιίαο ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο απνηειεί 

κηα απφ ηηο θχξηεο απαζρνιήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ θαη απηψλ πνπ θαηνηθνχλ 

ζηα ρσξηά θαζψο θαη  εθείλσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε θαη θαηέρνπλ γεσξγηθέο εθηάζεηο. 

ηελ επηβίσζε ησλ παξαγσγψλ ηεο πεξηνρήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην εηζφδεκα, ε 

πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία θαη κέρξη πξφζθαηα θαη νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο – επηδνηήζεηο 

αληινχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απνθέξεη κεγάια θέξδε. Δλδεηθηηθά, θάπνηεο απφ ηηο 

θαιιηέξγεηεο ,πνπ είλαη ην βαζηθφ «γξαλάδη» ζηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θάζε 

δεκφηε, είλαη απηέο ηεο ειαηνθνκίαο, ησλ ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ ακπειηψλ, ηεο 
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ζηαθίδαο αιιά θαη ηνπ θαξπνπδηνχ. Καιιηέξγεηεο νη νπνίεο δηαγξάθνπλ κεγάια πνζνζηά 

εηήζηαο παξαγσγήο ( άλσ ησλ 1000tn έθαζηνο ) ηνπνζεηψληαο ηνλ δήκν ζε ζέζε ηζρχνο 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο θαη πξνθαιψληαο ηνπ θάζε ρξφλν έλα ζεηηθφηαην πξφζεκν ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε βησζηκφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ,ε νπνία παξνπζηάδεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νξζή ιεηηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ αιιά θαη ηα ζσζηά εθφδηα γλψζεσλ γηα ηελ εθάζηνηε 

θαιιηέξγεηα πνπ ιακβάλνπλ νη παξαγσγνί, επηθέξνπλ κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα θάζε ρξφλν 

θαη ν δήκνο εμεηδηθεχεηαη θαη εμειίζζεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.    

 

 

5.2. Σνπηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειηά θαη ην ειαηόιαδν        

[Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηελνηξνθηθήο (ΓΑΟΚ) Σξηθπιίαο] 

 

ην Γήκν Σξηθπιίαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε γχξσ ζηα 300.00 

ζηξέκκαηα θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ειαηφδέληξσλ αλέξρεηαη ζε 5.000.000 ειαηφδελδξα. 

Ζ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζεκεηψλεη ηεξάζηηεο αξηζκνχο πξάγκα ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη ν 

δήκνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ηζρπξνχο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Δλδεηθηηθά, νη αξηζκνί ηεο 

εηήζηαο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη: 

 30.000 tn (ηόνοι) ηο έηορ 2017 

 20.000 tn (ηόνοι) ηο έηορ 2018 

 29.000 tn (ηόνοι) ηο έηορ 2019 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε κέζε παξαγσγή ηεο πεξηνρήο μεπεξλά ηνπο 24.000 tn (ηόνοςρ) θαη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ν Γήκνο Σξηθπιίαο λα ππνινγίδεηαη ζηα ζπλνιηθά πνζνζηά ηεο 

εζληθήο παξαγσγήο θαιχπηνληαο ην 10%. 

Δπηπιένλ, ν Γήκνο Σξηθπιίαο παξνπζηάδεη θαη κεγάινπο αξηζκνχο ζηηο κνλάδεο 

βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο ειαηνιάδνπ (ειαηνηξηβεία) θαζψο θαη ζηηο κνλάδεο 

ηππνπνίεζεο. Πεξίπνπ 70 ειαηνηξηβεία θαη 30 κνλάδεο ηππνπνίεζεο. ρεηηθά κε ηηο κνλάδεο 

2
εο

 βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο (Ππξελεινπξγείν), ζηε πεξηνρή ηεο Σξηθπιίαο ππάξρεη κφλν 

έλα θαη είλαη θαζφια ελεξγφ. Ζ κνλάδα απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε Γ.Δ. Γαξγαιίαλσλ.   
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Πίλαθαο 8:  Γήκνο Σξηθπιίαο: Διαηνηξηβεία θαη Μνλάδεο Σππνπνίεζεο 

Γήκνο Σξηθπιίαο 

Διαηνηξηβεία Μνλάδεο Σππνπνίεζεο 

70 30 

 

ην Γήκν Σξηθπιίαο ηα 70 ειαηνηξηβεία (Πίλαθαο 8) ρσξίδνληαη ζε ειαηνηξηβεία κε 2θαζηθφ 

θαη 3θαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (60%) ην θαηαιακβάλνπλ ηα 

3θαζηθά κε ηνλ αθξηβή αξηζκφ λα αλέξρεηαη ζηα 42, ζε αληίζεζε κε ηα 2θαζηθά πνπ είλαη 28 

(Δηθφλα 12).  

 

Δηθόλα 12: «Δίδε Διαηνηξηβείσλ Γήκνπ Σξηθπιίαο» 

 

5.3.  Η ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο θαη ηε λνκνζεζία 

Ύζηεξα απφ ελδειερή έξεπλα, δηαπηζηψζεθε πσο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ελλ. ηδηνθηήηεο 

ειαηνηξηβείσλ, παξαγσγνχο θ.α.)  πνπ απαξηίδεη ηνλ θιάδν θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ειαηνπαξαγσγήο ζην Γήκν Σξηθπιίαο, δελ ηεξεί ζην 100% ηηο νδεγίεο θαη ηνπο λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ επηβάιιεη φια απηά ηα ρξφληα, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιεληθφ 

θξάηνο αληίζηνηρα, γηα ηα απφβιεηα θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπο.  
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Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηα ειαηνηξηβεία θα εηδηθφηεξα ζηα πγξά απφβιεηα 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα ειαηνηξηβεία κε 3θαζηθφ ζχζηεκα, έρεη δνζεί εηδηθά νδεγία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εμνπδεηέξσζε απηψλ κε αζβέζηε πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ην πςειφ 

νξγαληθφ θνξηίν πνπ πεξηέρεηαη ζε απηά θαη ζηε ζπλέρεηα λα νδεγεζνχλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο πξνο αμηνπνίεζε. Σν δχζηπρεο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη πσο απφ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ειαηνηξηβείσλ δελ ηεξείηαη ε ζπγθεθξηκέλε νδεγία. Αληηζέησο, νη ηδηνθηήηεο 

ειαηνηξηβείσλ “ππαθνχλ” ζε θάπνηεο αδεηνδνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάζεζε (πνιιέο 

θνξέο θαη αλεμέιεγθηε)  ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε απνρεηεπηηθά δίθηπα νκβξίσλ ησλ 

δηάθνξσλ νηθηζκψλ, ζε ρεηκκάξνπο, ζηε ζάιαζζα θαη ζηα πνηάκηα. Καη απηφ, ιφγσ ην φηη ηα 

ειαηνηξηβεία, σο κηθξέο ή κεζαίεο κνλάδεο δε κπνξνχλ εχθνια λα ππνζηνχλ ην επηπιένλ 

θφζηνο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ηνπο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κε απηέο ηηο ηερληθέο ηα 

πγξά απφβιεηα απνηεινχλ ζεκαληηθή αηηία ξχπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ελ γέλεη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.   

 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηα ειαηνηξηβεία 2θαζηθνχ ζπζηήκαηνο, ε θαηάζηαζε έρεη ζεηηθφηεξν 

πξφζεκν θαη απηφ ιφγσ ηνπ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ κεηαθέξνπλ ηνλ 

δηθαζηθφ ππξήλα (ν νπνίνο είλαη ην κνλαδηθφ ππφιεηκκα ηεο δηαδηθαζίαο) ζηα 

ππξελεινπξγεία . Έηζη δελ ην δηαζέηνπλ αλεμέιεγθηα ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ. Όκσο, απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη φηη ε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ ειαρηζηνπνηείηαη νχηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Καη απηφ ιφγσ ηνπ φηη 

ζπζζσξεχνληαη φιεο νη πνζφηεηεο ζηα ππξελεινπξγεία, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα 

πνζνζηά ηεο αέξηαο ξχπαλζεο θαη ηνπ απνηππψκαηνο ηνπ άλζξαθα είλαη πςειά. 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ θιαδεκάησλ νη παξαγσγνί αθφκε θαη ζήκεξα δελ 

πξάηηνπλ κε νξζέο -ζπλπθαζκέλεο κε ηηο νδεγίεο- πξαθηηθέο. Δδψ θαη ρξφληα, πξνθεηκέλνπ 

λα “απαιιαρηνχλ” απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ θιαδεκάησλ πξνβαίλνπλ ζε θαχζε απηψλ θαη 

πνιιέο θνξέο ζε ρψξνπο εληφο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο. Απηνί νη ρψξνη δελ πιεξνχλ θακία 

πξνδηαγξαθή θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, πνιιέο ηνμηθέο νπζίεο απφ ηελ θαχζε λα 

εηζρσξνχλ ζην ππέδαθνο θαη απηφκαηα λα ηηο δέρνληαη ηα ειαηφδελδξα θαη νη θαξπνί ηνπο. 

Πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ην ειαηφδεληξν θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηνπ ειαηνιάδνπ. ίγνπξα, θάζε ηδέα δηαρείξηζεο ησλ 

θιαδεκάησλ απαηηεί πξνζεθηηθή κειέηε θαη νξζφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 

πάληα κε θχξην γλψκνλα ηηο νδεγίεο θαη ηνπο λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο 
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5.4. Δθαξκνγή ησλ αμόλσλ Βειηηζηνπνίεζεο ζε 2 Μνλάδεο 

Δμαγσγήο Διαηνιάδνπ θαη ζπλνιηθά ζην Γήκν Σξηθπιίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απνηειεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

,πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηελ Δλφηεηα 4.6., ζε 2 ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο εμαγσγήο 

ειαηνιάδνπ. Μνλάδεο νη νπνίεο εδξεχνπλ ζην Γήκν Σξηθπιίαο. Παξφιν πνπ ν Πίλαθαο 7  

πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο απνδφζεηο ησλ ππνιεηκκάησλ 

ηεο δηεξγαζίαο, νη ζπλζήθεο απηέο πνπ επηιέμακε (ελλ.: παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

1000kg/h) δελ αληηπξνζσπεχνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ειαηνηξηβείν ηεο πεξηνρήο. Άξα, 

ην πην ζσζηφ ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθαξκνγέο ησλ αμφλσλ βειηηζηνπνίεζεο ζε 

δεδνκέλα πνπ έρνπκε απφ θάπνηα ειαηνηξηβεία ηνπ δήκνπ ψζηε λα κπνξνχκε λα 

πξνβνχκε ζε θάπνηα εηδηθά ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο 

αιιά θαη γεληθψο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σξηθπιίαο.  

Οη εθαξκνγέο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δπν ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο εμαγσγήο 

ειαηνιάδνπ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (2θαζηθφ-3θαζηθφ) ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα έρνπκε 

κηα πην ζπιινγηθή εηθφλα ηνπ πεδίνπ. Παξαθάησ, ζε δπν μερσξηζηέο ππνελφηεηεο 

αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ έλα ειαηνηξηβείν 3θαζηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο θπγνθέληξηζεο θαη ελφο 2θαζηθνχ ,αληίζηνηρα. Σέινο, κε βάζε ηα φζα  

αληιήζακε απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο παξνπζηάδεηαη θαη κηα αθφκε ππνελφηεηα ε 

νπνία πεξηέρεη κηα πην γεληθεπκέλε εηθφλα πνπ αθνξά φιν ην Γήκν Σξηθπιίαο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ζε λνχκεξα.  

5.4.1. Μνλάδα Δμαγσγήο Διαηνιάδνπ κε 3θαζηθό ζύζηεκα θπγνθέληξηζεο 

Ζ πξψηε εθαξκνγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ειαηνηξηβείν κε 3θαζηθφ ζχζηεκα 

θπγνθέληξηζεο ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Γήκν Σξηθπιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. Φηιηαηξψλ. Ζ ελ ιφγσ κνλάδα έρεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

ειαηνθάξπνπ 3.300 kg/h θαη ε ηππνδχλακε ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 130 Hp. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο 

ζε ηηκέο γηα έλαλ ρξφλν κεηαθξάδεηαη ζε 28.908 ton/year θαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηεο 

ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα (κε βάζε ηελ ηππνδχλακε) αγγίδνπλ ηηο 849,7 MWh/year (*).  

 

Έρνληαο ζαλ δεδνκέλα ηα παξαπάλσ θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ εξγαιείν ην κνληέιν 

ππνινγηζκνχ ηζνδπγίσλ κάδαο-ελέξγεηαο ζπκπιεξψζεθε ν παξαθάησ Πίλαθαο 9.  
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Πίλαθαο 9:  Δλεξγεηαθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνιείκκαηα ειηάο, ππνπξντφληα θαη απφβιεηα πνπ παξάγνληαη 

εηεζίσο ζην Γήκν Σξηθπιίαο (Διαηνηξηβείν κε 3θαζηθφ ζχζηεκα) 

  Ελαιόφυλλα Πυρηνόξυλο ΥΑΕ 

Ποςότητα 2,890.8 tons/y  420.5 tons/y 14,983.9 m3/y 

Ενεργειακή Αξία 
4,300 Kcal/kg 
(4.99 KWh/kg) 

4,650 Kcal/kg 
(5.4 KWh/kg)  

0.4 MWh/m3 

Συνολική Ενέργεια που 
περιέχεται (ανά χρόνο) 

14,425.09 MWh 2,270.5 MWh 5,993.5 MWh 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα θαλεξψλνπλ φηη φινη νη ηχπνη ππνιεηκκάησλ θαη 

παξαπξντφλησλ έρνπλ κεγάιε ελεξγεηαθή αμία θαη πσο ε απφδνζε ηνπο ζε εηήζηα ζπλνιηθή 

ελέξγεηα είλαη ηεξάζηηα. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, κπνξνχλ θάιιηζηα λα θαιπθζνχλ νη 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ελφο θαη κφλν ηχπνπ 

παξαπξντφλησλ. 

Σέινο, απφ ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξνθχπηνπλ θαη θάπνηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ην λεξφ θαη εηδηθφηεξα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επαλαρξεζηκνπνηεκέλνπ λεξνχ. 

Αλαθεξφκαζηε ζην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πιχζηκν ηνπ ειαηνθάξπνπ θαζψο ε 

ππφινηπε πνζφηεηα λεξνχ εληάζζεηαη ζηα πγξά απφβιεηα. Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ην επαλαρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ αλέξρεηαη ζηα 2890,8 m
3
/year ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε άξδεπζε 11 ζηπεμμάηων θαιιηεξγήζηκεο γεο.    

 

 

5.4.2. Μνλάδα Δμαγσγήο Διαηνιάδνπ κε 2θαζηθό ζύζηεκα θπγνθέληξηζεο 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη έλα ειαηνηξηβείν κε 2θαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο ην νπνίν 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Γήκν Σξηθπιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. 

Φηιηαηξψλ. Ζ ελ ιφγσ κνλάδα έρεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ειαηνθάξπνπ 5.900 kg/h θαη ε 

ηππνδχλακε ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 113 Hp. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο ζε ηηκέο γηα έλαλ ρξφλν 

κεηαθξάδεηαη σο 51.684 ton/year θαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(κε βάζε ηελ ηππνδχλακε) αγγίδνπλ ηηο 735,8 MWh/year.  

Έρνληαο ζαλ δεδνκέλα ηα παξαπάλσ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βαζηθφ εξγαιείν ην κνληέιν 

ππνινγηζκνχ ηζνδπγίσλ κάδαο-ελέξγεηαο ζπκπιεξψζεθε ν παξαθάησ Πίλαθαο 10.  
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Πίλαθαο 10:  Δλεξγεηαθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνιείκκαηα ειηάο, ππνπξντφληα θαη απφβιεηα πνπ παξάγνληαη 

εηεζίσο ζην Γήκν Σξηθπιίαο (Διαηνηξηβείν κε 2θαζηθφ ζχζηεκα) 

  Ελαιόφυλλα Πυρηνόξυλο YAE 

Ποςότητα 5,168.4 tons/y 13,561.8 tons/y 7,975.9 m3/y 

Ενεργειακή Αξία 
4,300 Kcal/kg 

( 4.99 KWh/kg) 
4,650 Kcal/kg 
(5.4 KWh/kg)  

0.4 MWh/m3 

Συνολική Ενέργεια που 
περιέχεται (ανά χρόνο) 

25,790.3 MWh 73,233.7 MWh 3,190.3 MWh 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ πίλαθα θαλεξψλνπλ, θαη εδψ, φηη φινη νη ηχπνη 

ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ έρνπλ κεγάιε ελεξγεηαθή αμία θαη πσο ε απφδνζε ηνπο ζε 

ζπλνιηθή ελέξγεηα είλαη ηεξάζηηα. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ειαηνηξηβείν φηη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ελφο θαη κφλν ηχπνπ παξαπξντφλησλ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζπγθξηηηθά κε ηε κνλάδα εμαγσγήο ειαηνιάδνπ κε 3θαζηθφ 

ζχζηεκα θπγνθέληξηζεο, δηαθξίλνπκε φηη νη πνζφηεηεο παξαγφκελσλ ππνιεηκκάησλ θαη 

παξαπξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα  νη πνζφηεηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ απνδίδνπλ, είλαη 

κεγαιχηεξεο. Απηφ δε ζρεηίδεηαη βέβαηα κε ην ηχπν ηνπ ειαηνηξηβείνπ, αιιά κε ηε κεγάιε 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ δπλακηθνηήησλ ησλ κνλάδσλ απηψλ.   

Δμαηξνχληαη, φκσο, ηα ΤΑΔ ιφγσ ηνπ φηη ζε κηα κνλάδα κε 3θαζηθφ ζχζηεκα 

θπγνθέληξηζεο ε πξνζηηζέκελε πνζφηεηα λεξνχ είλαη κεγαιχηεξε. Πνζφηεηα πνπ 

εληάζζεηαη ζηηο ηηκέο ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ην επαλαρξεζηκνπνηνχκελν λεξφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο ηνπ νπνίνπ 

ηηο πιεξνθνξίεο καο ηηο έρεη δψζεη πάιη ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν ηζνδπγίσλ κάδαο-

ελέξγεηαο, ε πνζφηεηα αλέξρεηαη ζηα 5.168,4 m
3
/year ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε άξδεπζε 19.8 

ζηπεμμάηων θαιιηεξγήζηκεο γεο. 
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5.4.3. Γηα όιν ην Γήκν Σξηθπιίαο 

Ο Γήκνο Σξηθπιίαο, φπσο δηαβάζακε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, έρεη ζεκαληηθή 

παξνπζία ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δίηε κε ηελ θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ 

είηε κε άιινπ ηχπνπ θαιιηέξγεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φκσο, φηη έρεη θαη ηεξάζηηεο απαηηήζεηο ζε 

βαζηθέο πξψηεο χιεο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ νξζφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ απηψλ. Παξάιιεια, νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ δήκνπ πνιιαπιαζηάδνληαη 

ιφγσ ηνπ φηη πιένλ, ππάξρνπλ θαη πνιιέο κνλάδεο παξαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ αγαζψλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο.  

Άξα ν Γήκνο Σξηθπιίαο θαη θαη’ επέθηαζε ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηνπ, έρνπλ αλάγθε απφ κηα 

ηζνξξνπία ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ησλ παξάγσγψλ ηνπο. Απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα, λεξφ θαη 

ιίπαζκα είλαη ηα πξψηα πνπ πξέπεη αλ φρη λα θαιπθζνχλ, λα εκπινπηίδνληαη θάζε ρξφλν 

ψζηε λα κελ ππάξρεη ρανηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηζνδπγίσλ αλάγθεο θαη παξαγσγήο. ε 

απηφ, δχλαηαη λα βνεζήζεη ν ηνκέαο ηεο ειαηνπαξαγσγήο πξαγκαηνπνηψληαο αμηνπνίεζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη πνζφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ελδερφκελε ηέηνηα αμηνπνίεζε είλαη κεγάιεο. 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη καο πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαη 

παξαπξντφλησλ ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε ελεξγεηαθφ επίπεδν, ζηε ιίπαλζε 

θαζψο θαη ζηελ άξδεπζε ησλ ειαηψλσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα:      

-ρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο θαιχςεηο πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξνπλ ηα ππνιείκκαηα θαη 

παξαπξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν δήκνπ έρνπκε ηα εμήο:  

 Ζ ελ δπλάκεη ζεξκηθή ελέξγεηα κέζσ παξαγσγήο βηναεξίνπ εθηηκάηαη ζε 30.000 

MWh/έηορ (ζεξκηθέο κεγαβαηψξεο).  

 Ζ ελ δπλάκεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ βηναέξην ππνινγίδεηαη ζε 9.600 MWh/έηορ 

(ειεθηξηθέο κεγαβαηψξεο).  

Ζ ζεκεξηλή παξαγσγή είλαη κεδακηλή. Γχλαηαη έηζη λα ηξνθνδνηεζεί, απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ Γήκνπ Σξηθπιίαο. 

-ρεηηθά κε ην λεξφ πνπ κπνξνχκε λα αλαθπθιψζνπκε, είλαη απηφ πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο 

κνλάδεο εμαγσγήο ειαηνιάδνπ ζην ζηάδην ηνπ πιπζίκαηνο ηνπ ειαηνθάξπνπ. Πξνζζέηνληαο 

φια ηα δεδνκέλα ,πνπ αθνξνχλ ην δήκν. ζην ππνινγηζηηθφ κνληέιν ηζνδπγίσλ κάδαο - 
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ελέξγεηαο, ε ελ δπλάκεη παξαγσγή επαλαρξεζηκνπνηεκέλνπ λεξνχ εθηηκάηαη ζε 202.356 

m
3
/έηορ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα αξδεπηνχλ πεξίπνπ ζηα 775 ζηξέκκαηα ειαηώλεο. 

Πξάγκα ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Σξηθπιίαο. 

-ρεηηθά κε ηελ ιίπαλζε ησλ ειαηφδεληξσλ, ηέινο, ε ελ δπλάκεη παξαγσγή 

εδαθνβειηησηηθνχ ιηπάζκαηνο εθηηκάηαη ζε 163.636,4 ton/έηορ. Ζ πνζφηεηα απηή πξνθχπηεη 

απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θιαδεκάησλ ειηάο (ειαηφθπιια θαη θιαδηά) πνπ παξάγνληαη ζηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ αγξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ειαηψλσλ. Άξα, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη κπνξεί λα αλαγελλεζνχλ φινη νη ειαηψλεο, αθφκε θαη έλα κεγάιν ηκήκα 

ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ ηεο Σξηθπιίαο. 

 

 

 

 

 

 

 



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               99 

πκπεξάζκαηα 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα παξνπζηάζεη έλα πξαθηηθφ βηψζηκν κνληέιν 

ειαηνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ην νπνίν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγεηαθά απηφλνκεο 

θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο θαη ρσξίο λα πθίζηαληαη πςειά πνζνζηά απσιεηψλ κάδαο θαη, 

παξάιιεια λα κεξηκλά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηε ζπλερή 

αλαβάζκηζε ηνπ. Έλα κνληέιν ην νπνίν λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνπ βαζηθνχο άμνλεο ηεο 

Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο («επαλαρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ», «αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ» 

θηι.) πξνάγνληαο ηε βησζηκφηεηα θαη εθαξκφδνληαο απιέο θαη ζπκβαηέο ηερληθέο –γηα θάζε 

παξαγσγφ θαη θάηνρν ειαηνηξηβείσλ-  ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο, ην θχξην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ζηφρνο 

επηηεχρζεθε. Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζηφρνο απηφο, αλαιχζεθε κηα ζεηξά απφ 

πνηνηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ειαηνπαξαγσγή θαη, αλαπηχρζεθε έλα ππνινγηζηηθφ εξγαιείν ην 

νπνίν ππνινγίδεη ηα ηζνδχγηα κάδαο θαη ελέξγεηαο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο παξέρνληαο έηζη 

πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ππνιείκκαηα θαη παξαπξντφληα ησλ δηεξγαζηψλ.  

Αξρηθά, κειεηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Κεθαιαίνπ 4 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δλφηεηαο 

4.4, ζρεηηθά κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη 

κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ζεκαληηθά ηηο απψιεηεο ζε κάδα αιιά θαη ζε ελέξγεηα 

εθαξκφδνληαο θάπνηεο απιέο ηερληθέο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ρξεκαηηθή επηβάξπλζε. 

Δλέξγεηεο πνπ βνεζνχλ θαη ζηελ ηζνξξνπία ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο-ελέξγεηαο αιιά θαη 

ζηελ βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν 

πιένλ, φηη ην ειαηφιαδν (ελλ.: ε πνηφηεηα ηνπ) «ππνθέξεη» απφ δπν παξάγνληεο. Ο 

πξψηνο είλαη νη δηάθνξεο θπζηθέο παξάκεηξνη πνπ ην επεξεάδνπλ, απφ ην ζηάδην ηεο 

θαιιηέξγεηαο έσο θαη φηνπ θηάζεη ζην εκπφξην. ε απηφ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηεξάζηηεο παξεκβάζεηο. ην δεχηεξν φκσο, πνπ αθνξά θαζαξά ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο, 

εθεί κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Ζ απζηεξή ζηάζε απέλαληη 

ζηε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ν θαζαξηζκφο ηνπ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε νξζή ηήξεζε ησλ ρξφλσλ θαη ησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη κηα ζεηξά απφ βήκαηα ζηα νπνία έρεη 

άκεζε παξέκβαζε ν άλζξσπνο. Πξαθηηθέο νη νπνίεο αθνξνχλ φια ηα ζηάδηα ηεο 

ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, νη Δλφηεηεο 4.5. θαη 4.6. παξνπζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαη παξαπξντφλησλ ηεο 
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ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. πκπεξαίλνπκε φηη ζέηνληαο ζε ηζρχ ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο, κηα ειαηνπαξαγσγηθή κνλάδα δχλαηαη λα θαηαζηεί ζε 

ελεξγεηαθά απηφλνκε. Σν ελεξγεηαθφ θνξηίν πνπ πεξηέρνπλ ηα ΤΑΔ θαη ηα ΑΔ είλαη 

κεγάιν θαηαθέξλνληαο έηζη λα θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ή έλα πνιχ κεγάιν 

κέξνο απηψλ ηεο εθάζηνηε κνλάδαο. Όζνλ αθνξά ηψξα, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ειαηφδεληξσλ δηαπηζηψλνπκε φηη θαη νη παξαγσγνί κπνξνχλ λα βγνπλ θεξδηζκέλνη απφ 

κηα ελδερφκελε αμηνπνίεζε ησλ θιαδεκάησλ (ελλ.: ειαηφθπιια θαη θιαδηά) ησλ 

ειαηφδεληξσλ. Οη πνζφηεηεο ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ ιηπάζκαηνο πνπ ζα παξαρζνχλ, ζα 

ηνλψζνπλ θαη ζα αλαγελλήζνπλ ηνπο ειαηψλεο ηνπο θαη παξάιιεια ζα ππάξμεη κηα 

κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηε ιίπαλζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο.  

Δπηπξφζζεηα, δηαθξίλνπκε φηη ηα παξαγφκελα ΤΑΔ ησλ κνλάδσλ εμαγσγήο ειαηνιάδνπ 

κε 3θαζηθφ ζχζηεκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ παξάγνληαη απφ ηα 2θαζηθά 

ειαηνηξηβεία. Ο κνλαδηθφο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη απμεκέλεο πνζφηεηεο 

πξνζηηζέκελνπ λεξνχ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

ειαηνπνίεζεο ζηα 3θαζηθά ειαηνηξηβεία. Άξα, ην λα αμηνπνηήζνπκε έλα κέξνο ηνπ 

πξνζηηζέκελνπ λεξνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο πνζφηεηεο ηνπ επαλαρξεζηκνπνηεκέλνπ 

λεξνχ πνπ αληινχληαη απφ ην ζηάδην ηεο πιχζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ζεκαληηθά ηα ΤΑΔ ησλ 3θαζηθψλ ειαηνηξηβείσλ.  

πλερίδνληαο γηα ηα απφβιεηα ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , ζπκπεξαίλνπκε θαη 

απφ ηελ εξγαζία αιιά θαη ηα ιεγφκελα ησλ εηδηθψλ (Παξάξηεκα: πλεληεχμεηο) φηη θαη 

ηα απφβιεηα θαη ησλ δπν ηχπσλ ειαηνηξηβείνπ είλαη αμηνπνηήζηκα ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ 

εηδνπνηφο δηαθνξά φκσο κεηαμχ ηνπο είλαη ε ζχζηαζε ηνπο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε 

νξγαληθφ θιάζκα. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε θαη θξίζηκεο δηαθνξέο 

ζην θφζηνο. Σν ηειεπηαίν, είλαη θαη ν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην πφζν θαιά θαη 

απνηειεζκαηηθά ζα εθαξκνζηνχλ θαη νη άμνλεο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηελ 

ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ θαηάζηαζε ζην Γήκν Σξηθπιίαο, πνπ απνηειεί 

ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Μηα πεξηνρή πνπ δηαδξακαηίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αιπζίδα ηεο ελαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν, ε νπνία φκσο δελ θαηαθέξλεη ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 

ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη νπνίεο 

απνηππψλνληαη ζην Κεθάιαην 5, απνδεηθλχνπλ φηη ν Γήκνο Σξηθπιίαο, ζηνλ πξσηνγελή 
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ηνκέα, έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα «κεηακνξθσζεί» ζε έλαλ κεξηθψο-αλ φρη νιηθψο-

ελεξγεηαθά απηφλνκν δήκν θαιχπηνληαο έηζη, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζε ελέξγεηα θαη πξψηεο 

χιεο. Απηφ φκσο απνηειεί πξντφλ κηαο ζεηξάο νξζψλ πξαθηηθψλ θαη πξνπάλησλ 

ζέιεζεο, απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ κέρξη θαη ηηο 

δεκνηηθέο αξρέο.   

Δλ θαηαθιείδη, απηφ πνπ πεγάδεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ είλαη κφλν φηη ν θιάδνο 

ηεο ειαηνπαξαγσγήο εμειίζζεηαη εθαξκφδνληαο ηέηνηεο πξαθηηθέο. Δίλαη φηη κε απηέο ηηο 

εθαξκνγέο θαη ζε γεληθή άπνςε αιιά θαη ζε επίπεδν δήκνπ εηδηθφηεξα, βειηηψλεηαη 

παξάιιεια θαη ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Έλα 

ρξφλην θαη ηεξάζηην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη επίιπζεο, θαη πιένλ απνθηά ηηο 

ζσζηέο βάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί.  

 

 
 

Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 
ηνλ ππξήλα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κηα ζεηξά απφ πνηνηηθέο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε 

ηελ ζπλνιηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε ελέξγεηα θαη κάδα, 

θαζψο θαη θάπνηα ζηνηρεηψδε κεζνδνινγία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ. 

Απηφ φκσο, δε ζεκαίλεη φηη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε δελ έρεη πεξηζψξηα εμέιημεο. ηνλ 

επίινγν ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο αθφκε πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ αιιά θαη ζην ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ πξνζδνθάηαη. 

Αξρηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ,ζην Γήκν Σξηθπιίαο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ επηθξάηεηα 

ηεο ρψξαο, ηα πεξηζζφηεξα ειαηνηξηβεία είλαη κεκνλσκέλα θαη ζρεηηθά κηθξήο  

δπλακηθφηεηαο. πλεπάγεηαη έηζη, φηη φπνηεο ελέξγεηεο δξνκνινγνχληαη λα γίλνπλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ζα πξέπεη λαη είλαη ρακεινχ νηθνλνκηθνχ πξνθίι θαη βηψζηκεο 

σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα πάιη, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν επνρηαθφο ραξαθηήξα 

ηνπο. Σα απφβιεηα δελ είλαη κηαο κνξθήο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ 
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ελαιιαγή ησλ επνρψλ, ηα απφβιεηα πθίζηαληαη δηάθνξεο αιιαγέο σο πξνο ηε ζχζηαζε ηνπο. 

Πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα θαη νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή πάληα δηαρείξηζε ηνπο.   

ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο απνδφζεηο θαη θαιχςεηο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη 

παξαπξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Όπσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα ππνιείκκαηα 

απνδίδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, αμηνπνηψληαο φιεο απηέο 

ηηο πνζφηεηεο, θαη νη παξαγσγνί αιιά θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ κνλάδσλ έρνπλ ηεξάζηηα νθέιε. 

Όκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη έηζη. Καη απηφ ιφγσ ηνπ φηη ηα παξάγσγα ησλ 

ππνιεηκκάησλ (πιελ ην ππξελφμπιν) ηα εθκεηαιιεχνληαη νη βηνκεραλίεο αμηνπνίεζεο θαη 

δηάθνξνη ηξίηνη. Άξα, κηα πξφηαζε ζα ήηαλ λα ππάξμεη κηα λέα ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ λα κεξηκλά θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο αιιά θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο 

ειαηνηξηβείσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ. Έηζη, ζα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ,θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, βηψζηκε ε ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Σέινο, ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο θαη νινθιεξσκέλεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη γηα ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα πνπ πθίζηαηαη ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν δηθαζηθφο ειαηνππξήλαο πνπ κεηαθέξεηαη ζηα ππξελεινπξγεία επεξεάδεη 

ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηα πνζνζηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Σν θαηλφκελν απηφ 

πξνθαιείηαη ιφγσ ηνπ φηη ηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία δελ παξάγνπλ ζηεξεά απφβιεηα θαη 

θπηηθά πγξά αιιά κφλν ην δηθαζηθφ ειαηνππξήλα. Ο νπνίνο δελ κπνξεί λα δηαηεζεί πνπζελά 

αιινχ παξά κφλν ζε ππξελεινπξγεία θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχνληαη 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηνπ ππνιείκκαηνο ζηα ππξελεινπξγεία θαη ην λέθνο πνπ πξνθαιείηαη 

εθεί λα δηνγθψλεηαη. Δπίζεο, ηεξάζηηα ξχπαλζε ζηελ αηκφζθαηξα πξνθαιείηαη θαη απφ ηελ 

ζπζζψξεπζε-παξακνλή ηνπ ειαηνππξήλα έμσ απφ ηα ππξελεινπξγεία κέρξη λα ηεζεί πξνο 

επεμεξγαζία.  

Άξα, κηα πξφηαζε ζα ήηαλ θάζε κνλάδα παξαγσγήο επεμεξγαζίαο ειαηνιάδνπ λα δηαζέηεη 

ζην νηθνδνκηθφ ηεο γήπεδν θαη έλα κηθξφ εμνπιηζκφ μήξαλζεο ηνπ ειαηνππξήλα (repasso) 

θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηα παξάγσγα γηα δηθή ηεο ρξήζε. Απηφ έρεη δπν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σν πξψην αθνξά ηνλ εθάζηνηε  ηδηνθηήηε ειαηνηξηβείνπ, κηαο θαη ζέηεη ηηο 

βάζεηο ψζηε λα κεηαηξέςεη ζε ελεξγεηαθά απηφλνκε ηε κνλάδα ηνπ. Σν δεχηεξν, ζρεηίδεηαη 

κε ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα κε ηα επίπεδα ηεο ηνπηθήο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηα 

νπνία ζα κεησζνχλ ξαγδαία θαη ε αηκφζθαηξα δελ ζα επηβαξχλεηαη πιένλ απφ φιν απηφ ην 

ξππαληηθφ θνξηίν. Έηζη ην πεξηβαιινληηθφ πξφζεκν παξακέλεη ζεηηθφ.      
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Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο 

 

Έλαο αξθεηά κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο 

κνπ εξγαζίαο έρεη αληιεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ 

Γήκνπ Σξηθπιίαο. Δηδηθφηεξα, επραξηζηψ ηνλ θχξην Παξαζθεπφπνπιν Αληψλην ηνλ 

δηεπζπληή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, ν νπνίνο κνπ παξείρε εμ’ αξρήο ηηο γλψζεηο ηνπο 

θαη ην πιηθφ πνπ ρξεηάζηεθα. Έλα αθφκε κεγάιν επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ηνπ θαη ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ, ζηνλ θχξην Παπαρξηζηφπνπιν Δπζηάζην, Υεκηθφ Μεραληθφ θαη 

ππνςήθην δηδάθηνξα ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

ηνλ πίλαθα φζσλ ζπλέβαιαλ ,παξέρνληαο κνπ βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ζηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο βξίζθεηαη θαη ν θχξηνο Θενθηιφπνπινο Ησάλλεο, Υεκηθφο Μεραληθφο ηεο 

Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ηνλ νπνίν ηνλ επραξηζηψ θαη απηφλ 

ζεξκά. Σέινο, αθφκε έλα επραξηζηψ ζηνπο δπν θαηφρνπο ειαηνηξηβείσλ ηνπ Γήκνπ 

Σξηθπιίαο, νη νπνίνη νηηδήπνηε ζηνηρείν θαη αλ ηνπο δήηεζα κνπ ην παξείραλ απιφρεξα θαη 

ήηαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλέληεπμε (Βιέπε Παξάξηεκα). Γηα ηε ζπλέληεπμε 

αθφκα, επραξηζηψ θαη ηνλ θχξην Κνπηζνχθν Νίθν, πξφεδξν ηνπ ρνιείνπ Διηάο θαη 

Διαηνιάδνπ Καιακάηαο, ν νπνίνο θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ήηαλ πξφζπκνο λα κε βνεζήζεη 

ζε νηηδήπνηε θαη αλ ηνπ δήηεζα.  
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Παξάξηεκα  

πλεληεύμεηο 

Θέινληαο λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα , ζεσξήζακε φηη πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηεο 

απαληήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Άηνκα ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ζηε «πξψηε 

γξακκή» ηεο ειαηνπαξαγσγήο αιιά θαη απφ άηνκα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηνλ θιάδν θαη 

ηελ εμέιημή ηνπ ,εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απφ ηνκείο νη νπνίνη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε 

ηελ ειαηνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπγθξνηήζεθε κηα ιίζηα εξσηήζεσλ 

απφ ηεο νπνίαο ηηο απαληήζεηο πξνζδνθνχζακε φηη ζα θαηαιήγακε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

Σα άηνκα πνπ εξσηήζεθαλ ήηαλ νη θ. θ. Παξαζθεπφπνπινο Αληψληνο κε ην αμίσκα ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ) Σξηθπιίαο, 

Κνπηζνχθνο Νηθφιανο κε ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ρνιείνπ Διηάο θαη Διαηνιάδνπ 

Καιακάηαο (ΔΔΚ) θαζψο θαη δπν θάηνρνη κνλάδσλ εμαγσγήο ειαηνιάδνπ. Έλαο 3θαζηθνχ 

θαη έλαο 2θαζηθνχ ειαηνηξηβείνπ. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο πνπ δερζήθακε απφ ηνπο  

πξναλαθεξζέληεο. Ζ φιε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κνξθή ζπλέληεπμεο ζηνλ θαζέλα 

μερσξηζηά. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζε θάζε εξψηεζε έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ε αληίζηνηρε 

απάληεζε ηνπ θάζε εξσηεζέληα.  

 

 

Δξσηήζεηο 

1
η
) Με πνην ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε  ε 2θαζηθή επεμεξγαζία ζηα ειαηνηξηβεία? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :    

 Γηα νηθνλνκία ζε λεξφ (πεξηβάιινλ) 

 Γηα ιηγφηεξα πγξά απφβιεηα 

 Γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ιαδηνχ  

(** ην λεξφ είλαη επηδήκην ζε φια ηα ζηάδηα ειαηνπνίεζεο **) 

-Π.ΔΔΚ :   

 Γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ  
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( θπξίσο γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο) 

 Γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα απφβιεηα  

 

2
η
) Γηαηί ζεσξείηαη αλ θάπνηνο, θαη θάηνρνο ειαηνηξηβείνπ αιιά θαη παξαγσγφο,  πξνβεί ζηε 

2θαζηθή επεμεξγαζία( ν θαζέλαο απφ ηελ κεξηά ηνπ) εμειίζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ 

θαη ηεο ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο?   

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ : 

 Λφγσ ηνπ φηη ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο λεξνχ 

 Γηαηί παξέρεη θαιχηεξε πνηφηεηα ειαηνιάδνπ  

(**Σν λεξφ ζπκκεηέρεη ζε αξθεηέο πδξνιχζεηο δεκηνπξγψληαο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ**) 

 

-Π.ΔΔΚ :  Τπάξρεη εμέιημε ζρεηηθά κε ην ρξφλν παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ην φηη   ζπκκεηέρεη 

θαη ζπλδξάκεη ζην ζεηηθφ πξφζεκν πξνο ην πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη θαη απηφ εμέιημε. 

-Κ3Φ :   Γελ παξνπζηάδεη θακία εμέιημε 

-Κ2Φ :  Δμειίζζεηαη ζε ζέκα πνηφηεηαο αιιά θαη απφδνζεο. Ιζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο 

ειαηνηξηβείσλ θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο. 

 

3
η
)Ση είλαη πην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ, έλα 2θαζηθφ ή έλα 3θαζηθφ ειαηνηξηβείν? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Σν 2θαζηθφ ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηεί πνιχ ιηγφηεξεο πνζφηεηεο λεξνχ. 

-Π.ΔΔΚ :  Πεξηβαιινληηθά, ζίγνπξα ην 2θαζηθφ. 

-Κ3Φ :   Γελ κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη θάπνην απφ ηα δπν είλαη πην θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ γηαηί θαη ηα δπν έρνπλ ηα ζπλ θαη ηα πιελ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

2θαζηθφ,παξφιν πνπ δελ έρεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο απνβιήησλ,  φιν ην ξππαληηθφ θνξηίν 

κεηαθέξεηαη ζηνλ αέξα. 

-Κ2Φ :  Σν 2θαζηθφ ιφγσ ειαρηζηνπνίεζεο απνβιήησλ. 
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4
η
) Αληηκεησπίδνληαο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, πνηνο απφ ηνπο 2 ηχπνπο 

ειαηνηξηβείσλ (2θαζηθφ,3θαζηθφ) είλαη ζχκκαρνο ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Σν 2θαζηθφ (Ληγφηεξε πνζφηεηα λεξνχ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο  ιηγφηεξε 

ελέξγεηα). 

-Π.ΔΔΚ :  Σν 2θαζηθφ. 

-Κ2Φ :  Σν 2θαζηθφ ιφγσ ηνπ φηη δελ έρεη απφβιεηα θαη ξχπνπο. 

 

5
η
) Έλα 2θαζηθφ ειαηνηξηβείν ραξαθηεξίδεηαη «πην νηθνινγηθφ» ζε ζρέζε κε έλα ηξηθαζηθφ. 

Δίλαη νξζφο απηφο ν ραξαθηεξηζκφο θαη γηαηί? Καη ζε ηη πνζνζηφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη πην νηθνινγηθφ? 

-Π.ΔΔΚ :  Δίλαη νξζφο. ίγνπξα έλα 2θαζηθφ είλαη πην νηθνινγηθφ απφ έλα 3θαζηθφ. 

-Κ3Φ :  Σα απνηειέζκαηα, ελ ηέιεη, καο κπεξδεχνπλ αλ φλησο είλαη «πην νηθνινγηθφ» έλα 

2θαζηθφ ειαηνηξηβείν. 

-Κ2Φ :  Πην νηθνινγηθφ γηαηί φπσο είπα θαη πην πάλσ δελ ππάξρνπλ απφβιεηα θαη ξχπνη. 

 

6
η
) Μεγαιχηεξεο (ζε πνζνζηά) απψιεηεο κάδαο θαη ελέξγεηαο  θαηαγξάθνληαη ζε έλα 2θαζηθφ ή 

ζε έλα 3θαζηθφ ειαηνηξηβείν? 

-Π.ΔΔΚ :   ρεηηθά κε ηα ζπλνιηθά απφβιεηα, ζην 3θαζηθφ νη αξηζκνί είλαη κεγαιχηεξνη απφ 

ην 2θαζηθφ. Αληίζεηα, κεγαιχηεξεο απψιεηεο ελέξγεηαο έρνπκε ζην 2θαζηθφ. 

-Κ3Φ :   ε γεληθέο γξακκέο νη απψιεηεο κάδαο θαη ελέξγεηαο είλαη ίδηεο. 

-Κ2Φ :  Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη απψιεηεο κάδαο είλαη ίδηεο θαη ζηα δχν, ζην πεξίπνπ 

(θάπσο κεγαιχηεξεο ζηα 3θαζηθά). ην 2θαζηθφ φκσο, έρνπκε κεγαιχηεξεο απψιεηεο 

ελέξγεηαο.  
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7
η
) Πνηνο ηχπνο ειαηνηξηβείσλ  απνθέξεη ζηνπο παξαγσγνχο  κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 

ειαηνιάδνπ θαη  ζίγνπξα θαη θαιχηεξε πνηφηεηα ? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :   Η πνζφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ειαηνηξηβείνπ.  

-Π.ΔΔΚ :   ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ζίγνπξα ην 2θαζηθφ, γηαηί δελ “ηαιαηπσξείηαη”  ε χιε 

θαη ην ηειηθφ πξντφλ, ην ειαηφιαδν. 

-Κ3Φ :  Σα 2θαζηθά απνθέξνπλ πεξηζζφηεξε πνζφηεηα (πεξίπνπ +1%)  αιιά φρη θαιχηεξε 

πνηφηεηα. Σα 3θαζηθά είλαη απηά πνπ παξέρνπλ ην ηειηθφ πξντφλ κε θαιχηεξε πνηφηεηα.   

-Κ2Φ :  Σν 2θαζηθφ απνθέξεη θαη ζηνπο παξαγσγνχο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ αιιά 

θαη θαιχηεξε πνηφηεηα. 

 

8
η
) Όζνλ αθνξά ηα απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ, ζε πνηνλ απφ ηνπο δπν απηνχο ηχπνπο 

θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξνο φγθνο απνβιήησλ? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  ην δηθαζηθφ αιιά δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο απφβιεηα. 

-Π.ΔΔΚ :  Όπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, ζην 3θαζηθφ θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 

ζπλνιηθψλ απνβιήησλ. 

-Κ3Φ :  ηα 3θαζηθά θαηαγξάθεηαη ζίγνπξα κεγαιχηεξνο φγθνο απνβιήησλ. 

-Κ2Φ :  ην 3θαζηθφ ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε κεγάια πνζνζηά πξνζζήθεο λεξνχ. 

 

9
η
) Καη ζηα δπν είδε ειαηνηξηβείσλ, ηα απφβιεηα είλαη αμηνπνηήζηκα (ζην 100% ηνπο) θαη ζηα 

2θαζηθά αιιά θαη ζηα 3θαζηθά ειαηνηξηβεία? Αλ φρη, ζε πνηνχ  ,απφ ησλ δπν, ηα απφβιεηα 

είλαη νιηθά αμηνπνηήζηκα ή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Καη ζηα δχν αιιά απαηηείηαη δηαθνξεηηθή επεμεξγαζία θαη άξα δηαθνξεηηθφ 

θφζηνο. 

-Π.ΔΔΚ :  ην 3θαζηθφ ειαηνηξηβείν ηα απφβιεηα είλαη πην εχθνια επεμεξγάζηκν,  άξα θαη 

αμηνπνηήζηκν. 

 



«ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΣΡΙΦΤΛΙΑ»  

 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΑΥΑΝΙΚΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                  Αγξίλην, 2020                                                                               111 

10
η
) Η Μεζζελία, φπνπ ν ηνκέαο ηνπ ειαηνιάδνπ δεζπφδεη, ην 2θαζηθφ ζχζηεκα ην έρεη 

«πηνζεηήζεη»  θαη ζε ηη βαζκφ? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Σα πεξηζζφηεξα ειαηνηξηβεία θαη φια φζα έρνπλ κεγάιν φγθν εξγαζίαο είλαη 

3θαζηθά. 

-Π.ΔΔΚ :  Σν έρεη πηνζεηήζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 

11
η
) Οη παξαγσγνί ηη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν? Μηα παξαγσγηθή κνλάδα κε 2θαζηθφ ή 3θαζηθφ 

ζχζηεκα θαη γηαηί? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Οη παξαγσγνί επηιέγνπλ κε ην θξηηήξην πνηφ λνκίδνπλ φηη έρεη κεγαιχηεξε 

απφδνζε. 

-Π.ΔΔΚ :   Αλάινγα κε ην ηη ηνπο πξνζθέξεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ εθάζηνηε ειαηνηξηβείνπ. 

-Κ3Φ :  Γεληθψο δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε. 

-Κ2Φ :  Σν 2θαζηθφ, φζνη είλαη γλψζηεο ηεο θαηάζηαζεο θαη απηψλ πνπ παξέρεη έλα 2θαζηθφ 

ειαηνηξηβείν (πνηφηεηα & απφδνζε ). 

 

12
η
) Πνηεο είλαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ελφο 2θαζηθνχ ειαηνηξηβείνπ θαη  είλαη ελ δπλάκεη 

αληηκεησπίζηκεο? Αλ λαη, πνηεο θαη ζε ηη βαζκφ? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Καηά θχξην ιφγν,  ν φγθνο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ απαηηεί επηπιένλ ζηάδηα 

δηαρείξηζεο. 

-Π.ΔΔΚ :  Κπξίσο ε κεηαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα ππξελεινπξγεία ( δειαδή, ην κεγάιν 

απνηχπσκα ηνπ άλζξαθα, ζαλ αέξηνο ξχπνο). 

 

13
η
) Μηιψληαο γηα Κπθιηθή Οηθνλνκία, πνην απφ ηα δχν είδε ειαηνηξηβείσλ απνηειεί ζχκκαρφ 

ηεο? Αλ θαη ηα δχν, κε πνην ηξφπν ην έλα θαη κε πνην ην άιιν? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Καη ηα δχν εκπιέθνληαη ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία αιιά απαηηείηαη δηαθνξεηηθή 

δηαρείξηζε θαη δηαθνξεηηθφ θφζηνο. 
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-Π.ΔΔΚ :  Σν 2θαζηθφ, ιφγσ ησλ θνζηψλ ελέξγεηαο θαη λεξνχ. 

 

14
η
) Τπάξρνπλ πεξηζψξηα εμέιημεο ,θαη ζην 2θαζηθφ αιιά θαη ζην 3θαζηθφ,βαζηζκέλε πάληα  

πάλσ ζηνπο άμνλεο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :  Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα κφλν πνπ αληίπαινο είλαη ην θφζηνο.  

-Π.ΔΔΚ :  Τπάξρνπλ θαη ζηα δπν. Πεξηζψξηα εμέιημεο  ζηελ νξζή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ απνβιήησλ.  

-Κ3Φ :  Να αμηνπνηνχληαη ,φζν θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηα απφβιεηα ηεο δηαδηθαζίαο.   

 

15
η
) Αλ ζήκεξα θάπνηνο μεθηλνχζε ηε ιεηηνπξγία ελφο ειαηνηξηβείνπ, ηη είδνο ειαηνηξηβείνπ ζα 

ηνλ ζπκβνπιεχαηε λα ζηήζεη? 2θαζηθφ ή 3θαζηθφ θαη γηαηί? 

-Γ.ΓΑΟΚ.Σ :   2ηθαζηθφ γηαηί  απηφ πξνβιέπεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ ξχπσλ. 

-Π.ΔΔΚ :   2θαζηθφ ζίγνπξα θαη κάιηζηα ηειεπηαίαο (θαηλνχξηαο) ηερλνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


