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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα στάδια της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας του ελαιολάδου. 

Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 1 τίθεται ο στόχος και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Περιγράφεται, ακόμη, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να καλυφθεί ο 

στόχος. Αντίστοιχα, στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι έννοιες της εφοδιαστικής και 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση του αγροτικού 

τομέα, ενώ δίνεται μία εξήγηση για το αυξανόμενο ενδιαφέρον προς το ελαιόλαδο. Πιο 

αναλυτικά, περιγράφεται η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο της μελέτης, μέσω περιγραφής του κάθε σταδίου παραγωγής του. Στο Κεφάλαιο 

3 πραγματοποιείται αναφορά σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την 

εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, όπως εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Επίσης, αναφέρονται αρνητικές και θετικές επιπτώσεις από την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μελέτη των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, έπειτα από ανάλυση όσων εντοπίστηκαν βιβλιογραφικά. Πιο συγκεκριμένα, 

περιγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τα επιμέρους στάδια 

και παρουσιάζεται η χωρική και χρονική κατανομή των μελετών. Επίσης, πραγματοποιείται 

αναλυτική περιγραφή της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης που συναντήθηκε. Όλα όσα 

αναφέρθηκαν αποτυπώνονται μέσω πινάκων και γραφημάτων, έπειτα από στατιστική 

επεξεργασία, με παράλληλη παράθεση των βιβλιογραφικών ευρημάτων. Ακόμη, 

πραγματοποιείται παρουσίαση των εργαλείων που εντοπίστηκαν και αναλυτική περιγραφή 

των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων.  Τέλος, καταγράφονται ορισμένες προτάσεις για την 

ελάττωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προέρχεται από την παραγωγή του 

ελαιολάδου. Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο αγροτικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας, ενώ η επιθυμία 

για αύξηση της αγροτικής παραγωγής οδηγεί σε εντατικοποίηση των καλλιεργειών. Η ολοένα 

αυξανόμενη εντατικοποίηση συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση προς το περιβάλλον. Για 

το λόγο αυτό, παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

προκύπτουν από τον αγροδιατροφικό τομέα. Ειδικότερα, η περίπτωση του ελαιολάδου είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς το ελαιόλαδο  αποτελεί ένα από τα βασικότερα προϊόντα της 

χώρας, ως μέρος της μεσογειακής διατροφής. Όλα αυτά αποτελούν κίνητρο για τη μελέτη της 

περίπτωσης του ελαιολάδου, στο πλαίσιο ανάλυσης των επιπτώσεων από τον αγροδιατροφικό 

τομέα.  

Σε όλο το διάστημα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, αποκτήθηκαν χρήσιμες γνώσεις 

και εμπειρία πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θεωρείται άκρως ενδιαφέρον, αλλά 

και επίκαιρο. Το γεγονός ότι συνδυάστηκε το περιβαλλοντικό ζήτημα με τον αγροτικό τομέα 

ήταν αυτό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον μου για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα. 

Σημαντική είναι και η εμπειρία που αποκτήθηκε ως προς τον τρόπο εργασίας για 

βιβλιογραφικές μελέτες και για περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Η σημαντική αυτή δουλειά δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την καθοριστική 

συμβολή κάποιων ανθρώπων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του Εργαστηρίου 

Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής κ. Αχίλλα Χαρίσιο και κ. Μπανιά 

Γεώργιο, για την άριστη συνεργασία που μου προσέφεραν όλους αυτούς τους μήνες, για το 

γεγονός ότι ήταν πάντα πρόθυμοι να με βοηθήσουν, αλλά και γιατί πίστεψαν σε εμένα και 

μου εμπιστεύτηκαν τη συγκεκριμένη εργασία. Επιβάλλεται να τονίσω ότι μαζί τους έμαθα τι 

σημαίνει πραγματικά καλή συνεργασία. Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Μουσιόπουλο 

Νικόλαο για την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Δε θα μπορούσα να παραλείψω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους δικούς μου ανθρώπους, για 

τη συμπαράσταση που μου προσέφεραν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Σταύρο 

και Δέσποινα, γιατί πάντα ήταν δίπλα σε ό,τι έκανα και συνεχίζουν να είναι, με την έμπρακτη 

στήριξή τους, την αδερφή μου Γεωργία γιατί πάντα με βοηθάει να πιστεύω ότι θα καταφέρω 

αυτό με το οποίο καταπιάνομαι, τον Θοδωρή για την υπομονή που έχει δείξει στις δύσκολες 

και απαιτητικές περιόδους της φοίτησής μου, τη φίλη και συμφοιτήτριά μου Άρτεμις για τη 

στήριξή της και για όλα όσα βιώσαμε στα χρόνια της φοίτησής μας. Ελπίζω να συνεχίσω να 

έχω τη στήριξη των ανθρώπων αυτών και στη συνέχεια του αγώνα μου.   
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1 Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 

Στο διάστημα των τελευταίων ετών η γεωργία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και η 

ελληνική, υπέστη και υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που εκφράζεται 

κυρίως από την κάμψη του εμπορίου, τη μείωση της ζήτησης και τον περιορισμό των 

διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη και την ανάπτυξή της. Παράλληλα, παρατηρούνται έντονες 

συνέπειες από τις κλιματικές αλλαγές, που εντείνουν τη συχνότητα και τη σφοδρότητα 

ακραίων καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της απόδοσης των 

καλλιεργειών, την απώλεια παραγωγής και την πτώση του αγροτικού εισοδήματος. Από την 

άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκοί φορείς των αγροτών επισημαίνουν με έμφαση την ανάγκη 

ενίσχυσης της θέσης των αγροτών και των επιχειρήσεών τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

καθώς έχει καταστεί πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης 

αξίας των τροφίμων επωφελούνται τα δίκτυα διανομής και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής 

πώλησης (ΚΕΠΕ, 2011). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική διάσταση των προγραμμάτων που εντάσσονται 

στην αγροτική πολιτική παραμένει προβληματική (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2011). Η ένταξη των 

αγροτικών προϊόντων σε ένα περιβαλλοντικά φιλικό πλαίσιο παραγωγής είναι απαραίτητη, 

ώστε να διασφαλίζεται στους καταναλωτές ότι το προϊόν είναι ασφαλές για τη διατροφή τους, 

αλλά και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον μέσω της παραγωγικής του διαδικασίας. Δυστυχώς, 

σε πολλά αγροτικά προϊόντα απουσιάζει η περιβαλλοντική διάσταση κατά την παραγωγή 

τους.  

Τονίζεται ότι το κρίσιμο θέμα σε σχέση με την αξιοποίηση βιομάζας από γεωργικά 

υπολείμματα δεν αφορά στις τεχνολογίες για τη μετατροπή της, οι οποίες έχουν πλέον 

καταστεί ώριμες. Συνδέεται κυρίως με την αδυναμία των ενδιαφερόμενων επενδυτών να 

εξασφαλίσουν την απαραίτητη πρώτη ύλη, αφού δεν έχει αναπτυχθεί καμία αναπτυξιακή 

πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη 

δημιουργία, από αγροτικούς συνεταιρισμούς ή και από κοινοπραξίες τους, σταθμών 

συγκέντρωσης και αποθήκευσης υπολειμμάτων και αποβλήτων, που περιλαμβάνουν τον 

εξοπλισμό συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισής τους, ώστε να διασφαλίζεται 

η μακρόχρονη και ομαλή τροφοδοσία των μονάδων αξιοποίησής τους για την παραγωγή 

ενέργειας (Υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, 2011). Επομένως, διαπιστώνεται ότι η δημιουργία 

μέσων συλλογής των υπολειμμάτων και εγκαταστάσεων διαχείρισής τους αποτελεί βήμα 

άμεσης προτεραιότητας. Από την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών διαχείρισης, διασφαλίζεται 

ότι και το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται από τα απόβλητα, αλλά και εξοικονομούνται μεγάλα 

ποσά ενέργειας.  

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα βασικό προϊόν του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα (της 

μεσογειακής διατροφής κυρίως), στο οποίο απαιτείται να δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο για 
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την προώθησή του ως ελληνικό προϊόν, όσο και για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών 

πρακτικών διαχείρισης για την παραγωγή του. Η σπουδαιότητά του αποτυπώνεται στα μεγέθη 

που χαρακτηρίζουν την ελληνική ελαιοπαραγωγή και είναι διαμορφωμένη ως εξής: 

160.000.000 ελαιόδενδρα σε παραδοσιακούς και σύγχρονους ελαιώνες σε όλη τη χώρα, 

420.000 t και παραπάνω παραγωγή ελαιολάδου, 100.000 t παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, 

850.000 οικογένειες σε σχέση εισοδήματος  με το προϊόν, 2.500 περίπου ελαιοτριβεία, 300 

περίπου τυποποιητικές επιχειρήσεις και 20 kg κατανάλωση ελαιολάδου κατ΄ άτομο το χρόνο 

στην Ελλάδα, έναντι 11  kg της  αμέσως επόμενης χώρας-παραγωγού, που είναι η Ιταλία 

(Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 2013). 

Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στον κόσμο στην παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς, 

καλύπτοντας το 16% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και το 7,2% της παραγωγής  

επιτραπέζιας ελιάς. Τέλος, το 80% της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου ανήκει στην 

κορυφαία ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 2013). Η 

Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο, το οποίο καταναλώνεται σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και εξάγεται 

σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ποικιλίες ελαιολάδου που είναι γνωστές από τον τόπο παραγωγής 

τους, κυρίως σε Κρήτη και Πελοπόννησο, που αποτελούν περιοχές με μεγάλη παραγωγή 

ελαιολάδου. Αξιοσημείωτο είναι πως την Ελλάδα επέλεξαν φέτος ως τιμώμενη χώρα οι 

διοργανωτές της Έκθεσης World Bulk Oil Exhibition (WBOE) (Εικόνα 1.1), η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη από 11 έως 14 Μαρτίου 2013 (AgroNews, 25/02/2013). 

 

 

Εικόνα 1.1: Απεικόνιση περιπτέρου στην έκθεση world bulk oil στην Ισπανία, το 2012 

(World Bulk Oil, 2013). 
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Η παραγωγή του ελαιολάδου, όπως και των περισσότερων αγροτικών προϊόντων, 

συνεπάγεται την κατανάλωση εισόδων (inputs) και την παραγωγή εξόδων (outputs), γεγονός 

που προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες είσοδοι που 

συνδέονται με την παραγωγή ελαιολάδου είναι:  

 Η κατανάλωση ενέργειας,  

 καυσίμων και νερού, τόσο στο χωράφι όσο και στο ελαιοτριβείο, καθώς και  

 η χρήση χημικών προϊόντων στο χωράφι.  

Από την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας, προκύπτει ότι οι κύριες έξοδοι που 

συνεπάγονται από την παραγωγή του ελαιολάδου είναι: 

 η παραγωγή αποβλήτων και  

 η αύξηση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθώς και  

 η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους. 

Το ενδιαφέρον, όμως, των ερευνητών εστιάζεται στα παραγόμενα απόβλητα, τόσο του 

ελαιοτριβείου όσο και της καλλιέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά του ελαιοτριβείου. 

Σχετικά με τα απόβλητα που παράγονται από το στάδιο της μεταποίησης, φλέγον ζήτημα 

αποτελεί η ορθή διαχείρισή τους και η ασφαλής διάθεσή τους.  

 

 

Εικόνα 1.2: Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείου σε φυσικούς αποδέκτες 

(Prosodol, 2013). 

 

Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα ρύπανσης και, για το 

λόγο αυτό, η διαχείρισή τους έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων, 
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των τοπικών και κρατικών αρχών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι το ιδαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο 

τους, το οποίο δεν αποικοδομείται εύκολα και η υψηλή περιεκτικότητά τους σε 

πολυφαινολικές ενώσεις, οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση βιοτοξικών και φυτοτοξικών 

φαινομένων. Η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε φυσικούς αποδέκτες (Εικόνα 1.2) προκαλεί 

υποβάθμιση των φυσικών συστημάτων και επιβάρυνσή τους με μεγάλες συγκεντρώσεις 

οργανικών και ανόργανων ενώσεων (Prosodol, 2013).  

1.2 Στόχος εργασίας 

Στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που προκύπτουν από κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (αλλά και από την 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα) κατά την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου. Επίσης, 

στα πλαίσια του στόχου τίθενται και ζητήματα, όπως: η μελέτη των επιπτώσεων από την 

παραγωγή του ελαιολάδου σε επίπεδο χρόνου (έτος) και σε επίπεδο τοποθεσίας (χώρα), 

καθώς και σε επίπεδο χρήσης εργαλείων για την εκτίμηση των εκάστοτε επιπτώσεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχο αποτελεί η επισκόπηση των σταδίων παραγωγής του ελαιολάδου 

και η καταγραφή των σημαντικότερων σημείων που επιφέρουν εντονότερα επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα, αντικειμενική επιδίωξη της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η 

εκτίμηση των επιπτώσεων που θεωρούνται πιο έντονες ή/και πιο επικίνδυνες για το 

περιβάλλον. Στα πλαίσια του στόχου της διπλωματικής εργασίας, εντάσσεται η συνοπτική 

παρουσίαση των σημαντικότερων εργασιών που έχουν καταγραφεί σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά υψηλού αντικτύπου και η κριτική ανάλυση των ως άνω εργασιών. Στην ως άνω 

βάση, τίθεται ως στόχος ο εντοπισμός των «κενών» της βιβλιογραφίας στο υπό εξέταση θέμα, 

καθώς και η καταγραφή και η στατιστική τεκμηρίωση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, όπως διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική αναζήτηση.  

1.3 Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που επιφέρει η παραγωγή του ελαιολάδου. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκε η 

εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, προκειμένου να γίνει 

γνωστό κάθε στάδιο παραγωγής του ελαιολάδου. Η μελέτη αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά 

στο Κεφάλαιο 2. Κάθε στάδιο παραγωγής συνδέεται με κάποια/κάποιες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, από την καλλιέργεια των ελαιώνων στο χωράφι μέχρι και τη 

μεταφορά του συσκευασμένου ελαιολάδου στον καταναλωτή προκύπτει συνεχής επιβάρυνση 

προς το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, με βάση 

όσα εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 Η συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μέσω πινάκων και γραφημάτων, 

αποτυπώνεται στο Κεφάλαιο 4. Στις ενότητες του Κεφαλαίου 4, πραγματοποιείται ανάλυση 
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του κάθε σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου με γνώμονα την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης που προκαλείται. 

Διαπιστώνεται ποιο στάδιο κατά την παραγωγή ελαιολάδου επιφέρει τη μεγαλύτερη 

επιβάρυνση, καθώς και ποια περιβαλλοντική επίπτωση θεωρείται εντονότερη. Τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα για την περιβαλλοντική διάσταση της παραγωγής του ελαιολάδου 

παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5.  

1.4 Μεθοδολογία 

Στα πλαίσια της ανάλυσης και επεξεργασίας των μελετών που εντοπίστηκαν, 

πραγματοποιείται ταξινόμησή τους με βάση τη χώρα στην οποία έχει διεξαχθεί η κάθε μελέτη 

και χρονική ταξινόμηση, με βάση το έτος κατά το οποίο δημοσιεύτηκε η εκάστοτε μελέτη. 

Ακόμη, παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας χωριστά, αλλά και 

από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα εργαλεία, 

πραγματοποιείται ανάλυση για τα εργαλεία που εντοπίζονται πιο συχνά. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί για κάθε 

στάδιο χωριστά από το σύνολο των μελετών.  

Για την επίτευξη όσων αναφέρθηκαν, δόθηκε κωδική ονομασία σε κάθε μελέτη που 

εντοπίστηκε με βάση τη χώρα διεξαγωγής της μελέτης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

και τον αύξοντα αριθμό της μελέτης. Στη συνέχεια, η κάθε μελέτη (με την κωδική της 

ονομασία) ταξινομήθηκε σε πίνακες όπου καταγράφονται η τοποθεσία, ο χρόνος, τα εργαλεία, 

το στάδιο παραγωγής και η προκαλούμενη περιβαλλοντική επίπτωση. Με την ως άνω 

διαδικασία, δημιουργήθηκε μία πλήρης εικόνα για κάθε μελέτη που εντοπίστηκε.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

κατά την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τρία (3) συγκεκριμένα επίπεδα. Πρώτο 

επίπεδο αποτελεί η πραγματοποίηση βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προκειμένου να 

εντοπιστούν μελέτες. Σε δεύτερο επίπεδο, έπειτα από την εύρεση των μελετών, η μέθοδος 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ταξινόμησή τους και η περαιτέρω ανάλυση για την εξαγωγή 

πινάκων και γραφημάτων. Επιπλέον, σε τρίτο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των 

παραπομπών στο διαδίκτυο (citations) για τις μελέτες που εντοπίστηκαν, προκειμένου να 

διαπιστωθεί ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται πιο συχνά από ερευνητές.  
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2 Η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου 

2.1 Η εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

Η εφοδιαστική αλυσίδα, ως επιστήμη, έχει αντικείμενο και σκοπό τη διαχείριση, διακίνηση 

και ροή προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση, με γνώμονα το χαμηλό 

κόστος και την οικονομία, καθώς και την ποιοτική εξυπηρέτηση των καταναλωτών (Εθνικό 

Δίκτυο Σχολείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2013).  Η λειτουργία των εφοδιαστικών 

αλυσίδων στον αγροτικό τομέα είναι μεγάλης σημασίας, γιατί τα αγροτικά προϊόντα 

αποτελούν μέρος της διατροφής μας και είναι ανάγκη και να φτάνουν έγκαιρα στον 

καταναλωτή, αλλά και να διασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους.  

Η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων πρέπει να υλοποιείται στα πλαίσια της σύγχρονης 

εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχους: τον έγκαιρο ανεφοδιασμό της αγοράς με ποικίλα 

προϊόντα, τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με την αποθήκευση και τη διανομή, την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, τέλος, τη μείωση της εξάρτησης από 

ενδιάμεσους φορείς και πρόσωπα που αυξάνουν το κόστος, χωρίς ιδιαίτερη προσθήκη αξίας 

(Εθνικό Δίκτυο Σχολείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2013).  

Στο διάστημα των τελευταίων ετών, αυξήθηκε η ανησυχία και ο προβληματισμός των 

ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων σε σχέση με τις ανισορροπίες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που, όπως είναι γνωστό, συνδέει τρεις σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής 

οικονομίας: τη γεωργία, τον κλάδο μεταποίησης τροφίμων και το διανεμητικό κλάδο. 

Αφετηρία των ανισορροπιών αποτέλεσε, και αποτελεί, η συνεχής άνοδος της συγκέντρωσης 

των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων και η ισχυροποίηση της θέσης στην 

αγορά ενός μικρού αριθμού επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από την άσκηση οικονομικής 

πίεσης και άλλων αθέμιτων πρακτικών σε βάρος των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, των 

προμηθευτών τους, εξέλιξη που διαπιστώνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η 

συνολική εγχώρια αγορά των αλυσίδων λιανικής πώλησης (super markets) καταγράφει άνοδο 

διαχρονικά (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2011).  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που οφείλονται στην αύξηση των αποβλήτων, η αυξανόμενη 

ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανάγκη του 

καταναλωτή από ποιοτικά και ασφαλή αγαθά και η ανάγκη να ζει σε ένα βιώσιμο περιβάλλον 

έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή ενός πλέγματος νόμων, που υποχρεώνουν τις παραγωγικές 

επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εντονότερα στο αντίστροφο κομμάτι των αλυσίδων 

εφοδιασμού. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στον τομέα της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας αυξάνεται γρήγορα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καταλύτης που προκάλεσε το 

ενδιαφέρον για την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα είναι το περιβάλλον. Επίσης, οι 

δαπάνες επιχωμάτωσης έχουν αυξηθεί σταθερά. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί σε 

κάποιες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύουν την επιχωμάτωση κάποιων προϊόντων και 

υπαγορεύουν πως οι παραγωγοί φέρουν την ευθύνη για την τελική διάθεσή τους (Πετκίδου, 
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2010). Διαπιστώνεται ότι, λόγω της ολοένα αυξανόμενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, 

δημιουργήθηκε η ανάγκη να θεσπιστούν αυστηρότεροι νόμοι. Η αυστηρότερη νομοθεσία 

οδήγησε στην ανάγκη εφαρμογής πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τους 

παραπάνω λόγους, η έμφαση στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων είναι 

μεγάλη. Στην κατηγορία αυτών των προϊόντων ανήκουν και τα αγροτικά προϊόντα. 

2.2 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου 

Παγκοσμίως, ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 

80% του συνολικά παραγόμενου. Σημειώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανέμονται 

12.000 ελαιοτριβεία, σύμφωνα με δεδομένα του 2009 (Brscic et al., 2009). Οι χώρες οι οποίες 

κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην παραγωγή ελαιολάδου είναι: (1) η Ισπανία, (2) η Ιταλία και 

(3) η Ελλάδα, χώρες της περιοχής της Μεσογείου. Μάλιστα, μία περιοχή με εξαιρετικές 

αποδόσεις στον τομέα της ελαιοπαραγωγής είναι η Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η Ανδαλουσία 

κατέχει το 80% της ισπανικής ελαιοπαραγωγής, το 1/3 των ελαιώνων της Ευρώπης και 

παράγει το 40% του παγκοσμίως παραγόμενου ελαιολάδου (Rosua and Pasadas, 2012).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επομένως, η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

ελαιολάδου στην περιοχή της Μεσογείου. 

 

  
(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 

Εικόνα 2.1: Στάδια παραγωγής του ελαιολάδου (Νέα και Ανακοινώσεις Κυθήρων και 

Αντικυθήρων, 2013).       
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Η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Εικόνα 2.1): 1) 

καλλιέργεια ελαιώνων στο χωράφι, 2) μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο για επεξεργασία 

και εξαγωγή ελαιολάδου, 3) τοποθέτηση λαδιού σε συσκευασίες και ετικετοποίηση, καθώς 

επίσης και 4) μεταφορά του ελαιολάδου στην αγορά για κατανάλωση. Κατά μήκος της 

αλυσίδας υπάρχουν στάδια όπου απαιτείται 5) η αποθήκευση τόσο των ελιών, μέχρι την 

επεξεργασία τους, όσο και του λαδιού, μέχρι τη μεταφορά του στην αγορά. 

2.2.1 Καλλιέργεια ελαιώνων  

Τα καλλιεργούμενα ελαιόδεντρα ανέρχονται σε 805 εκατομμύρια συνολικά, από τα οποία το 

98% αυτών καλλιεργούνται στην περιοχή της Μεσογείου (Gurbuz et al., 2004). Σύμφωνα με 

στοιχεία, το 2000 η έκταση των ελαιόδεντρων ανερχόταν σε 2,4 εκατομμύρια εκτάρια στην 

Ισπανία, 1,4 στην Ιταλία, 1 στην Ελλάδα και  0,5 στην Πορτογαλία. Πάνω από το 70% των 

καλλιεργειών λαμβάνουν χώρα σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ποσοστό λίγο 

πάνω από το 20% αντιστοιχεί σε χώρες, όπως Τουρκία, Συρία και Τυνησία (Beaufoy, 2000).  

Η καλλιέργεια ελαιώνων και, άρα, η παραγωγή ελαιολάδου έχει τόσο έντονη αύξηση, για 

τους εξής λόγους: α) το ελαιόλαδο προωθείται ως βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής, 

β) υπάρχουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλλιέργεια ελαιώνων και την 

εξαγωγή λαδιού και γ) παρατηρείται μία σχετική τεχνολογική ανάπτυξη, π.χ η αύξηση των 

αρδευόμενων περιοχών (Scheidel and Krausmann, 2011). Το 60-65% των επιδοτήσεων 

βασίζεται στη μέση απόδοση/δέντρο, κι όχι στην ποσότητα παραγωγής ελαιολάδου. Για το 

λόγο αυτό, γίνεται εστίαση στον τομέα της γης. Άμεση συνέπεια είναι να επέρχεται η 

εντατικοποίηση των καλλιεργειών, κάτι το οποίο σχετίζεται με την αύξηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Graaff and Eppink, 1999). 

Όσον αφορά στα είδη των καλλιεργειών, εκτός από τις συμβατικές, υπάρχουν και οι 

περιπτώσεις βιολογικής καλλιέργειας ελαιόδεντρων, στις οποίες η χρήση λιπασμάτων 

αντικαθίσταται από τη χρήση κοπριάς ή άλλου οργανικού προϊόντος και η χρήση 

φυτοφαρμάκων ελαχιστοποιείται ή απουσιάζει. Όσον αφορά στα είδη των καλλιεργειών όπου 

εφαρμόζεται η βιολογική γεωργία, η ελιά καταλαμβάνει την κυρίαρχη θέση, ενώ ακολουθεί 

το αμπέλι, τα σιτηρά, τα εσπεριδοειδή κ.α. Επίσης, στη φάση της καλλιέργειας συναντά 

κανείς τους εξής τύπους: αρδευόμενη έκταση ή μη αρδευόμενη, η οποία ποτίζεται από τις 

βροχοπτώσεις, έκταση στην οποία λαμβάνει χώρα όργωμα ή όχι, εντατικοποιημένη 

καλλιέργεια ή όχι. 

Στη φάση της καλλιέργειας των ελαιώνων λαμβάνει χώρα το φύτεμα των ελαιόδεντρων, το 

πότισμά τους, η ρίψη λιπασμάτων στο έδαφος, η χρήση φυτοφαρμάκων για την αντιμετώπιση 

ζιζανίων και εντόμων, το εποχιακό κλάδεμα, το όργωμα του χωραφιού, καθώς και η 

συγκομιδή των καρπών της ελιάς. Η περίοδος της συγκομιδής ξεκινά συνήθως τον Οκτώβριο 

και τελειώνει το Φεβρουάριο. Στην Ελλάδα η συγκομιδή της ελιάς αρχίζει συνήθως τις 

πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ιδίως στην Κρήτη. Σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας 
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γίνεται, ανάλογα με την ποικιλία, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο και διαρκεί μέχρι τις 

αρχές Ιανουαρίου. 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσει η 

συγκομιδή της ελιάς εξαρτάται από το πόσο λάδι περιέχεται στον καρπό. Αυτό συμβαδίζει με 

την ωριμότητά του που, καθώς αυξάνεται, μεγαλώνει παράλληλα και η περιεκτικότητά του σε 

ελαιόλαδο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προτείνεται η συγκομιδή της ελιάς να γίνεται λίγες 

μέρες πριν από την κανονική ωρίμανση. Άλλα κριτήρια, όπως η αλλαγή του χρώματος της 

επιδερμίδας του καρπού, καθώς και η ευκολία που παρουσιάζεται στην απομάκρυνση της 

ελιάς από το δέντρο, συμπτωματικά είναι δυνατόν να προσδώσουν μια εικόνα ωρίμανσης της 

ελιάς. Το ασφαλέστερο κριτήριο είναι μόνο η περιεκτικότητα του ελαίου στον καρπό. Η 

ωρίμανση του καρπού στο δέντρο για μεγάλο διάστημα δε σημαίνει ότι βελτιώνεται, δηλαδή 

ότι θα έχει εμπλουτιστεί σε λάδι. Το αντίθετο συμβαίνει, καθώς οι επιπτώσεις της παραμονής 

του στο δέντρο είναι σοβαρές και υποβαθμίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του λαδιού 

(Καρσιώτη, 2012). 

Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα της χώρας μας, χωρίς 

θεαματικές εξελίξεις στη μηχανοποίηση και τις αποδόσεις. Η μέση απόδοση σε λάδι/δένδρο 

από 2,2 kg που ήταν τη δεκατία 1961-1970 ανήλθε σε 2,6 kg τις δύο επόμενες δεκαετίες 

1971-1990, σε 3,4 kg την περίοδο 1991-2000, ενώ έπεσε στα 2,7 kg την τελευταία δεκαετία 

(Πίνακας 2.1). Υποστηρίζεται ότι η αύξηση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

του αριθμού ελαιόδεντρων και σε πολύ μικρότερο βαθμό στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

 

Πίνακας 2.1: Μέση απόδοση ελαιολάδου ανά δέντρο, από το 1961 έως το 2010. 

Χρονική περίοδος 
Μέση απόδοση  

(kg ελαιολάδου/δέντρο) 

1961-1970 2,2 

1971-1990 2,6 

1991-2000 3,4 

2001-2010 2,7 

 

Οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον από τον αγροτικό τομέα έχουν να κάνουν με τα 

χαρακτηριστικά της φυτείας και τις γεωργικές πρακτικές, τις φυσικές και βιολογικές 

συνθήκες κατά την καλλιέργεια και, τέλος, με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της 

εκμετάλλευσης (Beaufoy, 2000). Οι πρακτικές της καλλιέργειας και της συγκομιδής παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση που προκαλεί το στάδιο της καλλιέργειας των 

ελαιόδεντρων (Salomone and Ioppolo, 2012). 
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Όσον αφορά στην επιβάρυνση προς το περιβάλλον, σημειώνεται ότι η υπερθέρμανση του 

πλανήτη μέσω των εκπομπών αερίων αποτελεί συνέπεια από τη χρήση χημικών λιπασμάτων 

και τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, η μη ελεγχόμενη καύση των υπολειμμάτων 

κλαδέματος προκαλεί αύξηση των εκπομπών ρύπων. Η παραγόμενη βιομάζα, δηλαδή τα 

υπολείμματα κλαδέματος, τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά, απαιτείται να διαχειριστεί κατά τον 

βέλτιστο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Από τη μελέτη της επίδρασης των 

χημικών προϊόντων κατά την καλλιέργεια, προκύπτει ότι λόγω χρήσης λιπασμάτων και 

έκπλυσής τους μετά από το πότισμα του χωραφιού, εντείνεται το φαινόμενο του ευτροφισμού 

και η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (Beaufoy, 2000, Zalidis et al., 2002, 

Metzidakis et al., 2008, Russo et al., 2010, Gomez-Limon et al., 2012). Ακόμη μία 

παράμετρος που επιδρά αρνητικά στο πλαίσιο της εντατικοποίησης είναι η χρήση προϊόντων 

φυτοπροστασίας (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, κ.ά.), η οποία αυξάνει την 

οικοτοξικότητα (Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy 2000, Zalidis et al., 2002, Garcia Reyes et 

al., 2007, Guardia-Rubio et al., 2007, Kaltsas et al., 2007, Avraamides and Fatta, 2008, 

Metzidakis et al., 2008, Amvrazi and Albanis, 2009, Russo et al., 2010, Ozilgen and Sorguven, 

2011, Scheidel and Krausmann, 2011, Gomez-Limon et al., 2012, Salomone and Ioppolo, 

2012, Hermosin et al., 2013). Η εντατικοποίηση των καλλιεργειών ασκεί πίεση στο 

περιβάλλον, καθώς γίνεται κατάχρηση της γης και εμφανίζεται διάβρωση του εδάφους 

(Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy, 2000, Zalidis et al., 2002, Gomez et al., 2003, Francia 

Martinez et al., 2006, Fleskens and Stroosnijder, 2007, Costantini and Barbetti, 2008, 

Metzidakis et al., 2008, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Ακόμη, η χρήση μη-

ανανεώσιμων ορυκτών καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο χωράφι, αλλά και 

για την παραγωγή των συμβατικών λιπασμάτων, αποτελεί κίνδυνο για την εξάντληση των 

ορυκτών πόρων (Avraamides and Fatta, 2008, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, 

Ozilgen and Sorguven, 2011). Το πότισμα είναι μία διεργασία, η οποία οδηγεί και σε 

εξάντληση των υδάτινων πόρων, αλλά και σε κατανάλωση ενέργειας, ώστε να γίνει η 

άρδευση.  

2.2.2 Αποθήκευση ελιών  

Μετά τη συλλογή τους, οι καρποί ελιάς μεταφέρονται στο ελαιουργείο για την επεξεργασία 

τους, με σκοπό την παραλαβή του λαδιού. Επειδή, όμως, μεσολαβούν κάποια χρονικά 

διαστήματα μέχρι τη διαδικασία της επεξεργασίας, αναγκαστικά θα πρέπει να αποθηκευτούν 

σε κάποιον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Η αποθήκευση είναι ένα στάδιο που επηρεάζει 

πολύ το αποτέλεσμα. Η ποιότητα του ελαιολάδου που παραλαμβάνεται έχει άμεση σχέση με 

το χρόνο και τον τρόπο αποθήκευσης και με τη μεταφορά των ελιών (Καρσιώτη, 2012, Ελιές, 

Λάδι Καλαματιανό, 2013). Οι καρποί της ελιάς αποθηκεύονται σε τελάρα ή σε τσουβάλια. 

Ο κυριότερος λόγος που επιβάλλει την αποθήκευση της ελιάς είναι ότι δε συμπίπτει ο χρόνος 

της συγκομιδής της με τη διαθεσιμότητα χρήσης των ελαιουργείων και των μηχανημάτων. 

Παλιότερα, αλλά ακόμα και σήμερα, οι ελιές αποθηκεύονται  και μεταφέρονται σε τσουβάλια, 
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σακιά, στο χώρο του παραγωγού. Πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν απέδειξαν ότι 

επέρχονται, κατά την περίοδο αυτή, αρκετές κακώσεις του καρπού και οξειδώσεις (Καρσιώτη, 

2012). Η παραμονή του ελαιοκάρπου στα σακιά, πρώτα στο χωράφι  και  μετά κατά τη 

μεταφορά και αποθήκευση στο ελαιουργείο, τον υποβάλλει σε σοβαρούς κινδύνους 

κακώσεων και αλλοιώσεων. Ακόμη περισσότερο, αν αυτή η παραμονή παρατείνεται κάτω 

απ’ τη βροχή και τον ήλιο, σε θερμοκρασίες και υγρασίες που μπορούν να επιταχύνουν 

ζυμώσεις και αλλοιώσεις. Για αυτό το λόγο απαγορεύεται η χρήση σάκων για τη μεταφορά 

και την αποθήκευση και προβλέπεται η τοποθέτηση του ελαιοκάρπου σε τελάρα διάτρητα και 

πάχους 15-20 cm, ώστε να αερίζεται. Η  αποθήκευση στο ελαιοτριβείο πρέπει να γίνεται σε 

ανάλογα τελάρα και σε χώρους κλειστούς (Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013). Σύμφωνα με 

τους μελετητές θα πρέπει (Καρσιώτη, 2012):   

 H μεταφορά να πραγματοποιείται σε μικρά αεριζόμενα τελάρα, ώστε να μη 

συμπιέζονται οι ελιές και να μην αυξάνεται η θερμοκρασία τους. 

 Η αποθήκευσή τους να πραγματοποιείται σε τελάρα διαμορφωμένα έτσι, ώστε να 

καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια (2-5 m
2
) και μικρό ύψος (15-20 cm), τοποθετημένα 

με διάταξη που να μπορούν να είναι το ένα πάνω στο άλλο.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος αναμονής για την επεξεργασία τους φτάνει τις (3) εβδομάδες.   

Άλλος τρόπος αποθήκευσης είναι να τοποθετούνται οι ελιές σε δεξαμενές που περιέχουν νερό 

ή και υδατικό διάλυμα κιτρικού οξέος και χλωριούχου νατρίου (άριστο συντηρητικό)  0,3% 

και 3%, αντιστοίχως. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται από οξείδωση και διατηρείται 

καλύτερα η θερμοκρασία τους. Άλλη πρακτική αποτελεί η χρήση πλαστικών σάκων 

πολυαιθυλενίου, που εξασφαλίζουν για πολλές μέρες την ακεραιότητα των καρπών, ωστόσο, 

δε συνίσταται η εφαρμογή της, γιατί το πολυαιθυλένιο, και γενικώς τα πλαστικά, με λίγες 

εξαιρέσεις, είναι καρκινογόνες ουσίες (Καρσιώτη, 2012). Όταν γίνεται χρήση σακιών, τότε τα 

σακιά αποθηκεύονται στα ελαιοτριβεία σε υπόστεγα ή σε ανοιχτούς χώρους, προκειμένου να 

μπουν στη γραμμή επεξεργασίας. Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από την ποσότητα του 

αποθηκευμένου προϊόντος, από τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, καθώς και από τη 

διοργάνωση του εργοστασίου (Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013).  

Παρόλο που κάποιοι τρόποι διατήρησης χαρακτηρίζονται από πνεύμα καινοτομίας και 

προσφέρουν μεγάλη προστασία στον καρπό, δεν είναι πρακτικοί, καθώς ή  περιέχουν κάτι 

που βλάπτει την ανθρώπινη υγεία ή είναι ακριβή η εφαρμογή τους. Συμπερασματικά, 

προκύπτει ότι η καλύτερη και πλέον ανώδυνη περίπτωση είναι η χρήση αεριζόμενων τελάρων, 

με ελαχιστοποίηση των μεταφορών (Καρσιώτη, 2012, Ελιές, Λάδι Καλαματιανό, 2013).  

Ο χώρος της αποθήκευσης πρέπει να ελέγχεται από πλευράς υγιεινής. Η σχολαστική 

καθαριότητά του είναι απαραίτητο μέλημα, ενώ η διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου σε 

χαμηλά επίπεδα βοηθά στο να διατηρηθούν οι ελιές σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, το πιο 

σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της ποιότητας είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη 
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συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη να είναι όσο γίνεται μικρότερος, διότι όσο μένει η ελιά στην 

αποθήκη τόσο μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για την αλλοίωσή της και, κατά συνέπεια, από 

αλλοιωμένες ελιές παράγεται λάδι χαμηλής ποιότητας (Καρσιώτη, 2012).   

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη φάση της αποθήκευσης δεν είναι τόσο έντονες, σε 

σχέση με τα άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενδεικτικά αναφέρεται ως επίπτωση η 

παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών, κατά την αποθήκευση των ελιών μέχρι τη μεταφορά 

τους στα ελαιοτριβεία. Έπειτα από την αποθήκευση των ελιών, αφού μεταφερθούν στη 

μονάδα μεταποίησης, τα μέσα αποθήκευσής τους αποτελούν πλέον απόβλητα και τίθεται το 

ζήτημα της απόρριψής τους (Avraamides and Fatta, 2008).  

2.2.3 Βιομηχανική μεταποίηση ελιών - Παραγωγή ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία 

Το στάδιο της μεταποίησης των ελιών περιλαμβάνει αρχικά τη μεταφορά των καρπών μέσω 

χοανών τροφοδοσίας, την απομάκρυνση των φύλλων, κομματιών ξύλου ή και πετρών και το 

πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές ψεκάζονται με νερό και ζυγίζονται για να οδηγηθούνε στο 

θραυστήρα. Έπειτα, ακολουθεί το σπάσιμο και η άλεση των καρπών (σύνθλιψη), το στάδιο 

της μάλαξης και, τέλος, η εκχύλιση του ελαιολάδου.  

Πιο αναλυτικά, όταν ο καρπός φτάνει στο ελαιοτριβείο, περιέχει φύλλα και ξένες ύλες όπως 

σκόνη, χώμα, πέτρες και άλλα στερεά υλικά, που πρέπει να απομακρυνθούν πριν την 

εξαγωγή του ελαιολάδου. Αυτό γίνεται με αυτόματες μηχανές που αφαιρούν τα φύλλα με 

ρεύμα αέρα, στο λεγόμενο αποφυλλωτήριο. Κατόπιν, οι καρποί περνούν σε ένα τύμπανο 

όπου κυκλοφορεί νερό, προκειμένου να πλυθούν και να απομακρυνθούν τα ξένα υλικά 

(σκόνη, χώμα, κλπ). Μετά το πλύσιμο, οι ελιές ζυγίζονται για να είναι γνωστή η ποσότητα 

του καθαρού καρπού του κάθε παραγωγού (Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 

2013) 

Για την  εκχύλιση του ελαιολάδου υπάρχουν (2) είδη συστημάτων: το παραδοσιακό σύστημα 

πίεσης  και το σύστημα φυγοκέντρισης, το οποίο είναι είτε (2) φάσεων (2 phase) είτε (3) 

φάσεων (3 phase). Στο σύστημα (3) φάσεων, αυτό που το διαφοροποιεί από εκείνο των (2) 

φάσεων είναι η επιπλέον προσθήκη νερού που λαμβάνει χώρα στη φάση της φυγοκέντρισης, 

το οποίο συνεπάγεται την παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών αποβλήτων (Ένωση 

αγροτικών συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 2013).  

Η φάση της μεταποίησης των ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τα 

επιμέρους στάδια (Βολικάκη, 2008):  

 Παραλαβή του καρπού: μετά τη συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται στις μεταποιητικές   

μονάδες για επεξεργασία. Η μεταφορά  τους  γίνεται  σε  πλαστικά τελάρα με οπές 

αερισμού ή πλαστικούς σάκους. Η επεξεργασία πρέπει  να  γίνει το γρηγορότερο   

δυνατόν. Σε διαφορετική περίπτωση, ο καρπός πρέπει να μείνει για μικρό χρονικό 

διάστημα σε χώρο με καλό αερισμό. 
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 Αποφύλλωση, απομάκρυνση ξένων υλών και πλύσιμο: οι ξένες προσμίξεις, εάν 

αλεσθούν μαζί με τον ελαιόκαρπο, επηρεάζουν αρνητικά το άρωμα του ελαιολάδου 

και αυξάνουν την οξύτητά του. Για αυτό το λόγο,  οι ελιές τοποθετούνται αρχικά στη 

χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου και στη συνέχεια στο αποφυλλωτήριο, για την 

απομάκρυνση των φύλλων και άλλων φερτών υλικών. Έπειτα ακολουθεί πλύσιμο για 

την απομάκρυνση ξένων υλών (λάσπη, γαιώδη συστατικά, σκόνη, χώμα). Τα στάδια 

της αποφύλλωσης και του πλυσίματος πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 2.2. 

 

 

Εικόνα 2.2: Μεταφορά, αποφύλλωση και πλύσιμο των καρπών ελιάς (Βολικάκη, 2008). 

 

 Άλεση του καρπού: στις σύγχρονες εγκαταστάσεις η άλεση γίνεται σε μεταλλικούς 

μύλους, σφυρόμυλους και σπαστήρες, με αντίθετα περιστροφικούς οδοντωτούς 

δίσκους ή κυλινδροσπαστήρες, ενώ στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία η άλεση του 

καρπού γίνεται με κυλινδρικές μυλόπετρες. Τυπική διάταξη για την άλεση του καρπού 

σε σπαστήρα παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.3. 

 Μάλαξη της ελαιοζύμης: μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα 

(ανοξείδωτες δεξαμενές με διπλά τοιχώματα που θερμαίνονται με κυκλοφορία ζεστού 

νερού, του οποίου η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25º C ). Η μάλαξη 

αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας, διαρκεί συνήθως 30 λεπτά και συντελεί 

στη συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Η 

μάλαξη γίνεται σε δεξαμενές, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 2.4.  
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Εικόνα 2.3: Άλεση του ελαιοκάρπου σε σπαστήρα (Βολικάκη, 2008). 

 

 Αραίωση της ελαιοζύμης: στο μαλακτήρα προστίθεται νερό μέχρι και 100% της 

ποσότητας της ελαιοζύμης, ανάλογα με την ωριμότητα του ελαιοκάρπου, πριν την 

εξαγωγή του ελαιολάδου σε διφασικούς ή τριφασικούς φυγοκεντρικούς διαχωριστές. 

Ένας φυγοκεντρικός διαχωριστής παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.5. Η θερμοκρασία 

του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30º C. 

 

 

Εικόνα 2.4: Δεξαμενές για τη μάλαξη της ελαιοζύμης (Βολικάκη, 2008). 
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 Εξαγωγή ελαιολάδου: η παραλαβή του ελαιολάδου γίνεται με βάση (3) μεθόδους 

επεξεργασίας, την παραδοσιακή μέθοδο, τη διφασική και την τριφασική διαδικασία. 

Η παραδοσιακή μέθοδος εξαγωγής του ελαιολάδου αναφέρεται συχνά και ως μέθοδος 

πίεσης. Αντίστοιχα, η μέθοδος φυγοκέντρισης αναφέρεται και ως συνεχής ή σύγχρονη 

μέθοδος, η οποία χωρίζεται σε (3) φάσεων και (2) φάσεων. Το σύστημα (3) φάσεων 

διαφέρει από το σύστημα (2) φάσεων ως προς το γεγονός ότι στο πρώτο προστίθεται νερό 

πριν τη φυγοκέντριση. Επομένως, στο σύστημα (3) φάσεων είναι μεγαλύτερη και η 

κατανάλωση νερού, αλλά και μεγαλύτερος ο όγκος των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. 

 

 

Εικόνα 2.5: Τυπικός φυγοκεντρικός διαχωριστής (Βολικάκη, 2008). 

 

Παραδοσιακό σύστημα: Η παλαιότερη μέθοδος επεξεργασίας ελαιολάδου είναι μια 

ασυνεχής  διαδικασία κατά την οποία παράγονται ελαιόλαδο, υγρά απόβλητα (κατσίγαρος) 

και στερεά απόβλητα (ελαιοπυρήνας). Ο ελαιόκαρπος υποβάλλεται σε υδραυλική πίεση, που 

σταδιακά φτάνει τα 300-500 kg/cm
2
, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που καρπού, όπως η 

ωριμότητά του και το είδος του. Κατά τη διάρκεια της συμπίεσης του ελαιοκάρπου, το μίγμα 

ελαιόλαδο-νερό κυλάει και συλλέγεται στο κέντρο των μύλων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τα 

στερεά υπολείμματα διαχωρίζονται από το μίγμα ελαιολάδου-νερού (Βολικάκη, 2008). Το 

μίγμα  επεξεργάζεται περαιτέρω με τη μέθοδο της καθίζησης και αργότερα με φυγοκέντριση. 

Σε αυτήν τη διαδικασία, λοιπόν, η χυμώδης φάση (ελαιόλαδο + υδατική φάση) και η στερεή 

φάση (ελαιοπυρήνας) διαχωρίζονται με πίεση, ενώ ο τελικός διαχωρισμός του ελαιολάδου 

από την υδατική φάση πραγματοποιείται με φυγοκέντριση (Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών 
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Ρεθύμνης, 2013). Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία της πίεσης για την εξαγωγή του 

ελαιολάδου παράγει τα ισχυρότερα υγρά απόβλητα, με συγκεντρώσεις της τάξης των  100-

200 g COD /λίτρο (Κυριακόπουλος, 2005). 

Σύστημα φυγοκέντρισης: Η φυγοκέντριση αποτελεί μία διαδικασία διαχωρισμού του 

ελαιολάδου από την ελαιοζύμη, που βασίζεται στη διαφορά ειδικού βάρους που 

παρουσιάζουν τα συστατικά της ελαιοζύμης. Παράγεται χωριστά λάδι, νερό (απόνερα) και 

στερεό υπόλειμμα (ελαιοπυρήνας). Όπως αναφέρθηκε, ένας φυγοκεντρικός διαχωριστής 

παρουσιάζεται στην Εικόνα  2.4. Το φυγοκεντρικό σύστημα τριών φάσεων μειώνει την 

ποσότητα φυσικών αντιοξειδωτικών στο ελαιόλαδο, λόγω του νερού που προστίθεται για την 

αραίωση της ελαιοζύμης. Στην πραγματικότητα, η προσθήκη νερού στην ελαιοζύμη πριν τη 

φυγοκέντριση αυξάνει τον παραγόμενο όγκο των υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα 

έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο, αρκετά υψηλή χημική απαίτηση σε οξυγόνο, COD 60-80 g 

O2/λίτρο και υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών. Η μεγάλη ποσότητα υγρών αποβλήτων από 

την επεξεργασία (3) φάσεων αποτέλεσε σοβαρό πρόβλημα για τις βιομηχανίες ελαιολάδου 

στις αρχές της δεκαετίας του '90 (Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 2013). 

Διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τις κατασκευάστριες εταιρείες, ο φυγοκεντρικός 

διαχωριστήρας (3) φάσεων μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε (2) φάσεων. Η παραγωγή 

ελαιολάδου είναι υψηλότερη στη διφασική διαδικασία από ό,τι στην τριφασική. Το 

αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν προστίθεται νερό για την αραίωση της 

ελαιοζύμης. Η διαδικασία των (2) φάσεων δεν παράγει υγρά απόβλητα, παρά μόνο μία μικρή 

ποσότητα από το νερό που προστίθεται στο φυγοκεντρικό ελαιοδιαχωριστήρα κατά το 

διαχωρισμό του ελαιολάδου από τα φυτικά υγρά. Ως αποτέλεσμα, δε δημιουργούνται 

προβλήματα διάθεσης των απόνερων σε «λίμνες» εξάτμισης και προκύπτει μειωμένο κόστος. 

Η ποιότητα του ελαιολάδου είναι καλύτερη στο σύστημα (2) φάσεων από ό,τι στο σύστημα 

των (3) φάσεων. Οι δύο πρώτες φάσεις της επεξεργασίας, άλεση του καρπού και μάλαξη της 

ελαιοζύμης, είναι παρόμοιες με εκείνες της επεξεργασίας (3) φάσεων. Η μόνη διαφορά 

βρίσκεται στη φυγοκέντριση της ελαιοζύμης και στον τελικό διαχωρισμό-καθαρισμό του 

ελαιολάδου. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να προστεθεί νερό για να γίνει 

καλύτερος διαχωρισμός του ελαιολάδου. Η ελαιούχος φάση που βγαίνει από το 

φυγοκεντρητή (decanter) μπορεί να περιέχει μικρά στερεά σωματίδια, τα οποία 

απομακρύνονται με τη χρήση παλινδρομικών κόσκινων (Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών 

Ρεθύμνης, 2013).  

Στην Ισπανία το 90% των ελαιοτριβείων ακολουθούν το σύστημα (2) φάσεων. Αντίστοιχα, 

στην Ιταλία το 50% των ελαιοτριβείων λειτουργούν με το παραδοσιακό σύστημα (Costantini 

and Barbetti, 2008). Σύμφωνα με μελέτη του Ζερβάκη (2009), τα αντίστοιχα ποσοστά 

αγγίζουν το 95% και 55%, ενώ στην Ελλάδα το 80% των ελαιοτριβείων κάνουν χρήση του 

συστήματος (3) φάσεων, έναντι του 20% όπου εφαρμόζεται το παραδοσιακό σύστημα, όπως 

αποτυπώνεται και στην Εικόνα 2.6 (Ζερβάκης, 2009).  
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Εικόνα 2.6: Συστήματα ελαιοτριβείου για την εκχύλιση ελαιολάδου ανά χώρα (Ζερβάκης, 

2009). 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγής, όπου απαιτείται εξευγενισμός (ή ραφινάρισμα) του 

ελαιολάδου. Η αιτία είναι συνήθως η αλλοίωση που έχει επέλθει κατά την αποθήκευσή του 

(Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 2013). Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται 

σε ελαιόλαδο κατώτερης ποιότητας, το οποίο έχει δυσάρεστη οσμή και γεύση. Το 

ραφινάρισμα είναι χημική επεξεργασία, προκειμένου να «βελτιωθεί» η ποιότητα του 

ελαιολάδου είτε από πλευράς οξύτητας ή άλλων κακών χαρακτηριστικών. Αυτή η διεργασία 

αφαιρεί εντελώς από το ελαιόλαδο τα ευεργετικά του χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει 

πιθανότητα για την ύπαρξη χημικών καταλοίπων. Η διαδικασία ραφιναρίσματος αποτελείται 

από (3) στάδια (Υλήεσσα, 2013):  

 Εξουδετέρωση: κατά την εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, προστίθεται 

στο ελαιόλαδο μια σημαντική ποσότητα καυστικού νατρίου το οποίο ανακατεύεται με 

το ελαιόλαδο 

 Αποχρωματισμός: ο αποχρωματισμός γίνεται με την προσθήκη ουσιών, πάνω στις 

οποίες προσκολλώνται οι χρωστικές ουσίες του ελαιολάδου. Έπειτα, αυτές 

αφαιρούνται και μένει το ελαιόλαδο αποχρωματισμένο. 

 Απόσμηση: οι πτητικές ουσίες που δεν είναι ευχάριστες αφαιρούνται με γρήγορη 

θέρμανση του ελαιολάδου στους 180 
ο
C και, έτσι, οι οσμές εξατμίζονται. 

Από τη διαδικασία αυτή, προκύπτει το ραφιναρισμένο προϊόν που προέρχεται από ελαιόλαδα, 

τα οποία θεωρήθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η αιτία είναι δυνατόν να είναι η φύλαξή 
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τους σε αποθήκες πολύ ζεστές ή που περιείχαν ακαθαρσίες. Ακόμη ένας λόγος είναι το 

πέρασμα πολλών ετών από την παραγωγή τους. Είναι χαμηλής οξύτητας προϊόν, χωρίς γεύση, 

άρωμα, χρώμα και χωρίς διατροφική αξία. Τα ραφιναρισμένα ελαιόλαδα αποτελούν πάνω 

από το 50% της κατανάλωσης στην αγορά. Επικρατεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι το 

ραφιναρισμένο ελαιόλαδο είναι ανώτερο από το παρθένο ελαιόλαδο. Αντίθετα, το 

ραφιναρισμένο είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας και διατροφικής αξίας από το παρθένο 

ελαιόλαδο. Επιπρόσθετα, η διαφορά βρίσκεται και στον τρόπο παραγωγής, καθώς το παρθένο 

και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παράγεται μόνο με τη χρήση φυσικών μέσων (συμπίεση ή 

φυγοκέντριση) (Υλήεσσα, 2013). 

Η λειτουργία του ελαιοτριβείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελαιοτριβεία είναι η διαχείριση και η 

διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων τους, τα οποία συχνά προκαλούν σοβαρές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εάν δε γίνει σωστή διαχείρισή τους. Επίσης, η κατανάλωση 

εισόδων είναι ακόμη μία σημαντική παράμετρος, καθώς οι μονάδες επεξεργασίας παίρνουν 

ηλεκτρική ενέργεια από τη ζώνη εφοδιασμού, η οποία παράγεται σε σταθμούς παραγωγής με 

χρήση ορυκτών καυσίμων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι για την πραγματοποίηση των 

διεργασιών μεταποίησης τα ελαιοτριβεία συνδέονται στην εκάστοτε δημοτική παροχή για 

εφοδιασμό με πόσιμο νερό (Avraamides and Fatta, 2008). 

Πιο αναλυτικά, στον τομέα της μεταποίησης των ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου 

λαμβάνουν χώρα διεργασίες, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Καταρχάς, για 

τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ελαιοτριβείο απαιτείται υψηλή κατανάλωση ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, για την επεξεργασία 1 t ελιών, καταναλώνονται 40.000-50.000 kj και 48.000-

65.000 kj, στην περίπτωση του παραδοσιακού και του φυγοκεντρικού συστήματος, 

αντίστοιχα (Caputo et al., 2003). Άμεση συνέπεια είναι οι αυξημένες εκπομπές ρυπογόνων 

αερίων και η χρήση ορυκτών, μη-ανανεώσιμων καυσίμων. Ένα άλλο ζήτημα είναι η 

κατανάλωση νερού για το πλύσιμο των ελιών, αλλά και για την προσθήκη στο φυγοκεντρητή, 

στην περίπτωση του συστήματος (3) φάσεων. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα στη φάση της 

μεταποίησης είναι η παραγωγή και η διάθεση των αποβλήτων που παράγονται και, ειδικότερα, 

των υγρών αποβλήτων.  

Θεωρείται σκόπιμο να εξηγηθούν κάποιοι όροι που συναντήθηκαν σε μεγάλο αριθμό 

μελετών και περιγράφουν τα παραγόμενα παραπροϊόντα της επεξεργασίας των ελιών για 

παραγωγή ελαιολάδου: 

 Olive mill wastewater (omw)/alpechin: υγρά απόβλητα (ΥΑ) ελαιοτριβείου, που 

εξάγονται και από το παραδοσιακό σύστημα και από το σύστημα φυγοκέντρισης, με 

υπερβολικές ποσότητές τους στο σύστημα των (3) φάσεων. Περιλαµβάνουν το νερό 

που περιέχει ο ελαιόκαρπος (φυτικά υγρά) και το νερό που προστίθεται κατά τη 
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διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου (Επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, 2013). 

 Alperujo: παχιά ιλύς, η οποία περιέχει κομμάτια από κουκούτσια ελιάς, πολτό ελιάς 

και νερό (υγρασία περίπου 65%). Παράγεται από το σύστημα των (2) φάσεων, ως 

υγρό απόβλητο (Fernandez-Bolanos et al., 2006). 

 Pomace: περιέχει κομμάτια από τον φλοιό του καρπού ελιάς και ίχνη από το μίσχο 

του. Είναι ο λεγόμενος ακατέργαστος ελαιοπυρήνας, το υπόλειµµα ελαιόπαστας που 

αποµένει µετά την επεξεργασία, ο οποίος περιέχει ακόµη ένα κυµαινόµενο ποσοστό 

νερού και ελαιολάδου. Ο πυρήνας χρησιµοποιείται συνήθως από τα πυρηνελαιουργεία 

για την παραγωγή πυρηνελαίου (Επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

2013). 

 Pomace olive oil: πυρηνέλαιο που παράγεται με εκχύλιση από τον ελαιοπυρήνα. Είναι 

λιπώδες υγρό.  

 Olive husk (ΟΗ): παραπροϊόν της διεργασίας εξαγωγής ελαίου, που περιέχει φλοιό 

ελιάς και κομμάτια από τα κουκούτσια της (Vitolo et al., 1999). 

 Vegetation water: παραπροϊόν της διεργασίας εξαγωγής ελαίου, είναι υδατικά λύματα 

που προέρχονται από τα υγρά του καρπού, τα λεγόμενα φυτικά υγρά (Vitolo et al., 

1999). 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2, η παραγωγή των υγρών αποβλήτων (ΥΑ) είναι έντονο 

πρόβλημα, ιδιαίτερα στην περίπτωση του συστήματος των (3) φάσεων. Η παραγωγή των 

υγρών αποβλήτων εξαρτάται από τη διεργασία (Mahmoud et al., 2010). Στο παραδοσιακό 

σύστημα συνεπάγεται η παραγωγή 0,5-1 m
3
 ΥΑ/t ελιών, ενώ στο σύστημα φυγοκέντρισης η 

αντίστοιχη ποσότητα είναι 1-1,5 m
3
 ΥΑ/t ελιών (Paraskeva and Diamadopoulos, 2006). Στις 

χώρες της Μεσογείου παράγονται 30 εκατομμύρια m
3
 ΥΑ/χρόνο, με δεδομένα του 2007 

(Pantaleo et al., 2009).  

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πρόβλημα της διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι πολύ έντονο. 

Η χημική σύνθεση των αποβλήτων εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς, την περίοδο της 

συγκομιδής και τις τεχνικές εξαγωγής του ελαίου. Για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικοί 

περιορισμοί για το κάθε είδος υγρού αποβλήτου. Συγκεκριμένα, η ιταλική νομοθεσία 

επιτρέπει τη χρήση των ΥΑ στη γεωργία, ανάλογα με το σύστημα εξαγωγής στο εκάστοτε 

ελαιοτριβείο. Δηλαδή, εάν το σύστημα είναι το παραδοσιακό σύστημα πίεσης, τότε 

επιτρέπεται η χρήση έως 50 m
3
/εκτάριο, ενώ εάν το σύστημα είναι με φυγοκέντριση, τότε 

επιτρέπεται η χρήση έως 80 m
3
/εκτάριο (Rana et al., 2003).  
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Πίνακας 2.2: Παραγωγή αποβλήτων ελαιοτριβείου από διαφορετικά είδη συστημάτων 

εξαγωγής που εφαρμόζονται (Paraskeva and Diamadopoulos, 2006, Gomez et 

al., 2010). 

 
Λάδι 

(Oil) 
Υγρά απόβλητα (ΥΑ) 

Ελαιοπυρήνας 

(Olive husk) 

Παραδοσιακό σύστημα 20% 40% 
0,5-1 m

3
/t 

ελιών 
40% 

Σύστημα 2 φάσεων 20% 80% 1-1,5 m
3
/t 

ελιών 

Ιλύς 

Σύστημα 3 φάσεων 20% 120% 50% 

 

2.2.4 Συσκευασία - Ετικετοποίηση 

Στις ετικέτες που συνοδεύουν τις φιάλες, καθώς και στις επιγραφές στα μεταλλικά δοχεία, 

αναγράφονται πληροφορίες όπως η περιοχή προέλευσης, τα συστατικά, η ημερομηνία λήξης, 

κ.ά. Το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια που τοποθετούνται πάνω σε ξύλινες 

βάσεις, παλέτες. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται σε μια συσκευασία 

είναι οι εξής:   

 Η ποιοτική κατηγορία του ελαιολάδου  

 η καθαρή ποσότητα του περιεχόμενου σε μονάδα όγκου  

 ο παρασκευαστής 

 ο συσκευαστής 

 ο αριθμός της συγκεκριμένης παρτίδας 

 η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος  και  

 οι συνθήκες διατήρησής του 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το στάδιο των συσκευασιών και 

της ετικετοποίησης είναι η αύξηση των εκπομπών αερίων κατά την παραγωγή των 

συσκευασιών, καθώς και η κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας για την παραγωγή τους, 

όπως επίσης και η παραγωγή αποβλήτων. Η παραγωγή αποβλήτων σχετίζεται στο στάδιο της 

συσκευασίας  με τα απόβλητα άδειων συσκευασιών (Καρσιώτη, 2012). 

2.2.5 Μεταφορές 

Οι επιπτώσεις στο στάδιο των μεταφορών είναι συνδεδεμένες με τη μεταφορά του 

ελαιολάδου στην αγορά του καταναλωτή, καθώς και με τη μεταφορά των ελιών στα 

ελαιοτριβεία. Για την πραγματοποίηση των μεταφορών απαιτείται η κατανάλωση μη-

ανανεώσιμων καυσίμων, κάτι το οποίο συνεπάγεται την εξάντληση των πόρων, την αύξηση 

των αερίων του θερμοκηπίου και, γενικότερα, των εκπομπών. Τα παραπάνω συνδέονται και 

με την κατανάλωση ενέργειας.  
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2.3 Είδη ελαιολάδου 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το παραγόμενο ελαιόλαδο από τις ίδιες ακριβώς ποικιλίες ελιάς 

διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Η αιτία είναι οι καιρικές συνθήκες και το μικροκλίμα, 

δηλαδή οι τοπικές συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη σύσταση του εδάφους, με την 

ατμοσφαιρική υγρασία, με τις τοπικές βροχές, καθώς και με τον αέρα. Για παράδειγμα, ελιές 

Καλαμών έχουν φυτευτεί και στην Κέα και στην Καλιφόρνια. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι οι 

ελιές που παραλαμβάνονται είναι ίδιες μεταξύ τους (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

Τυποποίησης Ελαιολάδου, 2013). Γενικότερα, παράγοντες που επηρεάζουν το παραγόμενο 

ελαιόλαδο είναι: η ποικιλία της ελιάς, οι κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, ο 

τρόπος καλλιέργειας, ο βαθµός ωριµότητας του καρπού και η ποιοτική του κατάσταση, η 

µέθοδος συγκοµιδής, οι συνθήκες µεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και η διαδικασία και 

οι συνθήκες επεξεργασίας του καρπού στο ελαιουργείο (Κουλίνα, Μιχαλοπούλου, 2007). 

Το ελαιόλαδο, ανάλογα με την ποικιλία της ελιάς από την οποία προέρχεται, τις 

καλλιεργητικές μεθόδους και τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, κατατάσσεται 

σε διάφορους τύπους, από τους οποίους αναφέρονται (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 2013): 

 Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ): Φέρει τα 

ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία  παράγεται. Η 

αναγραφή του ονόματος της περιοχής παραγωγής του συνοδεύει την εμπορική 

επωνυμία του προϊόντος. Η παραγωγή, μεταποίηση και επεξεργασία του 

πραγματοποιείται  στην οριοθετημένη αυτή γεωγραφική περιοχή. Η Ελλάδα έχει 

κατοχυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση  15 ελαιόλαδα ΠΟΠ. 

 Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ): Φέρει το όνομα της 

περιοχής στην οποία οφείλει  την ιδιαίτερη φήμη του. Η παραγωγή και η  μεταποίησή 

του πραγματοποιείται αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή. Η Ελλάδα έχει 

κατοχυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 ελαιόλαδα ΠΓΕ. 

 Βιολογικό ελαιόλαδο: Προέρχεται από καλλιέργειες στις οποίες  ο παραγωγός δε 

χρησιμοποιεί χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Εγκεκριμένοι  

Οργανισμοί Πιστοποίησης ελέγχουν τακτικά τις  καλλιέργειες, αλλά και τις 

τυποποιητικές μονάδες  και πιστοποιούν το τελικό προϊόν.  

 Ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης ή άθερμο: Παράγεται από την έκθλιψη της ελιάς σε  

χαμηλή θερμοκρασία (μέχρι 27 
ο
C). Είναι υψηλής ποιότητας ως απόλυτα φυσικός 

χυμός. Εάν το  ελαιόλαδο έχει εξαχθεί σε παραδοσιακό  ελαιοτριβείο (υδραυλικό 

πιεστήριο) στην ετικέτα  μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ». 

Εάν έχει εξαχθεί σε σύγχρονο ελαιοτριβείο (φυγοκεντρικό) στην ετικέτα μπορεί να  

αναγράφεται η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ». 
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 Αγουρέλαιο: Προέρχεται από άγουρες πράσινες ελιές, οι οποίες συλλέγονται και 

ελαιοποιούνται στην έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου. Έχει πολύ χαμηλή οξύτητα, 

συνήθως μέχρι 0,5%, πλούσιο φρουτώδες άρωμα και έντονα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. 

 Ελαιόλαδο με αρωματικά φυτά: Είναι το ελαιόλαδο στο οποίο προστίθενται  

διάφορα βότανα από τη μεγάλη ποικιλία της ελληνικής χλωρίδας, όπως ρίγανη, 

βασιλικός, μάραθο, δενδρολίβανο, δάφνη, θυμάρι, κτλ., ώστε να εμπλουτισθεί το 

άρωμα και η γεύση του.  

2.4 Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο 

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ως το πιο 

υγιεινό μοντέλο διατροφής. Η κατανάλωση τροφών στα πλαίσια μίας διατροφής βασισμένης 

στα πρότυπα της μεσογειακής δίαιτας έχει βρεθεί ότι συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για 

εμφάνιση πολλών ασθενειών. Κύριο συστατικό της μεσογειακής διατροφής είναι το 

ελαιόλαδο, η θρεπτική αξία του οποίου είναι αναμφισβήτητη. Από μεγάλο αριθμό μελετών 

διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση ελαιολάδου, ως μέρος μίας υγιεινής διατροφής και ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής, γενικότερα,  μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ή και αντιμετώπιση 

διάφορων νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα 

λιπαρά και αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη Ε, καθώς και σε πολυφαινόλες (Δουβόγιαννη, 

2013). Τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν ικανό για την πρόληψη ασθενειών, αλλά και ένα 

ισχυρό μέσο αντιμετώπισης της γήρανσης. Σήμερα, η σύγχρονη ιατρική επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι το ελαιόλαδο είναι ευεργετικό για την υγεία και το θεωρεί το πιο μεγάλο μυστικό 

για την εξασφάλιση ευεξίας και μακροβιότητας. Έχει πλέον διαπιστωθεί η άμεση σχέση της 

κατανάλωσης ελαιολάδου με την ελάττωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, 

καρκίνο, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, νόσο Alzheimer, έλκος, σεξουαλική ανικανότητα, 

ακόμα και με την ανάπτυξη του οργανισμού (Prosodol, 2013). 

Έχει διαπιστωθεί ότι από τον οργανισμό Food and Drug Administration (FDA) των ΗΠΑ έχει 

εκδοθεί ανακοίνωση, με την οποία υποστηρίζεται ότι η ημερήσια  κατανάλωση (2) κουταλιών 

της σούπας ελαιόλαδο είναι δυνατό να συμβάλλει στη μείωση των πιθανοτήτων για εμφάνιση 

στεφανιαίας νόσου. Η αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση του ελαιολάδου φαίνεται 

να προστατεύει από διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του μαστού και του παχέος εντέρου, 

μέσα από διάφορους μηχανισμούς. Το ελαιόλαδο, χάρη στην πλούσια αντιοξειδωτική του 

δράση, συμβάλλει στη μείωση της δημιουργίας ελεύθερων ριζών, οι οποίες εμπλέκονται στην 

εξέλιξη διάφορων χρόνιων ασθενειών και στη γήρανση. Αναμφισβήτητα, η κατανάλωση 

ελαιολάδου στα πλαίσια μίας ισορροπημένης διατροφής αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο στην 

προστασία και στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών (Δουβόγιαννη, 2013). 

Σύμφωνα με στοιχεία, η ευεργετική δράση του ελαιολάδου οφείλεται στην ποικιλία των 

συστατικών του, όπως (Prosodol, 2013): 
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 φαινόλες, οι οποίες αυξάνουν την αντίσταση στην οξείδωση,  

 στερόλες, οι οποίες εμποδίζουν την απoρρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο,  

 καροτένια, τα οποία βοηθούν την ανάπτυξη του κυττάρου και την αιμοποίηση και 

επιταχύνουν τη διαδικασία της επούλωσης,  

 τερπενικές αλκοόλες, οι οποίες βοηθούν την αποβολή της χοληστερόλης,  

 τοκοφερόλες, οι οποίες εμποδίζουν την αυτοοξείδωση και  

 β-καροτίνη, η οποία είναι αντιοξειδωτική και απαραίτητη για την όραση.  

Καθώς, λοιπόν, το ελαιόλαδο προωθείται ως αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής 

διατροφής, άμεση συνέπεια αυτού είναι το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών 

για την αγορά του. Άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι η αυξανόμενη κατανάλωση του ελαιολάδου 

τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγεί σε αυξανόμενες απαιτήσεις 

για παραγωγή του. Συνεπώς, παρατηρείται ενδιαφέρον για τη μελέτη του τρόπου παραγωγής 

του ελαιολάδου από το στάδιο της καλλιέργειας μέχρι τη βιομηχανική εκχύλισή του. 
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3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφοδιαστική αλυσίδα του 

ελαιολάδου  

Σύμφωνα με όσα μελετήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, κάθε στάδιο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, το στάδιο της καλλιέργειας δημιουργεί επιπτώσεις από τη χρήση λιπασμάτων 

και φυτοφαρμάκων, επιβαρύνει τους υδάτινους πόρους και την ατμόσφαιρα μέσω εκπομπών, 

συνδέεται με την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων και επιβαρύνει το έδαφος, καθώς 

επίσης οδηγεί και στην παραγωγή αποβλήτων. Αντίστοιχα, το στάδιο της μεταποίησης 

συνδέεται με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα λόγω εκπομπών, με την κατανάλωση ενέργειας, 

νερού και καυσίμων και με την παραγωγή αποβλήτων. Το στάδιο της συσκευασίας 

επιβαρύνει το περιβάλλον λόγω κατανάλωσης ενέργειας, αυξημένων εκπομπών και 

παραγωγής αποβλήτων.  

Όσον αφορά στο στάδιο των μεταφορών, η επιβάρυνση από αυτό προς το περιβάλλον 

σχετίζεται με την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων, καθώς και με την αύξηση των 

εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Το στάδιο της αποθήκευσης, σύμφωνα με την ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, συνδέεται με την παραγωγή αποβλήτων. Από την επεξεργασία των 

ευρημάτων για την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, προκύπτει ότι οι μελέτες που 

εντοπίστηκαν στα πλαίσιά της, επιβαρύνουν το περιβάλλον μέσω επιπτώσεων σε εδάφη, στην 

ατμόσφαιρα και σε υδάτινους πόρους.  

Οι επιπτώσεις που καταγράφηκαν ανά στάδιο αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.1. Παρατηρείται 

ότι το στάδιο που φέρεται να επιφέρει το σύνολο των υπό μελέτη επιπτώσεων (9) είναι το 

στάδιο της καλλιέργειας ελαιώνων στο χωράφι (CO2, ενέργεια, εκπομπές, επιβάρυνση σε 

νερό και έδαφος, απόβλητα, καύσιμα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα). Το στάδιο που ακολουθεί 

είναι η μεταποίηση των ελιών για παραγωγή ελαιολάδου, στο οποίο εντοπίζονται (6) από τις 

υπό μελέτη επιπτώσεις (CO2, ενέργεια, εκπομπές, επιβάρυνση σε νερό, απόβλητα, καύσιμα). 

Στα στάδια της συσκευασίας (CO2, ενέργεια, εκπομπές, απόβλητα) και των μεταφορών (CO2, 

ενέργεια, εκπομπές, καύσιμα) εντοπίζονται από (4) επιπτώσεις. Αντίστοιχα, το στάδιο που 

σχετίζεται με (1) μόνο επίπτωση είναι το στάδιο της αποθήκευσης, το οποίο προκαλεί την 

παραγωγή αποβλήτων. Όσον αφορά στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, σε αυτό το 

στάδιο εντοπίζονται (3) επιπτώσεις (εκπομπές, επιβάρυνση σε νερό και σε εδάφη). .  
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Πίνακας 3.1: Καταγραφή των προκαλούμενων επιπτώσεων ανά στάδιο παραγωγής του 

ελαιολάδου. 

Επιπτώσεις Καλλιέργεια Μεταποίηση Συσκευασία Μεταφορές Αποθήκευση 
Αντίστροφη 

Εφοδιαστική 

CO2 X X X X   

Ενέργεια X X X X   

Φυτοφάρμακα X      

Λιπάσματα X      

Εκπομπές X X X X  X 

Νερό X X    X 

Απόβλητα X X X  X  

Καύσιμα X X  X   

Έδαφος X     X 

 

3.1 Επιπτώσεις από το στάδιο της καλλιέργειας 

Υποστηρίζεται πως η φάση που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα στην 

παραγωγή των ελαιολάδου έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο περιβάλλον (Salomone and 

Ioppolo, 2012). Στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα για την εκτίμηση της 

οικοαποδοτικότητας ελαιώνων στην Ανδαλουσία. Διαπιστώθηκε ότι παράγονται 262% 

παραπάνω περιβαλλοντικές πιέσεις σε σχέση με μία πραγματικά αποδοτική καλλιέργεια, που 

έχει το ίδιο επίπεδο καθαρού εισοδήματος. Θεωρώντας ως εισόδους (inputs) τη γη, την 

εργασία του ανθρώπινου δυναμικού, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, βρέθηκε ότι γίνεται 

υπερ-χρήση των εισόδων κατά 87% (Gomez-Limon et al., 2012). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε 

ότι όσο πιο νέος είναι ο αγρότης, τόσο πιο αποδοτική είναι η καλλιέργεια και πως όταν ο 

αγρότης προέρχεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι πιο αποδοτικός σε σχέση με τον 

αντίστοιχο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Gomez-Limon et al., 2012). Μία εξήγηση για την 

τάση αυτή είναι ότι, συνήθως, οι αγρότες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ασχολούνται με τον 

αγροτικό τομέα ως δευτερεύουσα εργασία. Αντίθετα, οι περισσότεροι αγρότες που 

προέρχονται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ασκούν το επάγγελμα του αγρότη ως κύριο 

μέσο για την επιβίωσή τους, επομένως επιβάλλεται να είναι πιο αποδοτικοί.  

Ένα ζήτημα που προκύπτει κατά την καλλιέργεια ελαιόδεντρων, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 

η παραγωγή αποβλήτων, δηλαδή η προκύπτουσα βιομάζα (Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011). Το θέμα αυτό μελετήθηκε για την περίπτωση της Ισπανίας και 

βρέθηκε ότι περίπου το 50% των αγροτικών αποβλήτων στην Ανδαλουσία προέρχεται από 
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ελαιώνες. Σύμφωνα με τη μελέτη, προκύπτει ότι σε κάθε 1 εκτάριο ελαιώνα αντιστοιχούνε 3 t 

υπολειμμάτων κλαδέματος (Garcia-Maraver et al., 2012). Η αντίστοιχη ποσότητα στη μελέτη 

του Velazquez-Marti και των συνεργατών (2011) βρέθηκε λίγο μικρότερη, καθώς ανέρχεται 

σε 2,3 t/εκτάριο (Velazquez-Marti et al., 2011). Η ετήσια παραγωγή αποβλήτων από 

ελαιόδεντρα στην Ανδαλουσία ισούται με 864.896,78  t. Μάλιστα, θεωρείται ότι εάν 

χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση θα αρκούσαν για να καλυφθεί 

το 51,2% των απαιτήσεων, με δεδομένα του 2007 (Rosua and Pasadas, 2012). Σύμφωνα με 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (2008), για την παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου απαιτούνται 3,8  kg ελιές, το οποίο συνεπάγεται την παραγωγή 6,23 kg 

υπολειμμάτων κλαδέματος (Avraamides and Fatta, 2008). Σε μελέτη για τα υπολείμματα 

κλαδέματος ελαιόδεντρων για τις περιόδους συγκομιδής 2009-2010 και 2010-2011 στην 

Ισπανία, βρέθηκε ότι η μέση ποσότητα είναι 42,3  kg λεπτών υπολειμμάτων/δέντρο και 17,9 

kg χοντρών υπολειμμάτων/δέντρο (Repullo et al., 2012).  Η διεργασία του κλαδέματος 

απεικονίζεται στην Εικόνα 3.1. 

 

 

Εικόνα 3.1: Κλάδεμα ελαιόδεντρων πυκνής φύτευσης (Agronews, 2013) 

 

Στο πλαίσιο εξέτασης των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή βιομάζας, μία μελέτη 

στην Ισπανία έδειξε ότι η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων εξαρτάται από τη 

συχνότητα κλαδέματος και από την πυκνότητα φύτευσης των δέντρων. Διαπιστώθηκε ότι 

όταν τα ελαιόδεντρα είναι πυκνοφυτεμένα, τότε η παραγόμενη βιομάζα αυξάνεται. Επίσης, η 

ηλικία των δέντρων παίζει ρόλο, καθώς όταν η ηλικία τους είναι πάνω από 40 έτη, η βιομάζα 

αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή τα πιο παλιά δέντρα συμβαδίζουν με την πυκνή φύτευση. 

Στο πλαίσιο μελέτης της παραγόμενης βιομάζας, διαπιστώθηκε ότι όταν το κλάδεμα γίνεται 
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(1) φορά το χρόνο, τότε οι αρδευόμενες καλλιέργειες συνεπάγονται μεγαλύτερη ποσότητα 

βιομάζας (Velazquez-Marti et al., 2011). 

Μία άλλη επίπτωση που απορρέει από τη φάση της καλλιέργειας είναι η χρήση 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων-

παρασιτοκτόνων, τότε υπάρχει κίνδυνος να εντοπιστούν ίχνη τους ακόμη και στο ελαιόλαδο. 

Σε μελέτη στην Ελλάδα ανιχνεύθηκαν πειραματικά 20 φυτοφάρμακα σε 100 δείγματα 

ελαιολάδου. Τα 3 πιο συχνά ανιχνεύσιμα φυτοφάρμακα ήταν: dimethoate, fenthion, 

endosulfan (Amvrazi and Albanis, 2009). Αντίστοιχο πείραμα στην Ισπανία έδειξε ότι τα 

περισσότερα φυτοφάρμακα είναι λιπόφιλα και για το λόγο αυτό περνάνε και στο λάδι του 

καρπού. Τα πιο συχνά ανιχνεύσιμα φυτοφάρμακα ήταν: diuron, terbuthylazine και endosulfan. 

Διαπιστώθηκε ότι τα φυτοφάρμακα, όπως περνάνε στον καρπό, έτσι περνάνε και στο 

εξαγόμενο ελαιόλαδο, σε ποσοστό περίπου 90% (Garcia-Reyes et al., 2007, Guardia-Rubio et 

al., 2007). 

Επίσης, με την έντονη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων υπάρχει κίνδυνος για ρύπανση 

του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (Scheidel and Krausmann, 2011). Η χρήση 

λιπασμάτων σε συνδυασμό με το πότισμα του χωραφιού εντείνει το φαινόμενο του 

ευτροφισμού (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Επιπλέον, η μη ικανότητα 

απορρόφησης των φυτοφαρμάκων και των βαρέων μετάλλων καθιστά διαθέσιμους τους 

ρυπαντές για πρόσληψη από τη χλωρίδα και για έκπλυση (Zalidis et al., 2002). Λόγω 

απορροής, στα επιφανειακά ύδατα εντοπίζονται υψηλές συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων και, 

μάλιστα, υψηλότερες από ό,τι στα υπόγεια. Στα τελευταία, ο λόγος εντοπισμού 

φυτοφαρμάκων είναι η έκπλυση και οι διεργασίες του εδάφους. Και στις δύο περιπτώσεις 

υδάτων, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων εντοπίζονται όταν παρατηρείται η 

μέγιστη βροχόπτωση, για συγκεκριμένη μελέτη στην Ισπανία (Hermosin et al., 2013).  

Η κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων είναι ακόμη μία σημαντική επίπτωση ενάντια στο 

περιβάλλον, που προκύπτει από την καλλιέργεια ελαιώνων. Από μελέτη των Avraamides και 

Fatta (2008) στην Κύπρο διαπιστώνεται ότι κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, για την 

παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, απαιτείται κατανάλωση 433,6 g μαζούτ, 

από τα οποία το 15,1% είναι για τη διαχείριση εδάφους, το 11,3% καταναλώνεται για 

πότισμα και το 10% για κλάδεμα (Avraamides and Fatta, 2008). Σε αντίστοιχη μελέτη στην 

Τουρκία (2011) βρέθηκε ότι καταναλώνονται 247 Mj/t ελιών για λιπασματοποίηση, 

3.317 Mj/t ελιών για αντιμετώπιση παρασίτων και εντόμων, 4.908,8 Mj/t ελιών για 

κατανάλωση ντίζελ και 60,4 Mj/t ελιών για κατανάλωση νερού (Ozilgen and Sorguven, 2011).  

Σε μελέτη του Kaltsas και των συνεργατών στη Θάσο (2007) πραγματοποιήθηκε σύγκριση 

της καταναλισκόμενης ενέργειας σε συμβατικούς και σε βιολογικούς ελαιώνες. 

Διαπιστώθηκε ότι καταναλώνεται ενέργεια για την εφαρμογή των λιπασμάτων, για την 

παγίδευση των εντόμων, για τη χρήση εργαλείων και για την εργασία για συγκομιδή και 
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κλάδεμα. Οι ποσότητες αυτές για συμβατικό ελαιώνα ανέρχονται σε 8.300 Mj/εκτάριο, 

250  Mj/εκτάριο, 600  Mj/εκτάριο και 1.500 Mj/εκτάριο. Αντίστοιχα, σε βιολογικό ελαιώνα 

οι τιμές της καταναλισκόμενης ενέργειας είναι 2.500 Mj/εκτάριο, 1.900  Mj/εκτάριο, 

1.100  Mj/εκτάριο και 900 Mj/εκτάριο (Kaltsas et al., 2007). Ακόμη, για τον ίδιο τύπο 

καλλιέργειας (συμβατικό ή βιολογικό), η κατανάλωση ενέργειας για αρδευόμενη καλλιέργεια 

είναι 1,8-2,5 φορές υψηλότερη από ό,τι για μη-αρδευόμενη. Η κατανάλωση ενέργειας σε 

βιολογικούς ελαιώνες είναι αυξημένη στην περίπτωση της επεξεργασίας του εδάφους και του 

καθαρίσματος των ζιζανίων, καθώς απαιτείται υψηλή ενέργεια για εργασία. Στις αρδευόμενες 

εκτάσεις υπάρχει υψηλό ενεργειακό κόστος λόγω εξόρυξης και διανομής νερού. Μεγαλύτερη 

ένταση ενέργειας (ΕΙ= μη ανανεώσιμη ενέργεια/ λίτρο ελαιολάδου) έχουν οι ελαιώνες που 

είναι και συμβατικοί και αρδευόμενοι (Guzman and Alonso, 2008). Συμπερασματικά, η 

κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων σχετίζεται με τη λειτουργία των μηχανημάτων στο 

χωράφι, με την άντληση νερού για άρδευση, με την κατανάλωση ηλεκτρισμού και με τη 

χρήση μη ανανεώσιμων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων (Beaufoy, 2000, Michalopoulos 

and Christodoulopoulou, 2011).  

Άλλη μία επίπτωση της καλλιέργειας ελαιώνων είναι οι εκπομπές και η αύξηση του CO2. Σε 

κάθε τόνο ελιών προς επεξεργασία αντιστοιχούν εκπομπές CO2 ίσες με 164,9 kg, οι οποίες 

κατανέμονται στις διεργασίες: χρήση ντίζελ, χρήση παρασιτοκτόνων, χρήση λιπασμάτων και 

λειτουργία μηχανημάτων για άρδευση νερού (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, 

Ozilgen and Sorguven, 2011). Ακόμη, εκπέμπονται 12,1 g SO2 και 31,9 g NOx (Avraamides 

and Fatta, 2008).  Επίσης, η καύση των υπολειμμάτων βιομάζας από τα ελαιόδεντρα λόγω 

κλαδέματος οδηγεί σε εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και βενζολίου 

(Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011).  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με το νερό στη φάση της καλλιέργειας έχουν 

να κάνουν τόσο με την κατανάλωση του νερού (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 

2011), όσο και με τη ρύπανση των υδάτων. Για την παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά παρθένου 

ελαιολάδου απαιτείται η εξαγωγή 1,82 m
3
 νερού, σύμφωνα με μελέτη των Avraamides και 

Fatta (2008) για την Κύπρο (Avraamides and Fatta, 2008). Αντίστοιχα, η ποσότητα αυτή για 

την Ισπανία ανέρχεται σε περίπου 3.900  λίτρα νερού (Scheidel and Krausmann, 2011). 

Ακόμη μία μελέτη, στην Πορτογαλία, του Nogueira και των συνεργατών (2011), αναφέρεται 

στην κατανάλωση νερού κατά την καλλιέργεια ελαιώνων και υπολογίζει το «αποτύπωμα 

νερού», WF, που είναι ο όγκος νερού που απαιτεί μία καλλιέργεια για να παραχθεί και 

συνδέει την απαίτηση σε νερό με την απόδοση. Όταν η απόδοση του ελαιώνα είναι υψηλή, 

τότε αντισταθμίζει την υψηλή κατανάλωση νερού και το αποτύπωμα νερού είναι σχετικά 

χαμηλό, σε σχέση π.χ με ελαιώνες αραιοφυτεμένους (Nogueira et al., 2011). Τέλος, σε 

καλλιέργειες όπου η ένταση του ποτίσματος είναι υπερβολικά υψηλή, εκτός από την 

εξάντληση των υδάτινων πόρων, υπάρχει και ο κίνδυνος για παρουσία παρασίτων, καθώς η 

υγρασία δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για αυτά (Metzidakis et al., 2008).  
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Όσον αφορά στη ρύπανση των υδάτων, κατά τη μελέτη αγροτεμαχίων με ηλικία 

ελαιόδεντρων 30 έτη, μη-αρδευόμενα, διαπιστώθηκε ότι, όταν γίνεται λιπασματοποίηση με 

παραπάνω θρεπτικά από όσα χρειάζεται το έδαφος, τότε γίνεται έκπλυση των θρεπτικών σε 

λεκάνες απορροής και ακολουθεί ρύπανση των υδάτων. Σημειώνεται ότι η έκπλυση, επίσης, 

εξαρτάται από την ένταση των βροχοπτώσεων (Francia-Martinez et al., 2006). Η 

εντατικοποίηση της καλλιέργειας ελαιώνων απασχόλησε μελετητές σε Ισπανία, Ιταλία και 

Ελλάδα. Έπειτα από μελέτη των περιοχών αυτών κατά το έτος 2008, βρέθηκε ότι η 

υπερβολική άρδευση οδηγεί σε υπεράντληση των υδάτινων πόρων και η εντατική χρήση 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων θεωρήθηκε υπεύθυνη για την ρύπανση των υδάτων, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω (Metzidakis et al., 2008).  

Τέλος, γίνεται αναφορά στην επίπτωση που έχει η καλλιέργεια ελαιώνων στο έδαφος. 

Αναφέρεται πως όταν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 10%, τότε πρέπει 

απαραίτητα να υπάρχει φυτικό κάλυμμα για να προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση σε 

βροχερές περιόδους (Metzidakis et al., 2008). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην 

Αυστρία για την ελαιοπαραγωγή της Ισπανίας, διαπιστώνεται εντατικοποίηση της 

καλλιέργειας από το 1972 έως το 2005. Σε αυτά τα 30 χρόνια, η παραγωγή ελαιολάδου 

τριπλασιάστηκε στην Ισπανία και παρατηρείται εντατικοποίηση της καλλιέργειας και 

μηχανοποίησή της, με ταυτόχρονη εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου καλλιέργειας. 

Άμεση συνέπεια είναι η μείωση της βιοποικιλότητας και η αύξηση της διάβρωσης του 

εδάφους, με ρυθμό διάβρωσης ίσο με 62 t/εκτάριο/έτος (Scheidel and Krausmann, 2011). 

Όταν ένα έδαφος είναι μη-οργωμένο και ούτε έχει λωρίδες κάποιας βλάστησης φυτεμένες, 

π.χ κριθάρι, είναι δηλαδή γυμνό, τότε έχει τη μεγαλύτερη διάβρωση και τη μεγαλύτερη 

απώλεια θρεπτικών. Τη μικρότερη διάβρωση την έχει το έδαφος που, λόγω φυτεμένων 

λωρίδων, μειώνει την έκπλυση της επιφάνειας του εδάφους. Το όργωμα μπορεί να βοηθήσει 

μόνο βραχυπρόθεσμα (Francia-Martinez et al., 2006). Ως εκ τούτου, οι υψηλότερες απώλειες 

εδάφους σημειώνονται σε μη-οργωμένα εδάφη, σε σύγκριση με εδάφη είτε οργωμένα είτε 

φυτεμένα με φυτικά καλύμματα-λωρίδες (Gomez et al., 2003, Francia-Martinez et al., 2006). 

Συμπερασματικά, με την εντατική καλλιέργεια του εδάφους αυξάνει η ευπάθειά του και 

οδηγείται σε διάβρωση, ειδικότερα εάν χρησιμοποιούνται υπερβολικές ποσότητες 

λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων. Τα τελευταία, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και τη μη-

ύπαρξη καλύμματος, αυξάνουν το ρυθμό απώλειας εδάφους (Beaufoy, 2000, Karydas et al., 

2005).  

3.2 Επιπτώσεις από το στάδιο της παραγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο 

Κατά την εξαγωγή του ελαιολάδου στη φάση της μεταποίησης των ελιών (Εικόνα 3.2) 

σημειώνονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι: α) η κατανάλωση 

ενέργειας και β) καυσίμων, γ) οι αυξημένες εκπομπές ρυπογόνων αερίων στην ατμόσφαιρα, δ) 

η επιβάρυνση του εδάφους και ε) των υδάτινων πόρων και η συμβολή στο φαινόμενο του 

ευτροφισμού. Η επίπτωση, όμως, που κυριαρχεί στις περισσότερες δημοσιεύσεις που 
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μελετήθηκαν είναι στ) η παραγωγή υγρών αποβλήτων (olive mill wastewater). Το πρόβλημα 

με την παραγωγή των αποβλήτων αυτών είναι τεράστιο, καθώς απαιτείται ειδική μέριμνα για 

την ασφαλή διάθεσή τους. 

Πολλές φορές συναντάται η διαχείριση των αποβλήτων  στην ίδια την περιοχή της μονάδας 

παραγωγής ελαιολάδου, είτε με καύση τους είτε με διάθεσή τους σε δεξαμενές. Οι 

συγκεκριμένες πρακτικές, όμως, συνεπάγονται αύξηση των εκπομπών ρύπων και αρνητικές 

επιδράσεις σε εδάφη και υδάτινους πόρους. Οι πρακτικές, ωστόσο, για τη διαχείριση και την 

αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων θα εξεταστούν σε επόμενη ενότητα. Το πρόβλημα της 

διαχείρισης της μεγάλης ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων ελαιοτριβείου οφείλεται 

τόσο στη θεαματική αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου, η οποία στην Ελλάδα έχει 

τετραπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια, όσο και στην ανεπάρκεια εγκαταστάσεων 

διαχείρισης (Αρβανίτη, 2012). 

 

 

Εικόνα 3.2: Εκχύλιση ελαιολάδου σε ελαιοτριβείο στα Χαλιωτάτα Κεφαλονιάς (Τύπος 

Κεφαλονιάς, 2013). 

 

Στα πλαίσια της συζήτησης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της 

βιομηχανικής μεταποίησης, στην κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων συμβάλλουν οι 

διεργασίες μεταφοράς ελιών, το πλύσιμο των ελιών, ο μεταφορέας τροφοδοσίας, ο 

αναδευτήρας, η φυγοκέντριση στα σύγχρονα-συνεχή συστήματα, ο διαχωρισμός των φάσεων 

και η άντληση του ελαίου. Συγκεκριμένα, για την επεξεργασία 1 t ελιών, καταναλώνεται 

ενέργεια 1.492,6 kj/t (Ozilgen and Sorguven, 2011). Συμπεραίνεται, δηλαδή, ότι η  

κατανάλωση ενέργειας σχετίζεται με τη λειτουργία των μηχανών (Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011). Επίσης, υψηλή κατανάλωση ενέργειας απαιτεί η φάση της 

διόρθωσης του χρώματος (black colour fixing) (Russo et al., 2010).  
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Σχετικά με τις εκπομπές ρύπων (Πίνακας 3.2), διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση 

προς το περιβάλλον έχει η διαδικασία παραγωγής της καυστικής σόδας. Αυτό γίνεται για να 

εξασθενήσει η πικρή γεύση του καρπού της ελιάς, συνεπάγεται όμως υψηλές εκπομπές και 

οδηγεί σε καταστροφή του όζοντος (Russo et al., 2010). Για την παραγωγή 1 λίτρου 

εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου συνεπάγονται εκπομπές: 6,2% CO2, 0,9% NOx, 1,6 g SO2 

για παραγωγή ηλεκτρισμού (Avraamides and Fatta, 2008). Για κάθε τόνο επεξεργασμένων 

ελιών, συνεπάγεται παραγωγή εκπομπών ίση με 158,2 kg CO2/t (Ozilgen and Sorguven, 

2011). 

 

Πίνακας 3.2: Εκπομπές αερίων από το στάδιο της μεταποίησης.  

Διεργασία Εκπομπές Πηγή αναφοράς 

Παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου 

6,2% CO2 

0,9% NOx 

1,6 g SO2 

Avraamides and Fatta, 2008 

Επεξεργασία 1 t ελιών 158,2 kg CO2 Ozilgen and Sorguven, 2011 

 

Η κατανάλωση νερού που σχετίζεται με το στάδιο της μεταποίησης είναι το νερό που 

απαιτείται για το πλύσιμο των ελιών και το νερό που προστίθεται, στην περίπτωση του 

συστήματος με φυγοκεντρητή (3) φάσεων (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). 

Για να παραχθεί 1 λίτρο εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, απαιτείται κατανάλωση νερού 54 

λίτρα (Avraamides and Fatta, 2008). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παραγωγή ελαιολάδου 

από την ποικιλία ελιών California black ripe olives είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το 

περιβάλλον, καθώς απαιτεί τις υψηλότερες εισόδους. Το καταναλισκόμενο νερό για την 

επεξεργασία 100  kg ελιών αυτού του τύπου είναι ίσο με 845 kg (Cappelletti et al., 2011).  

Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα ελαιοτριβείων, παρατηρείται ιδιαίτερη έμφαση σε 

αυτά στις μελέτες που διεξάγονται για τον τομέα της ελαιοπαραγωγής. Τα παραγόμενα 

απόβλητα είναι στερεά και υγρά (Alcaide and Nefzaoui, 1996, Topi et al., 2012,). Τις ίδιες 

κατηγορίες αποβλήτων αναφέρουν και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία το 

2000, το 2008 και το 2011 (Erguder et al., 2000, Azbar et al., 2008, Ozilgen and Sorguven, 

2011). Τα ΥΑ είναι έντονα όξινα, με χαμηλό δηλαδή ph, με υψηλές τιμές COD (χημικά 

απαιτούμενο οξυγόνο) και με αυξημένη περιεκτικότητα σε φαινόλες. Η παρουσία υψηλού 

COD καθιστά δύσκολη την αποικοδόμηση των αποβλήτων (Sobhi et al., 2009). Επίσης, η 

περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, μαζί με τα υψηλά COD και τις φαινόλες, καθιστούν τα 

απόβλητα αυτά τοξικά για τα φυτά (Paraskeva and Diamadopoulos, 2006). Όπως αναφέρθηκε, 

στο παραδοσιακό σύστημα τα εξαγόμενα είναι λάδι, ΥΑ και ελαιοπυρήνας, όπως και στο 

σύστημα (3) φάσεων. Στο σύστημα (2) φάσεων τα εξαγόμενα είναι λάδι και ιλύς. Οι 
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επιδράσεις που έχουν τα ΥΑ εξαρτώνται από τη συγκέντρωσή τους, τη σύνθεσή τους και την 

εποχιακή παραγωγή. Η περίπτωση διάθεσής τους σε υπονόμους έχει μελετηθεί και έχει κριθεί 

παράνομη. Κάτι τέτοιο δύναται να προκαλέσει έντονη διάβρωση στις σωληνώσεις. Ο 

παραγόμενος όγκος ΥΑ είναι 0,5-1,5 m
3
 ανά τόνο επεξεργασμένων ελιών (Rozzi and Malpei, 

1996, Scheidel and Krausmann, 2011). Επίσης, ο πυρήνας της ελιάς, δηλαδή το κουκούτσι, 

αναφερόμενο ως olive stone (OS), αποτελεί παραπροϊόν της παραγωγής λαδιού σε σύστημα 

φυγοκέντρισης (2) φάσεων (Matos et al., 2010). Οι υψηλές τιμές των ΥΑ στα συνεχή 

συστήματα φυγοκέντρισης σε σχέση με τα παραδοσιακά είναι γεγονός (Aktas et al., 2001). 

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και η τοξικότητα στα παραδοσιακά παραγόμενα ΥΑ 

να είναι ιδιαίτερα υψηλή (Ben Sassi et al., 2006).  

Οι  ποσότητες  και  η σύνθεση των αποβλήτων είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια 

σε ένα ελαιοτριβείο, διότι ποικίλουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή και επηρεάζονται από 

τους ακόλουθους παράγοντες (Βολικάκη, 2008): α) την ποικιλία προέλευσης του 

ελαιοκάρπου, β) το χρόνο αποθήκευσης πριν την ελαιοποίηση, γ) το χρόνο διαχωρισμού του 

ελαιολάδου από την ελαιοζύμη, δ) το διαθέσιμο νερό στο ελαιοτριβείο, καθώς και ε) το 

κόστος προμήθειάς του, στ) το είδος της επεξεργασίας που χρησιμοποιείται στα εκάστοτε 

ελαιοτριβεία, ζ) το χρόνο συγκομιδής και το στάδιο ωριμότητας, η) το κλίμα και τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, καθώς και θ) τη χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων. Ένα μεσαίου μεγέθους ελαιοτριβείο έχει δυναμικότητα περίπου 10-20 t 

ελαιόκαρπου/ημέρα και η παραγωγή των υγρών αποβλήτων υπολογίζεται σε 0,4 m
3
/t 

επεξεργασμένου καρπού περίπου και, κατά συνέπεια, ο μέσος όρος του όγκου των υγρών 

αποβλήτων ανέρχεται σε 8  m
3
 σε ημερήσια βάση (Βολικάκη, 2008).   

3.3 Επιπτώσεις από το στάδιο της Συσκευασίας - Ετικετοποίησης 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σημειώνονται κατά το στάδιο της συσκευασίας (Εικόνα 

3.3) είναι κυρίως η κατανάλωση καυσίμων, οι παραγόμενες εκπομπές ρυπογόνων αερίων και 

η παραγωγή αποβλήτων. Η κατανάλωση καυσίμων και η αύξηση των εκπομπών απορρέουν 

από τις διεργασίες παρασκευής των συσκευασιών.  

Πιο αναλυτικά, από τη μελέτη της φάσης των συσκευασιών παρατηρούνται αυξημένες 

εκπομπές CO2 (Ozilgen and Sorguven, 2011). Ακόμη, σημειώνονται εκπομπές που 

οφείλονται στην παραγωγή του γυαλιού που θα χρησιμοποιηθεί για τα μπουκάλια και, 

συγκεκριμένα,  47%  NOx , 27% SO2 και κάποια ποσότητα αμμωνίας (Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011). Τονίζεται ότι για να παρασκευαστούν τα μπουκάλια, γίνεται 

χρήση μη-ανανεώσιμων καυσίμων.  

Όσον αφορά στην επίπτωση των παραγόμενων αποβλήτων, προκύπτουν απόβλητα από τις 

συσκευασίες γυαλιού και χαρτιού στις φάσεις των συσκευασιών και ετικετών (Russo et al., 

2010). Ακόμη, αναφέρεται ότι απόβλητα μπορεί να προκύψουν και από τις άδειες 

συσκευασίες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη φάση της καλλιέργειας. 
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Εικόνα 3.3: Τοποθέτηση ελαιολάδου σε συσκευασία και ετικετοποίηση (Νηλέας-Ομάδα 

παραγωγών, 2013). 

 

3.4 Επιπτώσεις από το στάδιο των μεταφορών 

Οι μεταφορές που συναντώνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου 

συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά των ελιών από το χωράφι στο ελαιοτριβείο (Εικόνα 3.4), 

καθώς επίσης και τη μεταφορά του ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο στην αγορά για πώληση. 

Οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις είναι η κατανάλωση καυσίμων (Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011), άρα και ο κίνδυνος εξάντλησης των πόρων, καθώς και η αύξηση 

των εκπομπών στην ατμόσφαιρα (Russo et al., 2010). Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι για τη 

μεταφορά του παραγόμενου λαδιού σε απόσταση 550 km απαιτείται ενέργεια 222,1  Mj/t 

ελιών και προκύπτουν εκπομπές ίσες με 3 kg CO2 /t ελιών (Ozilgen and Sorguven, 2011). 

 

 

 Εικόνα 3.4: Μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο και άδειασμα σε χοάνες παραλαβής 

(Διαδικτυακός χώρος συμβούλων για καλλιεργητές, 2013). 
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3.5 Επιπτώσεις από το στάδιο της αποθήκευσης 

Παρατηρήθηκε ότι για τη φάση της αποθήκευσης των ελιών ή του παραγόμενου ελαιολάδου 

δεν υπήρξε τόσο μεγάλη εστίαση, όσο για τα προηγούμενα στάδια, με δεδομένο ότι ελάχιστες 

σχετικές εργασίες εντοπίστηκαν. Σημειώνεται ότι η αποθήκευση των ελιών είναι απαραίτητη 

μέχρι να μεταφερθούνε στις μονάδες επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, αποθηκεύονται προσωρινά 

σε πλαστικά κουτιά ή τελάρα (Εικόνα 3.5) ή σε σακούλες (Avraamides and Fatta, 2008), τα 

οποία αποτελούν απόβλητα αργότερα. Η περιβαλλοντική πίεση, λοιπόν, που προκύπτει από 

το στάδιο της αποθήκευσης σχετίζεται με τη διάθεση των αποβλήτων που παράγονται από τα 

μέσα αποθήκευσης των ελιών. Τα χρησιμοποιημένα τελάρα, τσουβάλια ή σακούλες είναι 

ανάγκη να διαχειριστούν με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο και όχι απλά να απορριφθούν 

ανεξέλεγκτα.  

 

 

Εικόνα 3.5: Αποθήκευση των ελιών σε πλαστικά τελάρα, μέχρι τη μεταφορά στο 

ελαιοτριβείο (Τύπος Κεφαλονιάς, 2013). 

 

3.6 Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου 

Κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων υπάρχουν πολλά σημεία τα 

οποία θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη διαχείριση των συστημάτων αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse logistics) και  σχετίζονται κυρίως με τη συσκευασία και τη 

λήξη ωφέλιμης ζωής του αγαθού (Russo et al., 2010, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 

2011), καθώς και με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων (Εικόνα 3.6) από κάθε 

στάδιο της αλυσίδας. Οι πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των 

αγροτικών προϊόντων προωθούνται τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για 

περιβαλλοντικούς. Ανάμεσα στα οικονομικά κίνητρα μπορούν να αναφερθούν, ως πιο 
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σημαντικά, η ανάκτηση της αξίας του χρησιμοποιημένου προϊόντος ή το κέρδος από τα υλικά 

συσκευασίας. Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά οφέλη, το κέρδος βρίσκεται στη μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και στη συμβολή ενάντια στον κορεσμό των χωματερών. 

Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι συχνά απορρέουν περιβαλλοντικές 

πιέσεις από την εφαρμογή πρακτικών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 

Εικόνα 3.6: Διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου σε «λίμνη» εξάτμισης (Ηλεία live, 

2013). 

 

3.6.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 

ελαιολάδου (reverse logistics) 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν από την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω των πρακτικών διαχείρισης και αντιμετώπισης που εφαρμόζονται, 

αφορούν κυρίως στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους και στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα. 

Μία συχνά εφαρμοζόμενη πρακτική είναι η διάθεση των απόβλήτων ελαιοτριβείου σε 

«λίμνες» εξάτμισης (Sierra et al., 2001, Kavvadias et al., 2010, Suna Erses Yay et al., 2012). 

Πέρα από τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν, όπως αναλύεται παρακάτω, 

υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα αυτής της πρακτικής. Το κύριο μειονέκτημα των λιμνών 

εξάτμισης είναι οι μεγάλες επιφάνειες που απαιτούνται, περίπου 1m
2
 για κάθε 2,5  m

3
 ΥΑ και 

η μεγάλη περίοδος επεξεργασίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από το κλίμα της εκάστοτε 

περιοχής (Annesini and Gironi, 1991).  

Οι «λίμνες» εξάτμισης είναι απλές εφαρμογές, χαμηλού κόστους, αλλά υπάρχει κίνδυνος 

ρύπανσης  του  υπόγειου  υδροφόρου  ορίζοντα εάν  η μόνωση της  λεκάνης δεν  είναι σωστή 

ή εάν υπάρξει κάποια διαρροή. Άλλο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η έντονη  δυσοσμία που 

αναδύεται από τα υγρά απόβλητα, η οποία είναι αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση. Για αυτό το 
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λόγο προτείνεται η κατασκευή τους τουλάχιστον 1 με 2 km μακριά από τις εγκαταστάσεις 

των ελαιοτριβείων με παράλληλη κατασκευή σωληνώσεων που θα μεταφέρουν τα ΥΑ με 

ασφάλεια χωρίς να υπάρχει διαρροή στις τεχνητές λίμνες εξάτμισης και μακριά από 

οικισμούς και τουριστικές περιοχές. Επίσης, οι λίμνες εξάτμισης δε λειτουργούν 

ικανοποιητικά σε μέρη με υψηλές βροχοπτώσεις ή βροχοπτώσεις κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες (Βολικάκη, 2008). Πέρα από την περίπτωση της διάθεσης των αποβλήτων σε «λίμνες» 

εξάτμισης, εντοπίζεται και η χρήση τους σε εδάφη είτε ως λίπασμα είτε ως μέσο άρδευσης 

(Mekki et al.,2006, Nastri et al., 2006, Saadi et al., 2007, Mahmoud et al., 2010, Pierantozzi et 

al., 2011, Canero et al., 2012, Komnitsas and Zaharaki, 2012). Συμπερασματικά, στα πλαίσια 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι δυνατόν να προκύψουν επιπτώσεις στο έδαφος, 

στην ατμόσφαιρα και στους υδάτινους πόρους.  

3.6.1.1 Επιπτώσεις στο έδαφος 

Όσον αφορά στην περίπτωση του εδάφους, οι επιπτώσεις σε αυτό έχουν κυρίως να κάνουν με 

την εξάπλωση αποβλήτων ελαιοπαραγωγής σε εδάφη είτε καλλιεργούμενα με φυτά είτε 

γυμνά. Συχνή είναι η περίπτωση που τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων εξαπλώνονται σε 

χωράφια αντί για την εφαρμογή λιπάσματος ή ποτίσματος (Mekki et al.,2006, Nastri et al., 

2006, Saadi et al., 2007, Mahmoud et al., 2010, Pierantozzi et al., 2011, Canero et al., 2012, 

Komnitsas and Zaharaki, 2012). Ωστόσο, αυτό δεν επιφέρει πάντοτε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Έχει διαπιστωθεί ότι όταν είναι υψηλή η συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων 

και αυτά είναι μη-προεπεξεργασμένα, δηλαδή απλώνονται απευθείας στο χωράφι από το 

ελαιοτριβείο, τότε εμφανίζονται χαμηλοί δείκτες βλάστησης, λόγω τοξικότητας, καθώς 

υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, λόγω υψηλού χημικά απαιτούμενου οξυγόνου 

(COD) (Pierantozzi et al., 2011). Ακόμη και εάν ένα τέτοιο έδαφος μείνει ανενεργό για 6 

χρόνια, πάλι θα έχει σημαντικά ποσοστά πολυφαινολών (Kavvadias et al., 2010).  

Στα πλαίσια μελέτης των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων από την παραγωγή 

ελαιολάδου, έχει εντοπιστεί η χρήση τους ως λίπασμα ή για πότισμα σε καλλιέργειες. Επίσης, 

έχει δοκιμαστεί η χρήση ακατέργαστων υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου για άρδευση 

ελαιώνων. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν η καταστροφή της φυσικής ικανότητας του εδάφους 

να είναι επεξεργάσιμο. Λόγω τοξικότητας, υπήρχε αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των 

φυτών μετά το πότισμα (Suna Erses Yay et al., 2012). Η χρήση των μη προεπεξεργασμένων 

ΥΑ σε χωράφι για πότισμα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υδατοαπωθητικότητας στο 

χωράφι, κάτι που οδηγεί σε επιφανειακή απορροή και σε διάβρωση του εδάφους (Mahmoud 

et al., 2010). Μετά την εξάπλωση των ΥΑ σε εδάφη, στις λεγόμενες λίμνες εξάτμισης, 

παρατηρείται ότι σε 1 m βάθος υπάρχουν σωματίδια με «λεκέδες», λόγω μεταφοράς και 

συσσώρευσης των υγρών αποβλήτων. Το επίπεδο μόλυνσης είναι υψηλότερο στα βαθιά 

στρώματα (20-40 cm), μετά τον 1ο χρόνο. Μετά το 2ο χρόνο, τα επίπεδα μόλυνσης 

εξισώνονται μεταξύ επιφανειακών και βαθιών στρωμάτων (Sierra et al., 2001).  
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Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση που τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου υπόκεινται σε προ 

επεξεργασία πριν τη διάθεσή τους σε εδάφη. Και πάλι, όμως, είναι πιθανό να επιδράσουν 

αρνητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που παίζει ρόλο είναι η δοσολογία που εφαρμόζεται 

στο έδαφος (Komnitsas and Zaharaki, 2012). Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι, ακόμη κι ένα έτος 

μετά από το πότισμα με ΥΑ, εξακολουθούν να ανιχνεύονται φαινολικές ενώσεις (Mekki et al., 

2006). Τέλος, όταν συγκρίθηκαν χωράφια ελαιώνων όπου απλώθηκαν ΥΑ σε υψηλή δόση με 

χωράφια όπου δεν απλώθηκαν καθόλου ή απλώθηκε χαμηλή δόση ΥΑ, προέκυψε ότι στην 

πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε υψηλό περιεχόμενο σε πολυφαινόλες στον καρπό της ελιάς 

(Mechri et al., 2009). 

3.6.1.2 Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα - εκπομπές 

Μία πρακτική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείου-olive husk-είναι η καύση 

τους κοντά στη μονάδα επεξεργασίας. Κάτι τέτοιο, όμως, συνεπάγεται την αύξηση των 

εκπομπών στην ατμόσφαιρα (Topi et al., 2012). Μία πρακτική που συναντάται συχνά ως 

μέρος της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διαχείριση των ΥΑ με 

κομποστοποίηση αυτών για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Η αρνητική επίπτωση από κάτι 

τέτοιο είναι η αύξηση των εκπομπών κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης (Sanchez-

Modenero et al., 2010, Michailides et al., 2011). 

   

 

Εικόνα 3.7: Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου (Βολικάκη, 2008). 

 

Άλλη μία πρακτική διαχείρισης αποτελεί και η διάθεση των ΥΑ σε λιμνοθάλασσες και σε 

«λίμνες» εξάτμισης. Η εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών οδηγεί σε ρυπογόνες εκπομπές 

και δυσάρεστες οσμές στην περιοχή (Topi et al., 2012). Έχει διαπιστωθεί ότι η διάθεση των 
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ΥΑ σε χωράφια οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές SO2 (Rana et al., 2003). Συμπερασματικά, η 

ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείου, είτε στερεών είτε υγρών, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 3.7, προκαλεί  δυσάρεστες οσμές στην ευρύτερη περιοχή, καθώς 

και επικίνδυνη αύξηση των εκπομπών. 

3.6.1.3 Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους 

Όταν τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε λίμνες εξάτμισης και σε εδάφη, υπάρχει κίνδυνος και 

για τον υδροφόρο ορίζοντα κοντά στην περιοχή (Karydas et al., 2005, Saadi et al., 2007, 

Kavvadias et al., 2010, Topi et al., 2012). Έχει βρεθεί ότι όταν εξαπλώνονται ΥΑ σε εδάφη, 

τότε συναντάται αυξημένη περιεκτικότητα σε φώσφορο, ο οποίος αυξάνει όλο και πιο πολύ 

με την αύξηση του βάθους. Ως άμεση συνέπεια, προκαλείται κίνδυνος για τη ρύπανση των 

υπόγειων υδάτων. Για αυτό, είναι άκρως επικίνδυνη η διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων σε 

εδάφη που είναι κοντά σε υδροφόρους ορίζοντες πόσιμου νερού (Saadi et al., 2007, 

Kavvadias et al., 2010). Άλλη πρακτική διαχείρισης των αποβλήτων που εφαρμόζεται είναι η 

απευθείας εναπόθεσή τους σε ποτάμια, κάτι το οποίο γίνεται παράνομα και ανεξέλεγκτα και 

οδηγεί σε ρύπανση των υδάτων, με επακόλουθη μείωση της βιοποικιλότητας (Karydas et al., 

2005). Η ρύπανση είναι αισθητή τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα υπόγεια ύδατα. Η 

μείωση της βιοποικιλότητας οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί που ζουν στα υδάτινα 

περιβάλλοντα απορροφούν το ρυπαντικό φορτίο που περιέχεται στα ΥΑ (Topi et al., 2012).  

3.6.2 Εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας του ελαιολάδου και θετικές επιδράσεις τους 

3.6.2.1 Μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων της ελαιοπαραγωγής 

Στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου εφαρμόζονται κάποιες 

πρακτικές διαχείρισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις που 

απορρέουν από την παραγωγική διαδικασία. Η κύρια επίπτωση που επιβάλλεται να 

αντιμετωπιστεί είναι αυτή της παραγωγής αποβλήτων, είτε από το στάδιο της καλλιέργειας 

είτε από το στάδιο της μεταποίησης, με το τελευταίο να αποτελεί εντονότερο πρόβλημα λόγω 

του όγκου των αποβλήτων ελαιοτριβείων, αλλά και λόγω της τοξικότητάς τους. Οι πρακτικές 

που ακολουθούνται είναι η προεπεξεργασία των αποβλήτων ελαιοτριβείων για την ασφαλή 

διάθεσή τους σε εδάφη, η κομποστοποίησή τους είτε μόνα είτε μαζί με άλλα απόβλητα για 

την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού, η χρήση τους ως καύσιμα για παραγωγή ενέργειας, η 

χώνευσή τους για την παραγωγή βιοαερίου, καθώς και η χρήση τους για πότισμα σε 

καλλιέργειες. Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να γίνει είτε στην 

ίδια τη μονάδα παραγωγής τους είτε συλλογικά σε μία μεγάλη, κεντρική μονάδα. Οι 

περιβαλλοντικές πρακτικές, ωστόσο, κοστίζουν (Topi et al., 2012) και αυτός είναι ο κύριος 

λόγος που οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων συχνά παρανομούν ως προς τη διάθεση των 

αποβλήτων, κάτι που διαπιστώθηκε και στην Εικόνα 3.7. 
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Οι «λίμνες» εξάτμισης, τεχνητές λίμνες αποθήκευσης αποβλήτων, είναι μία από τις 

παλαιότερες μεθόδους χαμηλού κόστους για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 

Αποτελεί ικανοποιητική τεχνική για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων με μικρό ρυπαντικό 

φορτίο. Σήμερα οι λίμνες εξάτμισης χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και εξάτμιση των 

αποβλήτων καθώς ο ήλιος σαν πηγή θερμότητας, αυξάνει το ρυθμό της εξάτμισης αυτής. 

Παράλληλα επιτρέπεται και ο διαχωρισμός των στερεών από την υγρή φάση με καθίζηση. Η 

μέθοδος της κατασκευής λιμνών εξάτμισης μπορεί να θεωρηθεί και βιολογική μέθοδος 

επεξεργασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα ΥΑ που παραμένουν για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα, της τάξης των 7-8 μηνών για κάθε περίοδο που διαρκεί η εξαγωγή του 

ελαιολάδου, επικρατούν συνεχώς βιοαποικοδομητικές διεργασίες. Οι μικροοργανισμοί, με 

την επίδραση του ηλιακού φωτός, επιταχύνουν την αποικοδομητική τους δράση, διασπώντας 

τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων σε απλούστερα, αβλαβή και ενεργειακά σταθερότερα 

προϊόντα. Επικρατεί, δηλαδή, μια συνεχής υποβάθμιση του ρυπαντικού φορτίου των 

αποβλήτων. Το μέγιστο ποσοστό εξάτμισης μπορεί να φθάσει σε τιμές 1 m
3
/1 m

2
 κατά τη 

διάρκεια ενός μήνα. Ο σχεδιασμός της δεξαμενής γίνεται με βάση την παραγωγή λαδιού, 

καθώς τα υγρά απόβλητα είναι περίπου 3 φορές περισσότερα από το παραγόμενο ελαιόλαδο 

για τριφασικά ελαιοτριβεία παλαιού τύπου, με βάση το ρυθμό της εξάτμισης και την ετήσια 

βροχόπτωση. Έτσι, για ένα τυπικό ελαιουργείο παραγωγής 300 t ελαιολάδου, τα παραγόμενα 

απόβλητα είναι περίπου 1000 m
3
. Η εφαρμογή διεργασιών επεξεργασίας των αποβλήτων 

ελαιοτριβείου μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς γίνεται προσπάθεια 

περιορισμού του ρυπαντικού τους φορτίου και μείωσης της τοξικής τους δράσης (Βολικάκη, 

2008).  

Όσον αφορά στις πρακτικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι για να περιοριστεί το ρυπαντικό φορτίο τους. Η διαχείριση/επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου μπορεί να είναι βιολογική, δηλαδή αερόβια ή 

αναερόβια, ή φυσικο-χημική, η οποία περιλαμβάνει: θερμική απόσταξη και εξάτμιση, καύση, 

πυρόλυση, αποτέφρωση, διήθηση, υπερδιήθηση με φυγοκέντριση, καθίζηση, αντίδραση 

Fenton ή οξείδωση, κροκίδωση-συσσωμάτωση, χημική οξείδωση. Ακολουθεί μία σύντομη 

περιγραφή της κάθε μεθόδου επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου:  

 Αναερόβια διεργασία: Η αναερόβια επεξεργασία αποτελεί κατάλληλη μέθοδο για την 

απομάκρυνση του οργανικού φορτίου από ιδιαίτερα μολυσμένα υγρά απόβλητα. Η 

αναερόβια επεξεργασία γίνεται όμως με βραδύτερο ρυθμό από την αερόβια, επειδή 

αυτοί οι μικροοργανισμοί έχουν χαμηλότερη μεταβολική δραστηριότητα 

αποικοδόμησης από ό,τι οι αερόβιοι. Αυτός ο λόγος καθιστά την αναερόβια 

επεξεργασία περισσότερο ευαίσθητη. Τα ΥΑ είναι κατάλληλα για αναερόβια 

επεξεργασία, καθώς το ρυπαντικό  φορτίο  αποτελείται  από  οργανικές   και  διαλυτές  

ενώσεις,  όπως  σάκχαρα, πηκτίνη, κ.α. Η αναερόβια επεξεργασία των αποβλήτων 

εφαρμόζεται επιτρέπει την ανάκτηση σημαντικής ποσότητας μεθανίου για χρήση ως 
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πηγή ενέργειας και παράγονται σημαντικά  μικρότερες  ποσότητες  ιλύος  (λάσπης) 

(Rozzi and Malpei, 1996). 

 Αερόβια διεργασία: Οι αερόβιες μέθοδοι βασίζονται στη μικροβιακή δραστηριότητα 

αποικοδόμησης οργανικών ενώσεων κάτω από συνθήκες παρουσίας οξυγόνου 

(Βολικάκη, 2008). 

 Διήθηση: Η διήθηση είναι μια από τις παλαιότερες μεθόδους για την απομάκρυνση 

των στερεών (αιωρούμενων και κολλοειδών) από τα υγρά απόβλητα και 

χρησιμοποιείται κυρίως από ελαιοτριβεία μικρής κλίμακας. Ο διαχωρισμός γίνεται με 

τη βοήθεια πορώδους υλικού που συγκρατεί τα στερεά και επιτρέπει τη διέλευση της 

υγρής φάσης. Τα φίλτρα μπορεί να  είναι  στρώματα άμμου, αμμοχάλικου ή ενεργού 

άνθρακα που βοηθούν στην αφαίρεση και των πιο μικρών μορίων. Η μέθοδος της 

διήθησης μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλη τεχνολογία 

επεξεργασίας σαν προεπεξεργασία. Συνήθως,  χρησιμοποιείται μετά την καθίζηση ή 

την κροκίδωση, για την απομάκρυνση των στερεών υλικών από τα υγρά απόβλητα 

που μπορεί να εμποδίσουν την περαιτέρω επεξεργασία (π.χ φράξιμο σωλήνων).  Η 

διήθηση για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από τα υγρά απόβλητα 

βασίζεται στις μεθόδους διαχωρισμού μεμβρανών. Σύμφωνα με διάφορες   μελέτες, η 

ελάττωση του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της διήθησης είναι αρκετά ικανοποιητική, παρουσιάζοντας καλύτερα αποτελέσματα 

και από τη μέθοδο της φυγοκέντρισης. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες παρατήρησαν το 

σχηματισμό ενός αδιαπέραστου στρώματος στερεών και λιπών, καθιστώντας τη 

χρησιμοποίηση μόνο αυτής της μεθόδου πρακτικά αδύνατη (Mitrakas et al., 1996). 

 Καθίζηση: Η καθίζηση είναι μια από τις πιο απλές και ευρέως διαδεδομένες 

μεθόδους στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και είναι η διεργασία διαχωρισμού 

στερεών από  ρευστό  χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα. Χρησιμοποιείται για το 

διαχωρισμό καθιζανόντων συστατικών από την υδάτινη φάση. Η απομάκρυνση 

στερεών μέσω καθίζησης βασίζεται στη διαφορά πυκνότητας μεταξύ των στερεών 

σωματιδίων και του υγρού. Η καθίζηση είναι μια αργή φυσική διεργασία όπου μετά 

το πέρας περίπου 10 ημερών, στη δεξαμενή καθίζησης, σχηματίζονται ζώνες 

διαφορετικού βαθμού συμπύκνωσης με ένα ενδιάμεσο οριακό στρώμα μεταξύ του 

υπερκείμενου υγρού με χαμηλό COD και της ιλύος που σχηματίζεται στον πυθμένα 

και με υψηλό COD. Επειδή ακριβώς η καθίζηση είναι μια αργή διαδικασία, συνήθως 

συνδυάζεται με χημική  κροκίδωση. Σε αυτή  την περίπτωση, με τη χρήση 

κροκιδωτικού   μέσου το οποίο διευκολύνει την συσσωμάτωση των αιωρούμενων 

σωματιδίων, επιταχύνεται η διαδικασία. Παράλληλα όμως, αυξάνεται σημαντικά το 

κόστος της μεθόδου, καθώς οι κροκιδωτικές ουσίες θεωρούνται αρκετά ακριβές 

(Georgacakis and Dalis, 1993). 
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 Αραίωση: Η αραίωση είναι μια απλή μέθοδος για την μείωση του οργανικού φορτίου 

των ΥΑ. Η αραίωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με ανάμιξη του υγρού αποβλήτου με 

νερά άρδευσης, αστικά απόβλητα, ύδατα πηγών ή ακόμη και με νερά που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την πλύση του ελαιοκάρπου και του εξοπλισμού των 

ελαιοτριβείων, όπως δηλαδή γίνεται στα τριφασικά ελαιοτριβεία. Μερικοί ερευνητές 

προτείνουν, όταν το οργανικό φορτίο των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων είναι 

χαμηλό σε σχέση με τον πληθυσμό της εκάστοτε περιοχής, να διατίθεται στις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των απλών αστικών αποβλήτων με 

βιολογικές διεργασίες (Βολικάκη, 2008). 

 Φυγοκέντριση: Σε γενικές γραμμές, όταν το υγρό απόβλητο υποβάλλεται στην 

διαδικασία της φυγοκέντρισης, σχηματίζονται τρεις διακεκριμένες φάσεις: ένα 

επιφανειακό στρώμα ελαίου, ένα υγρό στρώμα που περιέχει διαλυτά συστατικά και 

μια ζώνη καθίζησης όπου είναι συγκεντρωμένα κολλοειδή και αιωρούμενα στερεά. Η 

φυγοκέντριση αποδείχθηκε αρκετά καλή μέθοδος για το πλήρη διαχωρισμό των 

αιωρούμενων στερεών. Αυτό είχε σαν άμεση συνέπεια τη μείωση του COD (Mitrakas 

et al., 1996). 

Οι θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στοχεύουν στη συμπύκνωση του 

οργανικού περιεχομένου των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, καθώς και στην εξάτμιση μη 

πτητικών διαλυμένων ουσιών, με αποτέλεσμα τη μείωση  της ποσότητας των αποβλήτων. 

 Εξάτμιση και απόσταξη: Αυτές οι μέθοδοι επεξεργασίας συμπυκνώνουν το οργανικό 

και ανόργανο περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων καθώς επίσης και της 

μη-πτητικές διαλυμένες ουσίες με εξάτμιση. Μετά από τις διεργασίες αυτές παράγεται 

ένα μέρος συμπυκνωμένης ελαιόπαστας (olive cake) και ένα πτητικό μέρος που 

αποτελείται από νερό και πτητικές ουσίες. Η μέθοδος της απόσταξης εφαρμόζεται για 

ιδιαίτερα μολυσμένα υγρά απόβλητα. Η διαφορά της εξάτμισης από την απόσταξη 

είναι ότι στην πρώτη διεργασία, ακόμα και όταν το συμπύκνωμα  νερού και πτητικών  

ουσιών περιέχει  περισσότερα από ένα συστατικά, δε γίνεται προσπάθεια για το 

διαχωρισμό τους. Για την επεξεργασία των αποβλήτων με την μέθοδο της εξάτμισης, 

χρησιμοποιούνται απλοί βιομηχανικοί βραστήρες (Di Giacomo et al., 1991). 

Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους εξάτμισης και απόσταξης. Στην Ισπανία, έχει προταθεί ένα 

μοντέλο για τη φυσική εξάτμιση των ΥΑ, χρησιμοποιώντας ειδικά διάτρητα πλαίσια με 

συγκεκριμένη μεγάλη ειδική επιφάνεια. Αν το επιτρέπουν οι καλές καιρικές συνθήκες, που 

είναι πολύ πιθανό στις χώρες τις Μεσογείου όπου είναι περιοχές με χαμηλό ύψος βροχής, το 

σύστημα αυτό σύμφωνα με τους κατασκευαστές είναι πολύ αποδοτικό, καθώς ο μέγιστος 

ρυθμός εξάτμισης υπολογίζεται ότι είναι 1 m
3
/1 m

2
 πλαισίου. Ένα πιθανό μειονέκτημα της 

κατασκευής αυτής σχετίζεται με προβλήματα οσμής και για αυτό το λόγο συστήνεται η 
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τοποθέτησή τους σε απομακρυσμένες και μη κατοικήσιμες περιοχές (Di Giacomo et al., 

1991 ).   

 Καύση και Πυρόλυση: Οι πιο ακραίες και καταστρεπτικές μέθοδοι για τη διαχείριση 

των ΥΑ είναι η καύση και η πυρόλυση, διότι αποκλείουν τη δυνατότητα περαιτέρω 

διεργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτές οι διεργασίες έχουν προκαλέσει 

έντονη διαμάχη μεταξύ των επιστημόνων, για την έκλυση τοξικών αέριων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα, για τη μεγάλη απαίτησή τους σε ενέργεια, καθώς και για το υψηλό 

κόστος εγκαταστάσεων αποτέφρωσης. Η καύση (περίσσεια οξυγόνου) είναι η 

διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η οξείδωση των αποβλήτων, παράγοντας 

CO2, νερό και θερμότητα, επιτυγχάνοντας παράλληλα και μείωση του όγκου των 

αποβλήτων. Η διεργασία της πυρόλυσης είναι μία θερμική διάσπαση, σε πλήρη 

απουσία οξυγόνου, ενός σύνθετου οργανικού υλικού σε επιμέρους πτητικά μέρη 

(Βολικάκη, 2008). 

 Κροκίδωση/Συσσωμάτωση: Η συσσωμάτωση αναφέρεται στη χημική 

αποσταθεροποίηση των κολλοειδών διασπορών εξαιτίας της προσθήκης κατάλληλων 

ηλεκτρολυτών, οι οποίοι μειώνουν το φορτίο των κολλοειδών σωματιδίων, με 

αποτέλεσμα να μειώνονται οι ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις και τα κολλοειδή 

τεμάχια να σχηματίζουν μεγαλύτερα συσσωματώματα, τα οποία καθιζάνουν ως ίζημα. 

Οι παράγοντες που ευνοούν τη συσσωμάτωση είναι η βαθμίδα ταχύτητας, ο χρόνος, η 

θερμοκρασία του υγρού αποβλήτου και το pH. Ο χρόνος και η ταχύτητα αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για την κροκίδωση-συσσωμάτωση των σωματιδίων. 

Επιπλέον, το pH είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην απομάκρυνση των 

κολλοειδών. Συχνά είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός χημικού αντιδραστηρίου που 

ονομάζεται κροκιδωτικό μέσο, το οποίο προάγει τη συσσωμάτωση (Jaouani et al., 

2005).   

 Χημική οξείδωση: Η χημική οξείδωση στα υγρά απόβλητα είναι μια διεργασία 

μετατροπής των ανεπιθύμητων ουσιών σε ουσίες που ενοχλούν λιγότερο ή και 

καθόλου και, έτσι, βελτιώνεται η ποιότητα των αποβλήτων. Μια μεγάλη ποικιλία 

συστατικών των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων τοξικών ουσιών, μπορεί να 

καταστραφεί ή να αποτοξινωθεί μέσω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Η μέθοδος 

της χημικής οξείδωσης χρησιμοποιείται σπάνια για την επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων ελαιοτριβείων, λόγο των μεγάλων ποσοτήτων οξειδωτικών μέσων που 

χρειάζονται για την επεξεργασία του υψηλού οργανικού φορτίου των αποβλήτων. 

Μετά την οξείδωση, οι χημικές ουσίες παραμένουν στην υδάτινη φάση και είναι 

αδύνατο να επεξεργαστούν περαιτέρω βιολογικά (Βολικάκη, 2008). 

 Οξείδωση Fenton: Η οξείδωση Fenton είναι χημική οξείδωση και πήξη με τη 

βοήθεια Η2Ο2 και προσθήκη θειικού σιδήρου (Paraskeva and Diamadopoulos, 2006).  
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Επίσης, η ασβεστοποίηση αποτελεί άλλη μία μέθοδο διαχείρισης των ΥΑ. Με την προσθήκη 

ασβέστη στα απόβλητα μειώνονται οι ρυπαντές. Τέλος, μία πρακτική που οδηγεί σε έντονα 

θετικές επιδράσεις είναι η κομποστοποίηση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου είτε μαζί με 

στερεά απόβλητα ελαιοτριβείου είτε μαζί με άλλα απόβλητα, αγροτικά ή όχι. Ουσιαστικά, η 

κομποστοποίηση αποτελεί μία αερόβια διεργασία. 

Η συνδυασμένη διαχείριση υγρών-ΥΑ-και στερεών-ΟΗ-αποβλήτων συμπεριλαμβάνει καλές 

εναλλακτικές, με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας. Πρέπει, όμως, να γίνεται σε μεγάλες, 

κεντρικές μονάδες. Οι εναλλακτικές είναι: α) αεριοποίηση, στην οποία λαμβάνουν χώρα 

ανάμιξη, ξήρανση, φιλτράρισμα αερίων, ξηρό ρεύμα στον συμπιεστή, αεριοποίηση για 

παραγωγή αερίου, οδήγησή του σε μονάδα για ανάκτηση ενέργειας και β) καύση, η οποία 

πραγματοποιείται σε καυστήρα ρευστοποιημένης κλίνης, ακολουθεί καθαρισμός αερίων σε 

κυκλώνα και τροφοδοσία σε γεννήτρια ατμού για ανάκτηση θερμότητας (Caputo et al., 2003).  

3.6.2.2 Θετικές επιδράσεις από την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης στα πλαίσια της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου 

Όταν δοκιμάστηκαν πειραματικά οι παραπάνω πρακτικές διαχείρισης και επεξεργασίας των 

αποβλήτων ελαιοτριβείου, προέκυψαν σημαντικές επιδράσεις στα χαρακτηριστικά των 

αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, στην αερόβια διεργασία παρατηρείται μείωση της τιμής του 

COD κατά 70%, ενώ στη θερμική απόσταξη και εξάτμιση η αντίστοιχη μείωση ήταν 90% και  

στην υπερδιήθηση με φυγοκέντριση ήταν 90%. Επίσης, με την αντίδραση Fenton 

παρατηρήθηκε μείωση των φαινολών και, μάλιστα, όταν γινόταν υπό την επίδραση ηλιακού 

φωτός η μείωση στις φαινόλες άγγιζε το 100% και στο COD το 85% (Paraskeva and 

Diamadopoulos, 2006). Mε ηλεκτροχημική οξείδωση σημειώθηκε, επίσης, μείωση των 

ρυπαντών (Kapellakis et al., 2007). Από τις βιολογικές διεργασίες, προτιμάται η αναερόβια 

χώνευση γιατί απαιτεί λίγη ενέργεια και ανακτά υψηλή ποσότητα μεθανίου. Συγκεκριμένα, 

με την αναερόβια χώνευση μειώνεται το COD έως και 90%, με υδραυλικό χρόνο παραμονής 

25 ημέρες. Αντίστοιχα, με την αερόβια χώνευση, μειώνεται το COD έως 84%, για μεγάλους 

χρόνους παραμονής. Υποστηρίζεται ότι είναι προτιμότερο όταν συνδυάζονται φυσικοχημικές 

μέθοδοι. Για παράδειγμα, όταν γίνεται καθίζηση, φυγοκέντριση, διήθηση και προσρόφηση, 

τότε μειώνονται οι φαινόλες κατά 94%, που αποτελεί ποσοστό μείωσης πολύ υψηλό 

(Paraskeva and Diamadopoulos, 2006).  

Όσον αφορά στη βιολογική διαχείριση, η προοπτική της εφαρμογής της μελετήθηκε και για 

την περίπτωση ανάμιξης των ΥΑ με απόβλητα οικιακά. Βρέθηκε ότι η αερόβια διεργασία 

έχει μεγαλύτερη απόδοση, όταν τα υγρά απόβλητα αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα  (Rozzi 

and Malpei, 1996). Επίσης, όταν τα ΥΑ αναμιγνύονται με απόβλητα σφαγείων, είναι 

αυξημένη η παραγωγή βιοαερίου κατά 23-36% και η μέγιστη ποσότητα παραγόμενου 

βιοαερίου ανέρχεται σε 184 λίτρα CH4/kg COD (Fountoulakis et al., 2008). Κατά την 

αναερόβια χώνευση των υγρών αποβλήτων ισχύει ότι 1 λίτρο ΥΑ οδηγεί στην παραγωγή 
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57,1  λίτρων CH4. Η καλύτερη εναλλακτική που βρέθηκε σε μελέτη στην Τουρκία ήταν να 

αναμιχθούν υγρά με στερεά απόβλητα ελαιοτριβείου σε αναλογία 1 g στερεά με 20 ml ΥΑ. Ο 

συνδυασμός αυτός οδήγησε σε καλύτερη μείωση του COD και καλύτερη παραγωγή 

βιοαερίου. Οι παράμετροι αυτές είναι αλληλένδετες, καθώς όσο υψηλότερο είναι το COD, 

τόσο δυσκολεύει η αποικοδόμηση των ΥΑ και αυξάνουν οι ημέρες που μεσολαβούν μέχρι να 

εμφανιστεί η μέγιστη παραγωγή βιοαερίου (Erguder et al., 2000). Άλλα απόβλητα που 

χρησιμοποιούνται μαζί με τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου για παραγωγή βιοαερίου μπορεί 

να είναι από χοιροστάσια ή γαλακτοκομικά απόβλητα (Azbar et al., 2008, Sampaio et al., 

2011).  

Όσον αφορά στην ασβεστοποίηση των υγρών αποβλήτων, συγκρίνοντας τα απόβλητα από 

ένα παραδοσιακό σύστημα και από ένα σύστημα φυγοκέντρισης, τα οποία διαχειρίζονται με 

ασβέστη, προκύπτει μεγαλύτερη μείωση πολυφαινολών και πτητικών φαινολών στα πρώτα. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μείωση πολυφαινολών 73,5% και 62,5%, ενώ μείωση πτητικών 

φαινολών 38,4% και 32%, για παραδοσιακό και για σύστημα φυγοκέντρισης, αντίστοιχα 

(Aktas et al., 2001). 

Μία άλλη πρακτική διαχείρισης με θετικές επιδράσεις είναι η χρήση των αποβλήτων για 

παραγωγή άλλων, χρήσιμων προϊόντων. Τα ΥΑ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για 

βιομετατροπή σε χρήσιμα προϊόντα. Χρησιμοποιούνται ως μέσο ανάπτυξης για την 

παραγωγή οργανικών προϊόντων από μύκητες και ζυμομύκητες (Fernandez-Bolanos et al., 

2006). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να γίνει ανάκτηση των φυσικών συστατικών τους. 

Συγκεκριμένα, τα συστατικά των φαινολών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φαρμακευτική, 

στην παρασκευή προϊόντων προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και στη 

βιομηχανία τροφίμων ως βελτιωτικά για τη διάρκεια αποθήκευσης. Ακόμη, η μαννιτόλη είναι 

συστατικό που βρίσκει χρήση στη φαρμακευτική και στη βιομηχανία τροφίμων, όπως και το 

σκουαλένιο και οι τοκοφερόλες. Τέλος, οι πηκτίνες και οι ολιγοσακχαρίτες δύνανται να 

ενισχύσουν την ανάπτυξη βακτηρίων ενάντια σε δυσλειτουργίες, εάν αξιοποιηθούν οι 

πηκτικές τους ιδιότητες (Fernandez-Bolanos et al., 2006).  

Επιπλέον, στη ίδια βάση, διαπιστώθηκε ότι το εξαγόμενο πυρηνέλαιο βρίσκει χρήση ως 

προσθετικό σε ζωοτροφές, ως συστατικό για παραγωγή λιπάσματος και για εκχύλιση ουσιών 

που είναι χρήσιμες στη βιομηχανία των καλλυντικών (Pattara et al., 2010). Συγκεκριμένα, 

στην Ισπανία εξετάστηκε η χρήση παραπροϊόντων όπως κλαδιά, φύλλα, στερεά και υγρά 

απόβλητα ελαιοτριβείου στον τομέα των ζωοτροφών. Διαπιστώθηκε ότι το δυναμικό των 

παραπροϊόντων θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μηρυκαστικών για 117 ημέρες στην 

Ανδαλουσία της Ισπανίας, μιλώντας για 2.251 πρόβατα και 1.077 κατσίκια (Alcaide and 

Nefzaoui, 1996). 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποβλήτων, δοκιμάστηκε και η χρήση των επεξεργασμένων 

υγρών αποβλήτων για αύξηση της γονιμότητας σε έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
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να χρησιμοποιηθούν τα υγρά απόβλητα σε καλλιέργειες από σπανάκι και παντζάρι, 

απαιτείται να επεξεργαστούν πρώτα. Η διάθεση στο έδαφος των αποβλήτων έπειτα από 

επεξεργασία επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη γονιμότητα του εδάφους, καθώς το 

εμπλουτίζει με θρεπτικά (Kapellakis et al., 2007). Έχει μελετηθεί η εφαρμογή (3) διεργασιών 

για την επεξεργασία τους: α) φυγοκέντριση, ασβεστοποίηση και προσθήκη πριονιδίων, β) 

προσθήκη υπολειμμάτων σιδήρου και ασβεστοποίηση, γ) διήθηση ΥΑ μέσω ενός 

υποστρώματος 20 cm από κοπριά κατσίκας. Η εφαρμογή της πρώτης οδηγεί σε μείωση 

φαινολών κατά 87% και COD κατά 37%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη δεύτερη διεργασία 

είναι 99% και 30%, ενώ για την τρίτη είναι 90% και 25% (Komnitsas and Zaharaki, 2012). Η 

χρήση των ΥΑ για πότισμα σε χωράφι με αραβόσιτους, έπειτα από ασβεστοποίηση, οδήγησε 

σε εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο Ν και κάλιο Κ , αύξηση της παραγωγής κατά 25-30% 

και δεν εντοπίστηκαν παρενέργειες στα υπόγεια ύδατα (Moraetis et al., 2011). Ακόμη, η 

χρήση της ιλύος, που προκύπτει από τη διάθεση των ΥΑ σε λεκάνες εξάτμισης, οδηγεί σε 

αύξηση των θρεπτικών συστατικών στα εδάφη (Paredes et al., 1999). 

Στο ίδιο πλαίσιο, συχνή είναι η χρήση των αποβλήτων σε εδάφη ως κομπόστ, δηλαδή έπειτα 

από διαδικασία κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση υγρών αποβλήτων μαζί με άλλα 

αγροτικά απόβλητα, όπως άχυρο σίτου ή υπολείμματα βαμβακιού, οικιακά απόβλητα, 

βιομηχανικά λύματα ή υπολείμματα πουλερικών, βρέθηκε να οδηγεί στην παραγωγή ώριμου 

λιπάσματος, έπειτα από 2 μήνες ωρίμανσης. Το λίπασμα αυτό δοκιμάστηκε σε εδάφη και 

έδειξε δείκτη βλάστησης πάνω από 50%, εντοπίστηκε υψηλό περιεχόμενο σε κάλιο Κ και το 

περιεχόμενο σε βαρέα μέταλλα ήταν κάτω από τα όρια, αποφεύγοντας την τοξικότητα στα 

φυτά (Paredes et al., 2005, Paraskeva and Diamadopoulos, 2006). Επίσης, η χρήση 

ασβεστοποιημένων αποβλήτων μαζί με άχυρο σίτου ως λίπασμα οδηγεί σε πολύ καλή 

απόδοση και μείωση της τοξικότητας (Roig et al., 2006). Τέλος, μελετήθηκε η δημιουργία 

οργανικού λιπάσματος με σύσταση 72% ΥΑ, 14% απόβλητα μαλλιού και 14% άχυρα σίτου. 

Το λίπασμα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε φυτά μαρουλιού και ντομάτας. Βρέθηκε ότι ο 

συνδυασμός του οργανικού λιπάσματος με ένα συμβατικό λίπασμα (ΝΡΚ:15-9-15) ήταν η 

βέλτιστη λύση και οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής των φυτών (Altieri and Esposito, 

2010). 

Παρομοίως, εξετάστηκε η παραγωγή κομπόστ από ΥΑ μαζί με απόβλητα από πρόβατα, από 

υπονόμους, από εκκοκιστήρια βαμβακιού (Roig et al., 2006), άχυρο σίτου, αλλά και στερεά 

απόβλητα ελαιοτριβείου. Τα παραγόμενα κομπόστ εφαρμόστηκαν σε καλλιέργειες φυτών 

αγγουριού, ραδικιού, καλαμποκιού και πιπεριάς. Η απόδοση αξιολογήθηκε ως καλή, με 

απουσία βαρέων μετάλλων, μείωση φαινολών, αύξηση θρεπτικών και επανενεργοποίηση των 

κύκλων άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου σε αλλοιωμένα εδάφη. Τα ΥΑ είχαν 

προεπεξεργαστεί με διαχωρισμό φάσεων, αραίωση με νερό και αερόβια αποικοδόμηση 

(Arvanitoyannis and Kassaveti, 2007). Η κομποστοποίηση υγρών μαζί με στερεά απόβλητα 

ελαιοτριβείου οδηγεί στην παραγωγή κομπόστ με υψηλό περιεχόμενο σε θρεπτικά. Στο 
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αρχικό κομπόστ, οι ολικές φαινόλες είναι αυξημένες, ενώ μειώνονται σταδιακά με την 

ωρίμανση. Έπειτα από δοκιμή σε φυτά ντομάτας, αξιολογήθηκε ως θετική η επίδραση του 

ώριμου κομπόστ στο μεγάλωμα των φυτών (Aviani et al., 2010). 

Η κομποστοποίηση μελετήθηκε, επίσης, και για την περίπτωση μόνο στερεών αποβλήτων 

ελαιοπαραγωγής. Διαπιστώθηκε ότι η κομποστοποίηση των στερεών αποβλήτων οδηγεί στην 

παραγωγή βελτιωτικού εδάφους με 40% υψηλότερο περιεχόμενο σε άζωτο Ν και φώσφορο Ρ 

(Vlyssides et al., 2004). Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε κομπόστ αποτελούμενο από φύλλα ελιάς 

και ελαιοπυρήνα για την ενίσχυση καλλιέργειας φυτών, όπως κάρδαμο και μαρούλι. Στο 

κομπόστ αυτό ανιχνεύθηκαν 0,17% Ρ, 0,62% Κ και 0,23% Νa. Στις καλλιέργειες 

διαπιστώθηκε ότι την 1η ημέρα ο δείκτης βλάστησης 50%, την 60η ημέρα 163% και την 

120η ημέρα 198% (Michailides et al., 2011). Επιπλέον, δοκιμάστηκε η απευθείας εξάπλωση 

στερεών  αποβλήτων σε εδάφη όπου καλλιεργούνται ελαιώνες. Παρατηρήθηκε ότι στα 

ανώτερα στρώματα του εδάφους οι επιδράσεις είναι πιο έντονες. Μετά την εξάπλωση, το 

έδαφος εμπλουτίζεται σε φώσφορο και κάλιο. Ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους και των 

υπόγειων υδάτων είναι πολύ χαμηλός μετά από πολυετή εξάπλωση. Η δραστηριότητα των 

φυτών και η ανθοφορία είναι σημαντικά υψηλότερες κατά τον 3ο και 4ο χρόνο μετά την 

εξάπλωση (Nasini et al., 2013). 

Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η διάθεση ΥΑ σε ελαιώνα, με ποικίλους ρυθμούς εξάπλωσης. 

Όταν δοκιμάστηκαν ρυθμοί εξάπλωσης από  180  m
3
/εκτάριο έως 420 m

3
/εκτάριο, αυτό που 

διαπιστώθηκε ήταν αύξηση του περιεχομένου του εδάφους σε κάλιο Κ, βελτίωση της 

γονιμότητας και αύξηση της ικανότητας των μικροοργανισμών να αποσυνθέτουν οργανικά 

συστατικά των αποβλήτων. Ωστόσο, προτείνονται οι χαμηλότεροι ρυθμοί, γιατί με τους 

υψηλότερους υπάρχει κίνδυνος αύξησης των φαινολών και της αλατότητας του εδάφους 

(Sierra et al., 2007, Chartzoulakis et al., 2010). Σε άλλη μελέτη διάθεσης των αποβλήτων σε 

ελαιώνα, διαπιστώθηκε αύξηση της παραγωγής κατά 30%, μετά από 6 χρόνια διάθεσης των 

αποβλήτων. Ο βέλτιστος ρυθμός εξάπλωσης θεωρήθηκε για 50  m
3
/εκτάριο/έτος, μεταξύ των 

ρυθμών 0, 50, 100 και 200 (Magdich et al., 2012). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ιταλική 

νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου στη γεωργία, ως εξής: 

έως 50 m
3
/εκτάριο, όταν προέρχονται από παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής ελαιολάδου και 

έως 80 m
3
/εκτάριο, όταν προέρχονται από φυγοκεντρικό σύστημα εξαγωγής ελαιολάδου 

(Rana et al., 2003). Η διάθεση των αποβλήτων σε εδάφη μελετήθηκε και για εδάφη με 

ραπανάκια. Ο δείκτης βλάστησης βρέθηκε ίσος με 110%. Μετά την 6η εφαρμογή 

παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη βλάστησης, αλλά και πάλι ήταν πάνω από 85%, κάτι το 

οποίο υποδηλώνει την έλλειψη τοξικότητας στο έδαφος (Magdich et al., 2012).  

Σημαντικές είναι και οι παράμετροι που σχετίζονται με το ποσοστό αραίωσης των υγρών 

αποβλήτων και με τη χρονική στιγμή της εξάπλωσής τους. Σχετικά με τη δεύτερη παράμετρο, 

δοκιμάστηκε η εξάπλωση ΥΑ σε χωράφια σιτηρών, μετά τη φάση της ανθοφορίας των φυτών. 

Ακολούθησε δημιουργία νέων φύλλων. Όταν, όμως, έγινε καθυστερημένα η εξάπλωση των 
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αποβλήτων, τότε δε δημιουργήθηκαν νέα φύλλα, αλλά βλαστοί, οι οποίοι απλά ψήλωναν και 

δεν έδιναν σπόρους, λόγω ύπαρξης νεκρών κηλίδων στα φύλλα. Το συμπέρασμα είναι πως 

δεν πρέπει να γίνεται καθυστερημένα η εξάπλωση των αποβλήτων (Rinaldi et al., 2003). 

Επιπλέον, σχετικά με την πρώτη παράμετρο που αναφέρθηκε, έγιναν δοκιμές για να 

διαπιστωθεί εάν η χρήση των ΥΑ για πότισμα είναι αποδοτική μόνο εάν είναι αραιωμένα. 

Παρατηρήθηκε ότι με χρήση αραιωμένου διαλύματος με αναλογία 1:16 υπάρχει βλάστηση σε 

όλους τους σπόρους. Η εξήγηση είναι ότι όταν τα απόβλητα είναι αραιωμένα, τότε 

διατηρούνται τα θρεπτικά συστατικά και οι βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους (Ben Sassi et 

al., 2006, Aguilar, 2009).  

Τα υπολείμματα κλαδέματος, από τη φάση της καλλιέργειας ελαιώνων στο χωράφι, είναι 

επίσης κατάλληλα για την εξάπλωση σε εδάφη, προκειμένου να βελτιωθεί η γονιμότητα. 

Προτείνεται η εξάπλωση κανονικού μεγέθους (fine) υπολειμμάτων, λόγω εύκολης 

αποσύνθεσης. Επίσης, η εξάπλωση αυτών διευκολύνει την εξάπλωση των επόμενων 

υπολειμμάτων, αντίθετα με την εξάπλωση υπολειμμάτων μεγάλου πάχους (thick). Τα 

τελευταία είναι προτιμότερα για χρήση ως βιομάζα για παραγωγή ενέργειας (Repullo et al., 

2012). Γενικά, τα υπολείμματα κλαδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως καύσιμα, 

με θερμική αξία 18,7 Mj/t, είτε να υποστούνε υδροθερμική διαχείριση μέσω πολτοποίησης 

και έπειτα να ακολουθηθεί ζύμωση για παραγωγή βιοαιθανόλης ή διεργασία για την 

παραγωγή χαρτιού (Requejo et al., 2012). Επίσης, είναι αξιοσημείωτο πως ο τρόπος με τον 

οποίο θα κοπούν τα υπολείμματα κλαδέματος παίζει σημαντικό ρόλο για το εάν αυτά θα 

αποτελέσουν ένα υψηλής ποιότητας καύσιμο (Spinelli and Picchi, 2010). 

Τα υπολείμματα κλαδέματος από την καλλιέργεια ελαιόδεντρων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, για εξοικονόμηση στους ορυκτούς πόρους (Pantaleo et al., 

2009). Επίσης, με τη χρήση τους ως καύσιμο μειώνονται οι εκπομπές ρύπων (Requejo et al., 

2012, Garcia-Maraver et al., 2012 ). Με βάση την κατανάλωση ενέργειας στην Ισπανία για το 

2007, εάν γινόταν καύση βιομάζας προερχόμενη κατά 80% από ελαιόδεντρα, τότε θα 

καλυπτόταν το 51,2% των ετήσιων αναγκών (Rosua and Pasadas, 2012). Σε άλλη μελέτη 

βρέθηκε ότι το ενεργειακό περιεχόμενο των στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείου ανέρχεται σε 

22 Μj/kg, κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή θέρμανσης ή ηλεκτρισμού 

(Abu-Ashour et al., 2010). Εάν η ιλύς των ελαιοτριβείων χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε 

σύστημα συμπαραγωγής (ΣΗΘ) και πωληθεί η ενέργεια στο δίκτυο, τότε υπάρχει μείωση 

τόσο των εκπομπών, όσο και της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Για την ενέργεια, 

μάλιστα, το ποσοστό μείωσης ανέρχεται σε 16% (Rosua and Pasadas, 2012). Σε μελέτη στην 

Ισπανία διαπιστώθηκε ότι η θερμική ενέργεια που χρειάζεται για τη διαχείριση της ιλύος 

είναι το 77% της ενέργειας που παρέχεται από μονάδα συμπαραγωγής, η οποία έχει ως 

καύσιμο την ιλύ αυτή (Celma and Lopez-Rodriguez, 2009). 

Ως απόβλητα από την ελαιοπαραγωγή προκύπτουν και τα κουκούτσια ελιάς. Αυτά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Κάτι τέτοιο θα 
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συνεπαγόταν μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

(Pattara et al., 2010). Σε μελέτη στην Ελλάδα υπολογίστηκε πως τα κουκούτσια ελιάς έχουν 

ενεργειακό περιεχόμενο 2900 ΚΤΟΕ, τα κλαδέματα ελαιόδεντρων 5000 ΚΤΟΕ και, τέλος, ο 

φλοιός ελιάς 1700 ΚΤΟΕ (Skoulou and Zabaniotou, 2007). Επίσης, το πυρηνέλαιο ως 

καύσιμο έχει ενεργειακό περιεχόμενο 19.000 kj/kg (Gurbuz et al., 2004). Επίσης, η ιλύς που 

παράγεται από το σύστημα φυγοκέντρισης (2) φάσεων (alperujo) μπορεί να μεταφερθεί σε 

ειδικούς ξηραντήρες για ξήρανση και να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για παραγωγή ενέργειας 

(Arjona et al., 1999). Ακόμη, ως καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ξηραμένος πυρήνας 

ελιάς, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το έλαιο (de-oiled pomace). Η περιβαλλοντική επίπτωση 

από την καύση του είναι μηδενική, αφού η καύση 1 kg τέτοιου είδους βιομάζας παράγει 

0,0612 kg CO2. Συγκριτικά, αναφέρεται ότι η καύση 1 kg άνθρακα C παράγει 2,624  kg CO2 

(Intini et al., 2012). Επιπλέον, τα υδατικά λύματα (vegetation water) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο μαζί με τα στερεά απόβλητα (olive husk), καθώς τα τελευταία 

έχουν καλύτερη ικανότητα να καίγονται. Η χρήση τους ως ένα καύσιμο θα αποτελούσε μία 

καλή λύση για την αξιοποίησή τους (Vitolo et al., 1999).  

3.7 Ελαιοτριβείο: κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του 

Όσον αφορά στη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας των καρπών της ελιάς για την 

παραγωγή ελαιολάδου, δηλαδή στα ελαιοτριβεία, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να 

τηρούνται κατά τη λειτουργία τους. Η επιλογή ελαιοτριβείου δεν είναι καθόλου εύκολη 

υπόθεση για τον παραγωγό. O παραγωγός οφείλει να επιλέγει χώρους που είναι ιδιαίτερα 

καθαροί, που διατηρούν πάντα σε άριστη κατάσταση τα μηχανήματά τους, με τις καλύτερες 

συνθήκες άλεσης. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η θερμοκρασία κατά τη διαδικασία 

παραγωγής, ώστε το λάδι να είναι θρεπτικό, γευστικό και ποιοτικό. Μια κακή επιλογή 

ελαιοτριβείου, είναι δυνατόν να αποφέρει από τον ίδιο ελαιόκαρπο διαφορετική γεύση στο 

λάδι (στυφή ή πικρή). Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή διαδοχής των παρτίδων 

ελαιοκάρπου προς έκθλιψη, ώστε να διαδέχονται στα ίδια μηχανήματα παρτίδες παρόμοιας 

ποιότητας.Υπολείμματα παρτίδας κακής ποιότητας είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν άμεσα 

την ποιότητα της επόμενης παρτίδας (Καρσιώτη, 2012).  

Καταρχάς, τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστηµένα µακριά από περιβαλλοντικά                  

µολυσµένες περιοχές ή περιοχές όπου πραγµατοποιούνται βιοµηχανικές δραστηριότητες, οι 

οποίες δηµιουργούν σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου. Επίσης, 

πρέπει να είναι εγκατεστηµένα σε περιοχή η οποία είναι αρκετά µεγάλη σε έκταση και 

βρίσκεται σε κατάλληλο µέρος, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποθήκευση και η  

διαχείριση των υγρών αποβλήτων και του πυρήνα, προκειµένου να αποφεύγεται η µόλυνση 

του εδάφους και η εναπόθεση των εν λόγω παραπροϊόντων σε υδάτινους χώρους. Οι χώροι 

που απαρτίζουν το ελαιοτριβείο και οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους 

περιγράφονται ως εξής (Επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2013):  
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 Χώρος παραλαβής: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να αερίζεται κατάλληλα, να είναι 

καλυµµένος και ξηρός και να συνδέεται απευθείας µε τα συστήµατα και τις χοάνες 

αποφύλλωσης, πλυσίµατος, ζυγίσµατος και δειγµατοληψίας του ελαιοκάρπου. 

 Χώρος επεξεργασίας (σπαστήρας, µαλακτήρας, πιεστήριο, φυγοκεντρητής): Ο χώρος 

αυτός πρέπει να είναι κατάλληλα φωτιζόµενος και αεριζόµενος και ελεύθερος από 

εξωτερικά προερχόμενες οσµές και καπνούς. Πρέπει να διαθέτει µηχανικό σύστηµα 

εξαερισµού. Εφόσον είναι δυνατόν, ο σπαστήρας πρέπει να είναι εγκατεστηµένος σε 

ξεχωριστό σηµείο, µεταξύ των χώρων παραλαβής και επεξεργασίας, προκειµένου να 

µειώνονται ο θόρυβος και οι σκόνες. 

 Χώρος αποθήκευσης του ελαιολάδου: Ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να διαθέτει 

σταθερή ατµοσφαιρική θερµοκρασία 12-22 
ο
C και να έχει ελάχιστο φωτισµό και 

αερισµό. 

 Χώρος δειγµατοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου της ποιότητας του 

ελαιοκάρπου και φυσικοχηµικής και οργανοληπτικής εξέτασης των ελαιολάδων 

για την περαιτέρω αποθήκευση σε οµοιογενείς παρτίδες: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να 

είναι πλήρως ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώρους του ελαιοτριβείου και να 

είναι κατάλληλα φωτιζόµενος και αεριζόµενος. Το ελαιόλαδο που παράγεται σε µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο (παρτίδα, βάρδια, ηµέρα) πρέπει να διαχωριστεί 

προκειµένου να οµογενοποιηθεί η παραχθείσα ποσότητα, να αποµακρυνθεί το τµήµα 

του αέρα που εγκλωβίστηκε κατά την φυγοκέντριση, να φτάσει το ελαιόλαδο στην 

κατάλληλη θερµοκρασία και να καταστεί δυνατή η αποµάκρυνση των επιπλεόντων 

αφρών και των κατακαθιών. Στη συνέχεια, το ελαιόλαδο θα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθεί µε βάση τα φυσικο-χηµικά και οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. 

Το προϊόν που παράγεται στο ελαιοτριβείο είναι παρθένο ελαιόλαδο λαµβανόµενο από τον 

καρπό του ελαιόδενδρου (Olea europea L.), αποκλειστικά µε µηχανικά ή άλλα φυσικά µέσα 

κάτω από συνθήκες, ιδιαίτερα συνθήκες θερµοκρασίας, οι οποίες δεν οδηγούν σε 

υποβάθµιση του ελαιολάδου και το οποίο δεν έχει υποστεί καµία άλλη επεξεργασία πλην του 

πλυσίµατος, της µετάγγισης, της  φυγοκέντρισης  και της διήθησης. Το παρθένο ελαιόλαδο 

κατατάσσεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα φυσικο-χηµικά και οργανοληπτικά του 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά καθορίζονται στο Εµπορικό Πρότυπο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

Ελαιολάδου (∆ΣΕ), (Επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2013): 

 εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη 

οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, όχι µεγαλύτερη των 0,8 g ανά 100 g,  

 παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, όχι 

µεγαλύτερη των 2 g ανά 100 g και  
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 κοινό παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη 

οξύτητα, εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ, όχι µεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g  

Προκειμένου να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική αποδοτικότητα ενός συστήματος παραγωγής 

ελαιολάδου, απαιτείται να εξεταστούν ορισμένα ζητήματα. Ειδικότερα, εξετάζεται το 

σύστημα εξαγωγής ελαιολάδου που χρησιμοποιείται, διερευνάται εάν γίνεται χρήση 

περιβαλλοντικά καθαρών καυσίμων, μελετάται το πώς αντιμετωπίζεται η διάθεση των 

αποβλήτων, καθώς και εάν η τοποθεσία βρίσκεται έξω από αστικές περιοχές και, τέλος, εάν 

διατίθεται πιστοποίηση για τις διεργασίες που πραγματοποιούνται (Dios-Palomares and 

Martinez-Paz, 2011). 

3.8 Νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων 

ελαιοτριβείου 

Όταν μελετάται η λειτουργία μίας μονάδας από την παραγωγική διαδικασία της οποίας 

προκύπτουν απόβλητα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις πρακτικές διαχείρισης 

των παραγόμενων αποβλήτων. Το ζήτημα αυτό είναι ακόμη σοβαρότερο, όταν πρόκειται για 

μονάδες από όπου προκύπτουν απόβλητα τόσο υψηλής ποσότητας, όσο και υψηλού 

ρυπαντικού φορτίου, όπως συμβαίνει με τα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Η ύπαρξη 

νομοθεσίας για τα παραγόμενα απόβλητα είναι απαραίτητη και η τήρηση αυτής είναι 

επιβαλλόμενη από τη συνεχόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Με βάση το Νόμο 4042/2012, τίθεται το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11, ορίζονται ως βιοαπόβλητα, μεταξύ άλλων, και τα απορρίμματα 

από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Συνεπώς, τα απόβλητα ελαιοτριβείων ανήκουν 

στην κατηγορία αυτή, αφού στις μονάδες των ελαιοτριβείων γίνεται μεταποίηση των ελιών. 

Στο άρθρο 24 του ίδιου Νόμου λέγεται πως οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων 

πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε 

έμπορο ή οργανισμό ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων. Ακόμη, 

στο άρθρο 28 υποστηρίζεται πως ο παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων έχει την υποχρέωση, 

εάν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, να τα διαθέσει με ασφάλεια. Όταν 

πρόκειται να γίνει η διάθεση αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 14, πρέπει να εξασφαλίζεται 

ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα. Επίσης, δε θα 

πρέπει να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές. Τέλος, δε θα πρέπει να επηρεάζεται από 

τη διάθεση δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Εθνικό 

Τυπογραφείο, 2013). 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σχετικά με τη διαχείριση και τη 

διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείου, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, αποτελούν σημαντική 

παράμετρο, όταν μελετάται η παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου. Με τη σωστή 

διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων, είναι δυνατό να επιτευχθεί και η μείωση της 
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ρύπανσης του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, υδάτινοι πόροι, εδάφη), αλλά και η 

εξοικονόμηση πόρων. 
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4 Αποτελέσματα της μελέτης της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

ελαιολάδου 

Κατά τη μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου, πραγματοποιήθηκε μία αρχική 

ταξινόμηση των μελετών που βρέθηκαν με βάση το στάδιο της παραγωγής του ελαιολάδου 

στο οποίο αναφέρονται. Τα στάδια που μελετήθηκαν ως βασικά τμήματα της εφοδιαστικής 

και της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου είναι:  

 Η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων στο χωράφι,  

 η βιομηχανική εξαγωγή ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο,  

 η συσκευασία και ετικετοποίηση του ελαιολάδου,  

 οι μεταφορές από το χώρο παραγωγής στο ελαιοτριβείο και από εκεί στην αγορά του 

καταναλωτή, 

 η αποθήκευση των ελιών μέχρι τη μεταφορά στο ελαιοτριβείο και  

 η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των μελετών που εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν ανέρχεται 

σε (90). Ωστόσο, σημαντικός αριθμός των μελετών που εντοπίστηκαν δεν αναφέρονται μόνο 

σε ένα στάδιο, αλλά σε περισσότερα. Στον Πίνακα 4.1 αποτυπώνεται η κατανομή των 

μελετών ανά στάδιο παραγωγής του ελαιολάδου. Οι συγκεκριμένες μελέτες (90) 

εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αναζήτησης εργασιών σε δημοσιεύσεις επιστημονικών περιοδικών. 

 

Πίνακας 4.1: Κατανομή των μελετών στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου. 

Στάδια παραγωγής ελαιολάδου Αριθμός μελετών 

Καλλιέργεια (farming) 33 

Εξαγωγή ελαιολάδου (manufacturing) 52 

Συσκευασία (packaging) 3 

Μεταφορές (transportation) 3 

Αποθήκευση (warehousing) 1 

Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (reverse logistics) 15 

Σύνολο 90 
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Στα πλαίσια της ανάλυσης των μελετών που εντοπίστηκαν, εξετάστηκε και η συχνότητα 

παράθεσής τους ως παραπομπή σε άλλες με σχετικό αντικείμενο μελέτες. Από τη 

συγκεκριμένη ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι το 50% των μελετών (45 από τις 90) εντοπίστηκε 

ως παραπομπή από 0 έως 20 φορές. Επιπρόσθετα, το 13% των μελετών εντοπίστηκε ως 

παραπομπή από 21 έως 40 φορές, το 7% των μελετών από 41 έως 60 φορές και το 6% από 61 

έως 80 φορές. Επίσης, το 2,22% των μελετών εντοπίστηκε ως παραπομπή με συχνότητα από 

81 έως 100 φορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε έλλειψη δεδομένων για το 20% των 

μελετών (18 από τις 90 μελέτες) και ότι σε 2 από τις 90 μελέτες (2,22%) εκδηλώθηκε 

συχνότητα χρήσης ως παραπομπή πάνω από 100 φορές (120 και 121 φορές, αντίστοιχα) 

(Εικόνα 4.1). 
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Εικόνα 4.1: Συχνότητα χρήσης των μελετών που εντοπίστηκαν, ως παραπομπή σε άλλες 

μελέτες με σχετικό αντικείμενο. 

 

Στην Εικόνα 4.2 απεικονίζεται γραφικά η ταξινόμηση των μελετών στα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου. Διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες μελέτες 

αναφέρονται στο στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία (52), ενώ 

ακολουθεί το στάδιο της καλλιέργειας ελαιώνων στο χωράφι (33). Το στάδιο που σχετίζεται 

με την επεξεργασία των ελιών στο ελαιοτριβείο για την εκχύλιση του ελαιολάδου 

δικαιολογημένα βρίσκεται στην πρώτη θέση, με αριθμό μελετών που ανέρχεται σε (52). Αυτό 

συμβαίνει διότι από το στάδιο της μεταποίησης προκύπτουν στερεά και υγρά απόβλητα, τα 

οποία αποτελούν τη σοβαρότερη περιβαλλοντική επίπτωση, καθώς απειλούν έδαφος, αέρα 

και υδάτινους πόρους. Στο στάδιο της μεταποίησης αναφέρεται το 57,78% των μελετών που 

εντοπίστηκαν, ενώ με το στάδιο της καλλιέργειας ασχολήθηκε το 36,67% των μελετών. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις μελετήθηκαν (2) ή περισσότερα στάδια 

ταυτόχρονα, δηλαδή στα πλαίσια (1) μελέτης. 
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Εικόνα 4.2: Tαξινόμηση των μελετών στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου. 

 

Από τις μελέτες που εντοπίστηκαν διαπιστώνεται ότι η παραγωγή αποβλήτων στις χώρες της 

Μεσογείου είναι σημαντικά υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη Topi και συνεργατών 

(2012), αναφέρεται ότι η παραγωγή των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου από τις Μεσόγειες 

χώρες ανέρχεται ετησίως σε (10 έως 12)x10
6
 m

3 
. Αντίστοιχα, στη μελέτη του Kavvadias και 

των συνεργατών (2010), η ποσότητα των ετήσιων υγρών αποβλήτων βρέθηκε μεγαλύτερη και 

αναφέρεται ίση με (7 έως 30)x10
6
  m

3 
(Kavvadias et al., 2010, Topi et al., 2012). H 

μεταποίηση αποτελεί δικαιολογημένα ένα στάδιο με τεράστιο ενδιαφέρον, κατά τη μελέτη 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το στάδιο της καλλιέργειας βρίσκεται στη 2η θέση, 

καθώς έχει επίσης τεράστιο ενδιαφέρον όταν μελετάται η επιβάρυνση προς το περιβάλλον.  

Πιο αναλυτικά, στη φάση της καλλιέργειας γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων και  λιπασμάτων, 

παράγεται μεγάλος όγκος αποβλήτων από τη διεργασία του κλαδέματος, καταναλώνεται 

ενέργεια για να πραγματοποιηθούν οι προηγούμενες διεργασίες και εκπέμπονται ρύποι στην 

ατμόσφαιρα. Όλα αυτά, όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3, συνεισφέρουν στη θεώρηση ότι η  

φάση της καλλιέργειας αποτελεί σημαντική πτυχή της μελέτης των πιέσεων προς το 

περιβάλλον. Από την Εικόνα 4.2 διαπιστώνεται ότι το στάδιο που ακολουθεί με αριθμό 

μελετών ίσο με ποσοστό 16,67% (15 μελέτες στο σύνολο των 90) είναι το στάδιο της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πρακτικές διαχείρισης που εντάσσονται στην 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα είναι δυνατόν να έχουν τόσο θετικές, όσο και αρνητικές 

επιδράσεις στο περιβάλλον. Οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν αναφερθεί είναι: α) οι 
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επιπτώσεις στο έδαφος (Sierra et al., 2001, Mekki et al., 2006, Nastri et al., 2006,  Saadi et al., 

2007, Kavvadias et al., 2010, Mahmoud et al., 2010, Peirantozzi et al., 2011, Suna Erses Yay 

et al., 2012, Komnitsas and Zaharaki, 2012, Canero et al., 2012), β) οι εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα (Rana et al., 2003, Sanchez-Modenero et al., 2010, Michailides et al., 2011, Topi 

et al., 2012) και γ) οι επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους (Karydas et al., 2005, Saadi et al., 

2007, Kavvadias et al., 2010, Topi et al., 2012). Για τους ως άνω λόγους, η αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον, όταν μελετάται η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Για αυτό και βρίσκεται στην 3η θέση, με αριθμό μελετών (15).  

4.1 Κατανομή των μελετών με παράμετρο το χρόνο και την τοποθεσία 

Στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, πραγματοποιήθηκε 

ταξινόμηση των μελετών με παραμέτρους: α) το έτος δημοσίευσης, β) τη χώρα όπου διεξήχθη 

η μελέτη και γ) τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε 

κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου. Για την καλύτερη διαχείριση του 

όγκου των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των μελετών που βρέθηκαν, με την 

επίδοση κωδικής ονομασίας σε καθεμία από αυτές. Η συγκεκριμένη ονομασία αποτελείται 

από τρία μέρη  (Α-Β-Γ). Στο κομμάτι Α συμβολίζεται η χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η 

μελέτη. Στο κομμάτι Β συμβολίζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθούν 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τέλος, στο κομμάτι Γ τοποθετείται ο αύξων αριθμός, ώστε να 

υπάρχει διάκριση σε περίπτωση που τα κομμάτια Α και Β είναι κοινά για (2) ή περισσότερες 

μελέτες.  

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφοδιαστική αλυσίδα του 

ελαιολάδου, αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν μελέτες οι οποίες ανήκουν χρονικά στην 

περίοδο από το έτος 1996 έως και το έτος 2013. Για την ορθολογικότερη διαχείριση των 

βιβλιογραφικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των μελετών που εντοπίστηκαν 

με παράμετρο το έτος δημοσίευσής τους. Η χρονική εξέλιξη των δημοσιεύσεων απεικονίζεται 

στην Εικόνα 4.3, ενώ από τον Πίνακα 4.2 διαπιστώνεται ότι το έτος 2010 ήταν αυτό με το 

μεγαλύτερο αριθμό μελετών, οι οποίες κατέχουν ποσοστό 14,44% (13 μελέτες στο σύνολο 

των 90). 

Σημειώνεται ότι για τα έτη 1997 και 1998 δε βρέθηκαν μελέτες για περαιτέρω ανάλυση και 

επεξεργασία. Από την Εικόνα 4.2 είναι φανερό ότι από το 2006 και μετά ο αριθμός των 

μελετών που βρέθηκαν είναι αυξημένος, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (από 0 έως 4 

μελέτες έως το 2006, ενώ από το 2006 και μετά σημειώνονται από 8 και πάνω μελέτες, με 

εξαίρεση το 2008 και 2013). Τεκμηριώνεται ότι τα έτη με το μεγαλύτερο αριθμό μελετών 

είναι το 2010, το 2011 και το 2012. Αυτή η τάση  οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πολιτών για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών οδηγεί στην κινητοποίηση τόσο των 

αγροτών, όσο και των ιδιοκτητών ελαιοτριβείων, οι οποίοι προσπαθούν να υιοθετήσουν 
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τρόπους διαχείρισης φιλικούς προς το περιβάλλον, για τη διασφάλιση τόσο της υγείας των 

καταναλωτών, όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Ως αποτέλεσμα, 

καθώς το ενδιαφέρον για την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων αυξάνεται, αυξάνονται και οι μελέτες που διεξάγονται, προκειμένου να γίνει 

αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και των περιθωρίων βελτίωσης που μπορούν να 

υπάρξουν. Η μείωση που παρατηρείται από το 2012 στο 2013 προφανώς οφείλεται στο 

γεγονός πως η αναζήτηση μελετών πραγματοποιήθηκε έως και τα τέλη του Ιανουαρίου 2013, 

επομένως το έτος 2013 μελετήθηκε ελάχιστα. 
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Εικόνα 4.3: Κατανομή των μελετών ανά έτος από το 1996 έως το 2013. 

 

Πίνακας 4.2: Κατανομή των μελετών που αναλύθηκαν στα έτη από το 1996 έως το 2013. 

Έτος 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Μελέτες 2 0 0 4 2 2 1 4 2 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Μελέτες 2 8 10 6 8 13 12 12 2 

 

Οι μελέτες που αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και ανάλυσης ταξινομήθηκαν στη 

βάση της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις η χώρα όπου γίνεται η δημοσίευση διαφέρει από τη χώρα που 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τη δημοσίευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την 

περίπτωση, η μελέτη ταξινομείται στη χώρα όπου έγινε η δημοσίευση. Η κατανομή των 

μελετών στις χώρες απεικονίζεται στην Εικόνα 4.4. 
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Εικόνα 4.4: Κατανομή των μελετών με βάση τις χώρες όπου έγινε η δημοσίευσή τους. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι περισσότερες μελέτες ταξινομούνται (Εικόνα 4.4) στην Ισπανία 

με ποσοστό περίπου 33%. Ακολουθεί η Ιταλία, με ποσοστό περίπου 21% και η Ελλάδα, με 

ποσοστό 20%. Η ως άνω κατανομή συμβαδίζει με τα στοιχεία που βρέθηκαν για την 

παραγωγή του ελαιολάδου και στα οποία επικρατεί η άποψη πως η Ισπανία είναι η 

μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν η Ιταλία και η Ελλάδα. 

Μάλιστα, αναφέρεται ότι στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια εκτάρια 
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ελαιώνων, με την παγκόσμια έκταση ελαιώνων να ανέρχεται σε 10,2 εκατομμύρια εκτάρια 

(Guzman and Alonso, 2008). Στην άποψη αυτή συγκλίνουν και οι μελέτες των Beaufoy (2000) 

και Paraskeva and Diamadopoulos (2006), καθώς αναφέρεται ότι η Ισπανία είναι η πρώτη 

χώρα ελαιοπαραγωγός, ενώ ακολουθεί η Ιταλία και έπειτα η Ελλάδα (Beaufoy, 2000) και ότι 

το 97% της παγκόσμιας ελαιοπαραγωγής ανήκει σε χώρες της περιοχής της Μεσογείου 

(Paraskeva and Diamadopoulos, 2006). 

Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός μελετών σε χώρες όπως είναι η 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Αυστρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

μελέτη διεξήχθη σε αυτές τις χώρες, αλλά το πεδίο μελέτης ήταν κάποια άλλη χώρα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Γερμανία διεξήχθη μελέτη σε συνεργασία με τη Συρία, για 

πείραμα το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Συρία (Mahmoud et al., 2010). Επίσης, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο διεξήχθησαν μελέτες οι οποίες  είχαν ως αντικείμενο την παραγωγή 

ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, με εστίαση στις χώρες που έχουν την 

κυριαρχία στον τομέα αυτό, δηλαδή στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα (Beaufoy, 2000, 

Kapellakis et al., 2007). Αντίστοιχο παράδειγμα διαπιστώνεται σε εργασία της οποίας η 

μελέτη διεξήχθη στην Αυστρία, αλλά το αντικείμενό της ήταν η παραγωγή ελαιολάδου στην 

Ισπανία (Scheidel and Krausmann, 2011). Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για την περίπτωση 

της Ολλανδίας. Πιο συγκεκριμένα, στην Ολλανδία διεξήχθησαν (2) μελέτες, από τις οποίες η 

μία μελέτη είχε ως αντικείμενο την ελαιοπαραγωγή στην Ισπανία (Graaff and Eppink, 1999) 

και η άλλη την ελαιοπαραγωγή σε Ιταλία και Πορτογαλία (Fleskens and Stroosnijder, 2007). 

Στην ως άνω βάση, διαπιστώνεται ότι και χώρες οι οποίες δεν παράγουν ελαιόλαδο διεξάγουν 

έρευνα σχετική με τον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου. Μάλιστα, στις μελέτες των χωρών 

αυτών προτιμώνται ως αντικείμενο μελέτης χώρες με υψηλό δυναμικό παραγωγής 

ελαιολάδου, όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα (Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy, 

2000, Fleskens and Stroosnijder, 2007, Kapellakis et al., 2007, Scheidel and Krausmann, 

2011). Το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων χωρών για τη διεξαγωγή μελετών για την 

παραγωγή του ελαιολάδου και το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο οφείλεται σε μεγάλο 

ποσοστό στο γεγονός ότι εισάγουν και καταναλώνουν ελαιόλαδο (Scheidel and Krausmann, 

2011). Ως εκ τούτου, ενδιαφέρονται για τη μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας ενός 

προϊόντος το οποίο μπορεί να μην παράγεται στη χώρα τους, αποτελεί, ωστόσο, κύριο 

κομμάτι της διατροφής τους. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ισπανία μεγαλύτερη συνεισφορά στην 

περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει το στάδιο της καλλιέργειας, υπό το πρίσμα της ταξινόμησης 

στο στάδιο αυτό των περισσότερων μελετών, που αγγίζουν το 53,33% (16 από τις 30 μελέτες, 

Πίνακας 4.3). Αντίστοιχα, στην Ιταλία, το στάδιο στο οποίο ταξινομήθηκαν οι περισσότερες 

μελέτες είναι η βιομηχανική εξαγωγή ελαιολάδου σε ποσοστό 63,16%, με αριθμό μελετών 12 

από τις 19 συνολικά που καταχωρούνται στην Ιταλία (Πίνακας 4.3).  
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Πίνακας 4.3: Συνεισφορά του κάθε σταδίου της παραγωγής του ελαιολάδου στην 

περιβαλλοντική επιβάρυνση για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

  Ισπανία Ελλάδα Ιταλία 

Καλλιέργεια 16 7 6 

Μεταποίηση 14 9 12 

Συσκευασίες -  1 1 

Μεταφορές -  1 1 

Αποθήκευση -  -  -  

Αντίστροφη 

Εφοδιαστική 3 4 2 

Σύνολο 30 18 19 

 

Συμπερασματικά, στην Ιταλία το στάδιο που συνεισφέρει περισσότερο στην περιβαλλοντική 

επιβάρυνση είναι η μεταποίηση των ελιών για παραγωγή ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία. 

Αντίστοιχα, και στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία  είναι η 3η στη σειρά χώρα παραγωγός 

ελαιολάδου, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην περιβαλλοντική επιβάρυνση επιφέρει το στάδιο 

της μεταποίησης στο ελαιοτριβείο,  με ποσοστό 50%. Στο στάδιο της μεταποίησης 

ταξινομούνται οι (9) από τις (18) συνολικά μελέτες που βρέθηκαν για την Ελλάδα 

(Εικόνα  4.5). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μελετήθηκαν ταυτόχρονα (2) 

ή περισσότερα στάδια. Ως αποτέλεσμα, (1) μελέτη είναι δυνατό να έχει ταξινομηθεί σε 

περισσότερα του (1) στάδια, με αποτέλεσμα το «Σύνολο» που αναγράφεται στον Πίνακα 4.3 

να διαφέρει από το αριθμητικό άθροισμα.  
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Εικόνα 4.5: Συνεισφορά του κάθε σταδίου παραγωγής του ελαιολάδου στην περιβαλλοντική 

επιβάρυνση για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 
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4.2 Κατανομή των μελετών με παράμετρο τα εργαλεία 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των μελετών με βάση τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν. Σε κάθε μελέτη που εντοπίστηκε γίνεται χρήση μεθόδων-εργαλείων, με 

τις οποίες εκτιμάται η περιβαλλοντική επίπτωση από το υπό μελέτη στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό 

συναντήθηκαν πολλές διαφορετικές μέθοδοι, με τις οποίες γίνεται η εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα διάφορα στάδια της παραγωγής του ελαιολάδου. 

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία κωδικοποίηση των μελετών, στηριζόμενη στα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνταν σε κάθε μελέτη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις.  

Οι κατηγορίες των εργαλείων/μεθόδων που συναντήθηκαν είναι: α)  η διεξαγωγή πειράματος 

και οι αναλύσεις στο εργαστήριο, β) η χρήση δεικτών, γ) η σύνταξη ερωτηματολογίων και η 

πραγματοποίηση συνεντεύξεων είτε προς αγρότες-ελαιοπαραγωγούς είτε προς ιδιοκτήτες ή 

υπεύθυνους ελαιοτριβείων, δ) η χρήση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για τη μελέτη του κάθε 

σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας, ε) η χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων, μαθηματικών 

εξισώσεων και η στατιστική ανάλυση και, τέλος, ζ) η αναφορά σε άλλες πηγές δεδομένων, 

όπως άλλες σχετικές με το αντικείμενο μελέτες, η σχετική νομοθεσία, σχέδια ανάπτυξης, κτλ. 

Για την ορθή διαχείριση των βιβλιογραφικών δεδομένων, επιλέχθηκε ο ιδιαίτερος 

συμβολισμός του κάθε εργαλείου που συναντάται στις μελέτες. Ο συμβολισμός 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.4. 

 

Πίνακας 4.4: Χρήση εργαλείων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα 

στάδια παραγωγής του ελαιολάδου. 

 I L E P Q R Σύνολο 

Καλλιέργεια 12 4 16 17 8 30 33 

Μεταποίηση 28 6 32 19 10 46 52 

Συσκευασίες 1 2 2 1 - 2 3 

Μεταφορές 1 2 2 1 - 2 3 

Αποθήκευση 1 1 1 1 1 1 1 

Αντίστροφη 

Εφοδιαστική 
11 - 14 6 1 14 15 

Σύνολο 47 6 59 38 16 82  

I: Δείκτες, L: Ανάλυση Κύκλου Ζωής, E: Πείραμα, P: Υπολογιστικά προγράμματα,  

Q: Ερωτηματολόγια/Συνεντεύξεις, R: Αξιοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφικές πηγές 
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Όσον αφορά στο συμβολισμό των εργαλείων,  

 με Ι υποδηλώνεται η χρήση δεικτών,  

 με L η χρήση της ανάλυσης κύκλου ζωής,  

 με Ε η διεξαγωγή πειράματος, οι μετρήσεις και οι εργαστηριακές αναλύσεις,  

 με P η χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και στατιστική ανάλυση,  

 με Q η χρήση ερωτηματολογίων και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων και  

 με R συμβολίζεται η αξιοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφικές πηγές. 

Από τον Πίνακα 4.4, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες μελέτες που εντοπίστηκαν 

πραγματοποιείται συνδυασμός δύο ή και περισσότερων εργαλείων από αυτά που 

αναφέρθηκαν, ενώ μεγάλος αριθμός (91,11%, 82 μελέτες σε σύνολο μελετών 90) των 

μελετών για κάθε στάδιο κάνουν χρήση του εργαλείου αξιοποίηση δεδομένων από 

βιβλιογραφικές πηγές. Επιπρόσθετα, στα στάδια της καλλιέργειας, της μεταποίησης και της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται σε μεγάλο μέρος των μελετών διεξαγωγή 

πειράματος ή μετρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο στάδιο της καλλιέργειας, το 48,48% των 

μελετών (16 μελέτες σε σύνολο μελετών 33) χρησιμοποιούν το εργαλείο του πειράματος ή 

μετρήσεων. Αντίστοιχα και όσον αφορά στο στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου 

εφαρμογή έχει το 61,54% των μελετών (32 μελέτες σε σύνολο μελετών 52) και το 93,33% 

των μελετών (14 μελέτες σε σύνολο μελετών 15) στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Στο στάδιο των μεταφορών ανήκουν μόνο (3) μελέτες, από τις οποίες στο 66,66% 

(οι 2 από τις 3 μελέτες) γίνεται χρήση των βιβλιογραφικών πηγών αναφοράς (Russo et al., 

2010, Ozilgen and Sorguven, 2011), της ανάλυσης κύκλου ζωής (Russo et al., 2010, 

Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011) και της διεξαγωγής πειράματος και 

μετρήσεων (Russo et al., 2010, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Αντίστοιχα, 

το 33,33% των μελετών που ανήκουν στο στάδιο της μεταφοράς (1 μελέτη από τις 3) κάνει 

χρήση υπολογιστικού προγράμματος (Ozilgen and Sorguven, 2011). Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και στο στάδιο της συσκευασίας. Στο στάδιο της αποθήκευσης ανήκει (1) μόνο 

μελέτη, στην οποία γίνεται χρήση όλων των εργαλείων που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν 

(Avraamides and Fatta, 2008).  

4.2.1 Χρήση δεικτών 

Η χρήση δεικτών ως εργαλείο για την εκτίμηση των επιπτώσεων είναι ιδιαίτερα συχνή στις 

μελέτες που εντοπίστηκαν και αγγίζει το ποσοστό του 52,22% (47 μελέτες στο σύνολο των 

90). Οι δείκτες που συναντώνται κατά τη βιβλιογραφική αναζήτηση μελετών είναι 

περιβαλλοντικοί δείκτες, δηλαδή δείκτες οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση 

του περιβάλλοντος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται περιγραφικοί δείκτες και δείκτες 

επίδοσης, δηλαδή που παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την απόδοση οποιασδήποτε 
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διαδικασίας στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους περιγραφικούς δείκτες, 

χρησιμοποιούνται δείκτες πίεσης, δείκτες υφιστάμενης κατάστασης και δείκτες αντίδρασης. 

Οι δείκτες πίεσης περιγράφουν την εξέλιξη των εκπομπών, των φυσικών και βιολογικών 

παραγόντων, της χρήσης φυσικών πόρων και της χρήσης γης (Βλαχοκώστας, 2012). 

Παράδειγμα δεικτών πίεσης που συναντώνται είναι οι εκπομπές ρύπων, η παραγωγή 

αποβλήτων, η κατανάλωση νερού, κτλ. Οι δείκτες υφιστάμενης κατάστασης περιγράφουν την 

ποσότητα και την ποιότητα μεγεθών, βιολογικών και χημικών φαινομένων (Βλαχοκώστας, 

2012). Παράδειγμα αποτελεί η εκτίμηση του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD στα 

παραγόμενα απόβλητα ελαιοτριβείου, καθώς και η εκτίμηση του ph σε αυτά. Οι δείκτες 

αντίδρασης αναφέρονται στις προσπάθειες, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στο 

περιβάλλον (Βλαχοκώστας, 2012). Παράδειγμα αποτελεί το ποσοστό αποβλήτων 

ελαιοτριβείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα ή ως βιομάζα για παραγωγή 

ενέργειας (Garcia-Maraver et al., 2012). Όσον αφορά στους δείκτες απόδοσης, ως 

παράδειγμα παρατίθεται ο δείκτης βλάστησης εδάφους GI, έπειτα από απόρριψη σε αυτό 

αποβλήτων ελαιοτριβείου, επεξεργασμένων ή όχι (Paredes et al., 2005, Paraskeva and 

Diamadopoulos, 2006, Altieri and Esposito, 2010, Nogueira et al., 2011). 

4.2.2 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) 

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής-LCA (Life Cycle Assessment) είναι µία τυποποιηµένη µέθοδος η 

οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε ένα προϊόν, µία διαδικασία ή µία υπηρεσία 

στο πλαίσιο µίας δεδοµένης αναζήτησης (Επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Βρέμης, 

2013). Η ανάλυση κύκλου ζωής αποτελεί εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης (Salomone 

et al., 2010). Για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του ελαιολάδου εκτιμώνται οι εισροές, 

δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση υδάτινων πόρων, η κατανάλωση καυσίμων, κτλ., 

καθώς και οι εκροές, δηλαδή οι εκπομπές ρύπων, τα υγρά και στερεά απόβλητα, η ρύπανση 

υδάτων, κτλ. (Βλαχοκώστας, 2012). 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκύπτει ότι η ΑΚΖ δεν εντοπίστηκε ως μέθοδος 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως και το 2007. Η πρώτη φορά που 

σημειώθηκε η χρήση της ως εργαλείο ήταν σε μελέτη που ταξινομείται στο έτος 2008, στην 

Κύπρο (Avraamides and Fatta, 2008). Η ΑΚΖ χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 6,67% (6 

μελέτες στο σύνολο των 90) από το 2008 και μετά (Avraamides and Fatta, 2008, Russo et al., 

2010, Cappelletti et al., 2011, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Intini et al., 

2012, Salomone and Ioppolo, 2012).  

4.2.3 Διεξαγωγή πειράματος και εργαστηριακές αναλύσεις 

Η συγκεκριμένη μέθοδος συμπεριλαμβάνει τη διεξαγωγή πειραμάτων και μετρήσεων είτε στο 

χώρο0 της καλλιέργειας ελαιόδεντρων, χωράφι, και της παραγωγής ελαιολάδου, ελαιοτριβείο, 

είτε στο εργαστήριο. Οι μετρήσεις αυτές είναι δυνατό να αφορούν στην ποσότητα των 
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παραγόμενων αποβλήτων κλαδέματος, στην εκτίμηση της οξύτητας των αποβλήτων 

ελαιοτριβείου, στην εκτίμηση της περιεκτικότητας των αποβλήτων σε θρεπτικά, στον 

υπολογισμό των εκπομπών ρύπων κατά την εκχύλιση του ελαιολάδου, κτλ. Όσον αφορά στη 

διεξαγωγή πειραμάτων, συναντήθηκαν αρκετά πειράματα σε καλλιέργειες για να 

διαπιστωθούν οι επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών, αλλά και για να αξιολογηθεί η χρήση 

των αποβλήτων ελαιοπαραγωγής ως εδαφοβελτιωτικό, στα πλαίσια της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πειράματα που διεξάγονταν κάποιες φορές συνοδεύονταν από 

στατιστική ανάλυση, προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα των επαναλήψεων του 

εκάστοτε πειράματος. Το ποσοστό μελετών που έκαναν χρήση του εργαλείου αυτού ισούται 

με 65,56% (59 μελέτες στο σύνολο των 90). 

4.2.4 Υπολογιστικά προγράμματα, Στατιστική ανάλυση  

Η στατιστική ανάλυση συνήθως ακολουθεί μετά τη διεξαγωγή πειραμάτων. Η πιο συνήθης 

μέθοδος που συναντάται στις μελέτες είναι η ανάλυση μεταβλητότητας, analysis of variance 

(ANOVA) (Rinaldi et al., 2003, Paredes et al., 2005, Francia Martinez et al., 2006, Nastri et 

al., 2006, Guardia-Rubio et al., 2007, Saadi 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Costantini and 

Barbetti, 2008, Aguilar, 2009, Al-Khatib et al., 2009, Amvrazi and Albanis, 2009, Altieri and 

Esposito, 2010, Aviani et al., 2010, Chartzoulakis et al., 2010, Mahmoud et al., 2010, 

Pierantozzi et al., 2011, Spinelli et al., 2011, Velazquez-Marti et al., 2011, Canero et al., 2012, 

Gomez-Limon et al., 2012, Magdich et al., 2012, Requejo et al., 2012, Repullo et al., 2012, 

Hermosin et al., 2013, Nasini et al., 2013). Η ανάλυση αυτή συγκρίνει δύο ή περισσότερα 

πειράματα. Υπολογίζει τη μεταβλητότητα μέσα σε ένα πείραμα και τη συγκρίνει με τη 

μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών πειραμάτων (Βλαχοκώστας, 2012). Επίσης, 

χρησιμοποιούνται υπολογιστικά πακέτα για την ψηφιακή απεικόνιση των περιοχών 

εγκατάστασης ελαιοτριβείων, των περιοχών διάθεσης αποβλήτων, κτλ. και εξισώσεις ή 

υπολογιστικά πακέτα για τον υπολογισμό μεγεθών (Caputo et al., 2003, Gomez et al., 2003, 

Karydas et al., 2005, Kapellakis et al., 2006, Fleskens and Stroosnijder, 2007, Pantaleo et al., 

2009, Gomez et al., 2010, Cappelletti et al., 2011, Dios-Palomares and Martinez-Paz, 2011, 

Nogueira et al., 2011, Gomez-Limon et al., 2012). Το ποσοστό των μελετών στις οποίες 

εντοπίστηκε η χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων ή/και στατιστικής ανάλυσης αγγίζει το 

42,22% (38 μελέτες στο σύνολο των 90).  

4.2.5 Χρήση ερωτηματολογίων και πραγματοποίηση συνεντεύξεων  

Αρκετές φορές στη βιβλιογραφική ανασκόπηση συναντάται η χρήση ερωτηματολογίων και 

συνεντεύξεων και συγκεκριμένα, σε ποσοστό 17,78% (16 μελέτες στο σύνολο των 90) 

(Beaufoy et al., 2000, Kapellakis et al., 2006, Kaltsas et al., 2007, Skoulou and Zabaniotou, 

2007, Avraamides and Fatta, 2008, Guzman and Alonso, 2008, Al-Khatib et al., 2009, Brscic 

et al., 2009, Sobhi et al., 2009, Pantaleo et al., 2009, Pattara et al., 2010, Dios-Palomares and 

Martinez-Paz, 2011, Gomez-Limon et al., 2012, Intini et al., 2012, Salomone and Ioppolo, 
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2012, Suna Erses Yay et al., 2012). Τα ερωτηματολόγια διανέμονται στους αγρότες που 

καλλιεργούν ελαιόδεντρα και στους υπεύθυνους ελαιοτριβείων, προκειμένου να εκτιμηθούν 

οι κύριες συνιστώσες του προβλήματος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλά και να 

διαπιστωθεί εάν εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης και κατά πόσο αυτές φέρουν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά στο εργαλείο των συνεντεύξεων, συναντάται η πραγματοποίηση συνεντεύξεων 

σε χώρους ελαιοτριβείων ή καλλιέργειας, προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες για τους 

τρόπους διαχείρισης στα συστήματα ελαιοπαραγωγής, για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται, καθώς και για το παραγόμενο προϊόν. Μέσω των συνεντεύξεων, 

αντλούνται δεδομένα για τις ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη 

στάση του ελαιοπαραγωγού έναντι στο ενδεχόμενο εφαρμογής κάποιας πρακτικής 

διαχείρισης. Επίσης, αντλούνται πληροφορίες για τον ίδιο τον παραγωγό, οι οποίες 

αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη σύνδεση του προφίλ του 

παραγωγού με την απόδοση της μονάδας.  

4.2.6 Αξιοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφικές πηγές 

Στις περισσότερες μελέτες που εντοπίστηκαν γίνεται χρήση βιβλιογραφικών πηγών για την 

άντληση δεδομένων. Το ποσοστό των μελετών αυτών αγγίζει το 91,11% (82 μελέτες στο 

σύνολο των 90). Τα δεδομένα αυτά αφορούν στην παραγωγή των αποβλήτων κατά την 

παραγωγή ελαιολάδου, στην έκταση των περιοχών ελαιοκαλλιέργειας, στη θερμαντική αξία 

των αποβλήτων, στη λήψη μετεωρολογικών δεδομένων για τις εκάστοτε περιοχές, στον 

αριθμό των εγκατεστημένων ελαιοτριβείων ανά περιοχή, κτλ. Πηγές εύρεσης για τα δεδομένα 

αυτά αποτελούν οι αναφορές σε άλλες μελέτες με σχετικό αντικείμενο, οι αναφορές στην 

εκάστοτε νομοθεσία, σε περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, σε στοιχεία δημοσιευμένα από τα 

αντίστοιχα Υπουργεία και Ινστιτούτα, κτλ.  

Οι Εικόνες 4.6, 4.7 και 4.8 αποτελούν μία γραφική απεικόνιση του Πίνακα 4.4. Από την 

Εικόνα 4.6 διαπιστώνεται ότι στο στάδιο της καλλιέργειας το εργαλείο που χρησιμοποιείται 

περισσότερο είναι η χρήση πηγών, ενώ ακολουθούν η χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων 

και η διεξαγωγή πειράματος. Σύμφωνα με την Εικόνα 4.7, στο στάδιο της βιομηχανικής 

παραγωγής ελαιολάδου κυριαρχεί το εργαλείο της χρήσης βιβλιογραφικών πηγών, ενώ 

ακολουθούν η διεξαγωγή πειράματος και μετρήσεων και η χρήση δεικτών. Τέλος, στην 

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων είναι η διεξαγωγή πειράματος και μετρήσεων και η χρήση 

βιβλιογραφικών πηγών, ενώ ακολουθεί η χρήση δεικτών, σύμφωνα με την Εικόνα 4.8. Είναι 

εμφανές ότι τα εργαλεία χρήσης βιβλιογραφικών πηγών, διεξαγωγής πειράματος και χρήσης 

δεικτών, (δηλαδή R, E, I δείκτες), είναι εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο αριθμό 

μελετών στα στάδια της καλλιέργειας, της μεταποίησης και της αντίστροφης εφοδιαστικής 
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αλυσίδας, τα οποία είναι τα στάδια με τις περισσότερες μελέτες. Για το λόγο αυτό, αξίζει να 

γίνει αναφορά στα εργαλεία R, E και I. 

Από τη μελέτη των δεικτών ως εργαλεία προκύπτει ότι η πιο έντονη χρήση τους 

πραγματοποιήθηκε στα στάδια της καλλιέργειας και της μεταποίησης. Από τις Εικόνες 4.6 

και 4.7 προκύπτει ότι έγινε χρήση δεικτών σε ποσοστό 53,8% (28 μελέτες σε σύνολο 52 

μελετών) στο στάδιο της μεταποίησης και σε ποσοστό 36,4% (12 μελέτες σε σύνολο 33 

μελετών) στο στάδιο της καλλιέργειας. 
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 Εικόνα 4.6: Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από το στάδιο της καλλιέργειας. 

 

Κατά τη μελέτη των εργασιών που ανήκουν στα στάδια της καλλιέργειας και της 

μεταποίησης, εξετάστηκε ποιοι δείκτες χρησιμοποιήθηκαν, συγκεκριμένα, με αφορμή το 

γεγονός ότι η χρήση δεικτών ήταν αυξημένη σε αυτά τα στάδια. Σημειώνεται ότι σε αρκετές 

μελέτες χρησιμοποιήθηκαν δείκτες, όπως: α) ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας, β) ποσοστό 

κατανάλωσης νερού, γ) χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δ) ένταση ενέργειας, ε) 

συνολική κατανάλωση ενέργειας, στ) κατανάλωσης βιομάζας ως πηγή ενέργειας (Gurbuz et 

al., 2004, Avraamides and Fatta, 2008, Guzman and Alonso, 2008, Al-Khatib et al., 2009, 

Cappelletti et al., 2011, Ozilgen and Sorguven, 2011, Garcia-Maraver et al., 2012, Rosua and 

Pasadas, 2012).  

Επίσης, σε μεγάλο αριθμό μελετών χρησιμοποιήθηκαν δείκτες που σχετίζονται κυρίως με τα 

παραγόμενα απόβλητα και τη σύστασή τους, όπως: α) ΟΜ-ξηρή ύλη, β) pH, γ) θερμοκρασία, 

δ) COD-χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ε) BOD-βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο, στ) ποσοστό 
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υγρασίας, ζ) EC-ηλεκτρική αγωγιμότητα, η) ποσοστό τοξικότητας, θ) TOC-ολικός οργανικός 

άνθρακας, ι) VP-πτητικές φαινόλες, κ) ποσοστό περιεκτικότητας σε Ν-άζωτο, Ρ-φώσφορο, 

Κ-κάλιο, λ) ποσοστό περιεκτικότητας του εδάφους σε βαρέα μέταλλα (Aktas et al., 2001, 

Caputo et al., 2003, Vlyssides et al., 2004, Paredes et el., 2005, Ben Sassi et al., 2006, 

Francia-Martinez et al., 2006, Paraskeva and Diamadopoulos, 2006, Avraamides and Fatta, 

2008, Al-Khatib et al., 2009, Mechri et al., 2009, Aviani et al., 2010, Chartzoulakis et al., 

2010, Moraetis et al., 2011, Sampaio et al., 2011,  Magdich et al., 2012, Repullo et al., 2012, 

Nasini et al., 2013).  
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Εικόνα 4.7: Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από το στάδιο της μεταποίησης. 

 

Διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν και δείκτες που σχετίζονται με την απόδοση μιας 

καλλιέργειας. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση του σταδίου της 

καλλιέργειας ελαιώνων, αλλά και στην περίπτωση που απόβλητα της μεταποίησης 

απλώνονταν σε εδάφη. Τέτοιου είδους δείκτες είναι: ο δείκτης βλάστησης GI, ο ρυθμός 

φωτοσύνθεσης Α, ο δείκτης αποδοτικότητας, ο δείκτης επιφάνειας φύλλων LAI, ο δείκτης 

υδατικού δυναμικού των φύλλων Ψp και ο συντελεστής καλλιέργειας Κcb (Gomez et al., 2003, 

Rinaldi et al., 2003, Paraskeva and Diamadopoulos, 2006, Mechri et al., 2009, Altieri and 

Esposito, 2010, Nogueira et al., 2011, Gomez Limon et al., 2012, Magdich et al., 2012).  

Για την εκτίμηση της επίπτωσης των εκπομπών στα στάδια της καλλιέργειας και της 

μεταποίησης διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν δείκτες, όπως: α) ποσότητα παραγόμενου 
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CO2 , SO2 , NOx και β) δείκτης δυναμικού υπερθέρμανσης GWP (Global Warming Potential) 

(Avraamides and Fatta, 2008, Ozilgen and Sorguven, 2011, Intini et al., 2012). 

Επιπλέον, κάποιοι δείκτες που εντοπίστηκαν σε μελέτες για την καλλιέργεια ελαιώνων είναι: 

α) ο συντελεστής κλίσης εδάφους S, β) η διαβρωσιμότητα εδάφους Κ, γ) η ικανότητα της 

βροχής για διάβρωση R, δ) η μέση ένταση βροχόπτωσης Ι, ε) η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 

για 30 min Ι30, στ) η εξάτμιση εδάφους Εs, ζ) η ικανότητα εδάφους για καλλιέργεια, η) 

ποσοστό χρήσης γης για καλλιέργεια ελιάς, θ) ετήσια παραγωγή βιομάζας από ελαιόδεντρα 

(Gomez et al., 2003, Francia Martinez et al., 2006, Costantini and Barbetti., 2008, Nogueira et 

al., 2011, Garcia-Maraver et al., 2012, Rosua and Pasadas, 2012). 
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Εικόνα 4.8: Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Σημειώνεται ότι παρατηρήθηκε η έντονη αξιοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφικές πηγές 

ως εργαλείο τόσο στο στάδιο της καλλιέργειας, όσο και σε αυτά της μεταποίησης και της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσον αφορά στη χρήση πηγών αναφοράς ως εργαλείο 

για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαπιστώθηκε ότι οι πηγές είναι δυνατό να 

προκύπτουν: α) από αρμόδια Υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και 

Διατροφής στην Ιταλία και από την Εθνική Στατιστική Αρχή κάθε χώρας (Pantaleo et al., 

2009, Abu-Ashour et al., 2010, Pattara et al., 2010, Scheidel and Krausmann, 2011), β) από 

αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης (Kapellakis et al., 2007, 

Garcia-Maraver et al., 2012), γ) από δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών (Sierra et al., 2001, 
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Francia Martinez et al., 2006, Fleskens and Stroosnijder, 2007, Michailides et al., 2011) και δ) 

από ανάλυση άλλων προγενέστερων μελετών, στις οποίες γινόταν ανάλυση παρόμοιου και 

σχετικού θέματος. Σημειώνεται ότι όλες οι υπόλοιπες μελέτες που έκαναν χρήση των πηγών 

ως εργαλείο (πλην αυτών που αναφέρθηκαν στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ)) 

χρησιμοποίησαν ως πηγή αναφοράς κάποια άλλη μελέτη.  

Εκτός από τη χρήση βιβλιογραφικών πηγών αναφοράς και τη χρήση δεικτών, άλλο ένα 

εργαλείο που διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείται έντονα είναι η διεξαγωγή πειράματος. Ο 

αριθμός των μελετών που χρησιμοποίησαν το πείραμα ή τις εργαστηριακές αναλύσεις και 

μετρήσεις ως εργαλείο είναι: (32) μελέτες στο στάδιο της μεταποίησης στο σύνολο των (52) 

μελετών του σταδίου (61,54%), (16) μελέτες στο στάδιο της καλλιέργειας στο σύνολο των 

(33) μελετών του σταδίου (48,48%) και (14) μελέτες στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα 

στο σύνολο των (15) μελετών του σταδίου (93,33%).   

Στη μέθοδο της διεξαγωγής πειράματος συμπεριλαμβάνονται-μεταξύ άλλων-και οι μετρήσεις 

και οι εργαστηριακές αναλύσεις. Εργαστηριακές αναλύσεις εντοπίστηκαν σε δείγματα 

εδάφους, σε απόβλητα ελαιοπαραγωγής και  για προσδιορισμό εκπομπών (Avraamides and 

Fatta, 2008). Εκτός από τα πειράματα εργαστηριακής κλίμακας, πειραματικές διεργασίες 

έλαβαν χώρα και στο χώρο των ελαιώνων, αλλά και του ελαιοτριβείου (Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011). Μία κατηγορία μετρήσεων που συναντήθηκε σε μεγάλο αριθμό 

μελετών είναι οι μετρήσεις είτε σε απόβλητα ελαιοτριβείων είτε σε εδάφη όπου νωρίτερα 

είχαν διατεθεί απόβλητα ελαιοτριβείου ή σε παραγόμενα από αυτά κομπόστ. Παραδείγματα 

αποτελούν:  

 η μέτρηση του pH,  

 της ηλεκτρικής αγωγιμότητας EC,  

 του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD,  

 του βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου BOD,  

 του αζώτου Ν, του φωσφόρου Ρ και του καλίου Κ.  

Για τη μέτρηση του pH το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το πεχάμετρο, ενώ για τη 

μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας χρησιμοποιείται μέτρο αγωγιμότητας ή ηλεκτρόδιο. 

Για τον προσδιορισμό των Ν, Ρ και Κ διαπιστώνεται ότι εφαρμόζεται η μέθοδος Kjeldahl και 

χρωματομετρική μέθοδος, αντίστοιχα. Για να εκτιμηθεί η τιμή του COD, χρησιμοποιείται 

φασματοφωτομετρία, ενώ για την τιμή του BOD χρησιμοποιείται μανομετρική μέθοδος 

(Paredes et al., 1999, Erguder et al., 2000, Ben Sassi et al., 2006, Mekki et al., 2006, Nastri et 

al., 2006, Saadi et al., 2007, Sierra et al., 2007, Azbar et al., 2008, Aguilar, 2009, Al-Khatib et 

al., 2009, Mechri et al., 2009, Altieri and Esposito, 2010, Aviani et al., 2010, Chartzoulakis et 

al., 2010, Kavvadias et al., 2010, Pierantozzi et al., 2011, Sampaio et. al., 2011, Canero et al., 

2012, Komnitsas and Zaharaki, 2012, Magdich et al., 2012, Nasini et al., 2013).  
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Επιπρόσθετα, η περιεκτικότητα σε φαινόλες και η τοξικότητα που επάγεται είτε στα 

απόβλητα είτε στα τροποποιημένα εδάφη και στα παραγόμενα κομπόστ εκτιμώνται σε 

μεγάλο αριθμό μελετών. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται η χρήση της μεθόδου 

Folin-Ciocalteu για τον προσδιορισμό των φαινολών (Paredes et al., 1999, Aktas et al., 2001, 

Sierra et al., 2001, Ben Sassi et al., 2006, Mekki et al., 2006, Azbar et al., 2008, Mechri et al., 

2009, Sobhi et al., 2009, Altieri and Esposito, 2010, Aviani et al., 2010, Chartzoulakis et al., 

2010, Kavvadias et al., 2010, Sampaio et al., 2011, Magdich et al., 2012). Η τοξικότητα 

εκτιμάται με τον προσδιορισμό του δείκτη βλάστησης στις καλλιέργειες (Ben Sassi et al., 

2006, Saadi et al., 2007, Michailides et al., 2011, Nasini et al., 2013). Όσον αφορά στη 

μέθοδο της χρωματομετρικής αντίδρασης Folin-Ciocalteu, αναφέρεται ότι με την αντίδραση 

αυτή προσδιορίζεται το φαινολικό περιεχόμενο μιας ουσίας. Το αντιδραστήριο Folin-

Ciocalteu (FC) είναι μίγμα μολυβδαινικού Νατρίου (Na2Mo4), βολφραμικού Νατρίου (Na2W4) 

και φωσφορικού οξέος (H3PO4) και προκαλεί οξείδωση των φαινολικών ιόντων. Το προϊόν 

της αντίδρασης είναι ένα σύμπλοκο Mo-W, χαρακτηριστικού μπλε χρώματος (Ευσταθίου, 

2010). 

Στο πλαίσιο των πειραμάτων που συναντήθηκαν κατά την εύρεση των μελετών, άλλη μία 

μέθοδος που εντοπίστηκε είναι η χρήση χρωματογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, σε πείραμα για 

τον εντοπισμό φυτοφαρμάκων σε ελιές, έγινε χρήση χρωματογραφίας. Έπειτα, στα θετικά 

δείγματα καθορίστηκαν οι ποσότητες φυτοφαρμάκου με φασματόμετρο μάζας (Guardia-

Rubio et al., 2007). Η χρωματογραφία βρίσκει, επίσης, εφαρμογή σε μελέτη όπου 

συλλέγονται δείγματα από υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, προκειμένου να ανιχνευτούν 

φυτοφάρμακα (Hermosin et al., 2013). Η ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε 

ελαιόλαδο αποτελεί ακόμη ένα πείραμα που συναντήθηκε, στο οποίο έγινε χρήση αέριας 

χρωματογραφίας (Amvrazi and Albanis, 2009). Η χρωματογραφία αερίων εφαρμόστηκε και 

σε πείραμα κομποστοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου με άλλα αγροτικά απόβλητα, 

προκειμένου να προσδιοριστούν τα αέρια που παράγονται κατά τη χώνευση (Sanchez-

Modenero et al., 2010). Έπειτα από την εξάπλωση αποβλήτων ελαιοτριβείου σε ελαιώνα, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση στους καρπούς ελιάς για την ύπαρξη διαλυτών σακχάρων με 

αέρια χρωματογραφία. Στα πλαίσια του ίδιου πειράματος, έλαβαν χώρα αναλύσεις στο 

παραγόμενο ελαιόλαδο, έτσι ώστε να προσδιοριστούνη τα λιπαρά οξέα, επίσης με χρήση 

αέριας χρωματογραφίας (Mechri et al., 2009). Σε πείραμα στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε 

συλλογή δειγμάτων από απόβλητα ελαιοτριβείου, τα οποία στη συνέχεια οδηγήθηκαν για 

πυρόλυση και καύση. Έπειτα από την εξάτμιση των φυτικών υγρών, τα αέρια που 

παρήχθησαν αναλύθηκαν με αέρια χρωματογραφία (Vitolo et al., 1999). Η μέθοδος της 

αέριας χρωματογραφίας απεικονίζεται στην Εικόνα Π3.1, που παρατίθεται στο Παράρτημα 3. 

Κατά τη μελέτη των εργασιών στις οποίες έγινε χρήση του εργαλείου διεξαγωγή πειράματος, 

εντοπίστηκαν μελέτες στις οποίες τα απόβλητα ελαιοτριβείου χρησιμοποιούνταν για την 

παραγωγή βιοαερίου μέσω χώνευσης. Μάλιστα, δοκιμάστηκε και η συν-χώνευση των 
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αποβλήτων μαζί με άλλα οργανικά απόβλητα, με τη δοκιμασία BMP-biochemical methane 

production (Azbar et al., 2008). Σε κάποιες περιπτώσεις, η μέτρηση του παραγόμενου αερίου 

γίνεται με συσκευή μετατόπισης αερίου (Erguder et al., 2000, Azbar et al., 2008). Σε άλλη 

μελέτη που εντοπίστηκε, τα απόβλητα ελαιοτριβείου τροφοδοτούν, μαζί με βιομάζα, έναν 

αντιδραστήρα τύπου UASB, από τον οποίο συλλέγεται το παραγόμενο βιοαέριο (Sobhi et al., 

2009). Η χρήση αντιδραστήρα αναφέρεται και στην περίπτωση του Erguder και των 

συνεργατών του (2000), όπου εντοπίστηκε η διεξαγωγή βιοχημικού test, για τον 

προσδιορισμό του παραγόμενου βιοαερίου σε αντιδραστήρα. Ένας τρόπος για τη συλλογή 

του βιοαερίου είναι οι σύριγγες και ο χρωματογράφος (Fountoulakis et al., 2008, Sampaio et 

al., 2011). 

Από τη μελέτη των πειραμάτων που εντοπίστηκαν, προκύπτουν και πειράματα που 

σχετίζονται με τη διεργασία του κλαδέματος των ελαιώνων και την παραγωγή υπολειμμάτων. 

Συναντώνται δοκιμές στα χωράφια, όπου μετά το κλάδεμα ακολουθεί μέτρηση του όγκου των 

δοχείων και ζύγισμα σε γεφυροπλάστιγγα. Η υγρασία των υπολειμμάτων κλαδέματος 

καθορίζεται από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του ζυγίσματος, πριν και μετά την 

ξήρανση. Η ξήρανση των υπολειμμάτων εντοπίστηκε με διάφορους τρόπους: σε φούρνο 

στους 103 
ο
C για 48 ώρες (Spinelli, 2011), υπαίθρια στους 17 

ο
C ή σε τύπο σόμπας στους 105 

ο
C (Velazquez-Marti et al., 2011). Στη συνέχεια, τα υπολείμματα αλέθονται και μελετώνται 

για διάφορα εκχυλίσματα μέσω χημικής ανάλυσης (Requejo et al., 2012) ή εξαπλώνονται σε 

χωράφι (Repullo et al., 2012).  

Στο πλαίσιο της μελέτης των αποβλήτων ελαιοτριβείου, εντοπίστηκαν πειράματα για την 

αξιοποίησή τους. Σε μελέτη στην Ελλάδα (2012), εντοπίστηκε πειραματική διεργασία 

επεξεργασίας τους. Από τη μελέτη προκύπτει ότι η επεξεργασία τους είναι δυνατό να γίνει ως 

ακολούθως: α) με φυγοκέντριση, προσθήκη πριονιδίων, ασβεστοποίηση, προσθήκη 

σφραγισμάτων σιδήρου και ανάμιξη για 24 ώρες, β) προσθήκη σφραγισμάτων σιδήρου και 

ασβεστοποίηση, γ) διήθηση των αποβλήτων (Komnitsas and Zaharaki, 2012). Στην Τουρκία 

εντοπίστηκε ως μέθοδος επεξεργασίας η προσθήκη ασβέστη και ανάλυση των διηθημάτων 

που προκύπτουν (Aktas et al., 2001). Επιπλέον, μελετήθηκε η δυνατότητα διάθεσής τους στο 

έδαφος, είτε με επιτόπου δοκιμή (Mekki et al., 2006, Mahmoud et al., 2010) ή με πειραματική 

δοκιμή σε αντιδραστήρα (Suna Erses Yay et al., 2012). Μάλιστα, κατά την εξάπλωση 

αποβλήτων σε χωράφι, θεωρήθηκε σκόπιμη η μέτρηση των εκπομπών πάνω από το έδαφος 

και η εκτίμηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας με χρήση θερμο-υδρομέτρων. Ακόμη, 

μετρήθηκε πειραματικά η ταχύτητα του ανέμου με ανεμόμετρο, καθώς και η ροή των αερίων 

με χρήση μικρο-μετεωρολογικής μεθόδου (Rana et al., 2003). Η μέτρηση των εκπομπών 

πάνω από το έδαφος εντοπίστηκε με σπειρομετρική δοκιμή (Sierra et al., 2001, Mekki et al., 

2006).  

Ένας ακόμη τρόπος αξιοποίησης των αποβλήτων που εξετάστηκε πειραματικά είναι η καύση 

τους για παραγωγή ενέργειας. Στο πείραμα που έλαβε χώρα, έγινε χρήση αντλίας 



 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 4906 72 

 
 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ  ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
 

θερμιδομέτρησης για τον υπολογισμό της θερμικής ενέργειας και ανάλυση με αναλυτή 

βασισμένο στη θερμική αγωγιμότητα (Celma et al., 2007). Για την εξάπλωση υγρών 

αποβλήτων σε εδάφη δοκιμάστηκε εργαλείο-διασκορπιστής υγρής βιομάζας, το οποίο έλκεται 

από τράκτορα. Για τον προσδιορισμό της επίδρασης στα φυτά πραγματοποιήθηκε μέτρηση 

του βάρους των σπόρων τους, των φύλλων και ζύγισμα αυτών (Rinaldi et al., 2003). Άλλη 

μία πειραματική διεργασία που δοκιμάστηκε για τα απόβλητα ελαιοτριβείου είναι η ξήρανσή 

τους (Arjona et al., 1999) σε φούρνο στους 105
 ο
C. Ακολούθησε εισαγωγή ενός δείγματος 1 g 

σε θερμιδόμετρο για τον προσδιορισμό της θερμικής αξίας τους (Abu-Ashour et al., 2010). 

Είναι γνωστό ότι ορισμένα ελαιοτριβεία διαθέτουν δεξαμενές εναπόθεσης αποβλήτων. 

Προκειμένου να εντοπιστούν τα ελαιοτριβεία που εφαρμόζουν αυτήν την πρακτική, διεξήχθη 

πείραμα με λήψη εικόνων και οπτική φωτοερμηνεία (Karydas et al., 2005).  

Στο στάδιο της καλλιέργειας εντοπίστηκε ακόμη μία σειρά πειραμάτων, τα οποία σχετίζονται 

με τις ιδιότητες του εδάφους και των καλλιεργειών που είναι φυτεμένες. Η κατανάλωση 

νερού και οι συνέπειες της εντατικής καλλιέργειας προσδιορίστηκαν πειραματικά 

(Metzidakis et al., 2008). Επίσης, έγιναν πειραματικές μετρήσεις σε αρδευόμενο ελαιώνα, 

όπου εκτιμήθηκαν η διαπνοή των φυτών με τη χρήση αισθητήρα, η υγρασία του εδάφους, η 

ταχύτητα του ανέμου με ανεμόμετρο και η μέτρηση της εξάτμισης του εδάφους (Nogueira et 

al., 2011). Σε ελαιώνες εκτιμήθηκε πειραματικά η επίδραση του οργώματος και της ύπαρξης 

φυτικού καλύμματος (Gomez et al., 2003). Προκειμένου να προσδιοριστεί η απορροή στα 

εδάφη, πραγματοποιήθηκε πείραμα με 160 προσομοιώσεις βροχόπτωσης, μέσω κινητού 

προσομοιωτή (Fleskens and Stroosnijder, 2007).  Η χρήση συσκευής GPS εντοπίστηκε ως 

εργαλείο για τη μέτρηση των ορίων χωραφιών και του μήκους σειράς συγκομιδής.  Στο ίδιο 

πλαίσιο, διαπιστώθηκε η μέτρηση του χώρου που καλύπτεται με ελαιόδεντρα με χρήση 

ταινίας (Spinelli and Picchi, 2010).  

4.3 Βιβλιογραφική επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το 

σύνολο των επιμέρους σταδίων της παραγωγής ελαιολάδου 

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 3, κάθε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας του ελαιολάδου επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η 

ταξινόμηση των επιπτώσεων αυτών με βάση το στάδιο παραγωγής ελαιολάδου 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.5. Στις Εικόνες  4.9 έως 4.13 απεικονίζεται η ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα επιμέρους στάδια. Παράλληλα, πραγματοποιείται ανάλυση 

των επιπτώσεων ανά στάδιο, με βάση όσα εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική αναζήτηση 

μελετών.  

Πρέπει να σημειωθεί πως η εξαγωγή των ποσοστών για τα γραφήματα πραγματοποιήθηκε με 

βάση το συνολικό αριθμό των μελετών για κάθε στάδιο, δηλαδή με βάση το «Σύνολο» που 

αναγράφεται στον Πίνακα 4.5. Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Σύνολο» που αποτυπώνεται στον 
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Πίνακα 4.5 δεν αναπαριστά το αριθμητικό άθροισμα των μελετών για κάθε στάδιο, καθώς 

μεγάλος αριθμός μελετών ταξινομείται σε περισσότερα του ενός στάδια ταυτόχρονα. 

 

Πίνακας 4.5: Καταγραφή του αριθμού των μελετών με παράμετρο την περιβαλλοντική επίπτωση 

για κάθε στάδιο της αλυσίδας του ελαιολάδου χωριστά. 

  
Καλλιέργεια Μεταποίηση Συσκευασία Μεταφορές Αποθήκευση 

Αντίστροφη 

Εφοδιαστική 

CO2 4 1 1 1 -  -  

Ενέργεια 8 9 1 1 -  -  

Φυτοφάρμακα 15  - -  -  -  -  

Λιπάσματα 11  - -  -  -  -  

Εκπομπές 4 3 1 2 -  4 

Νερό 12 10 -  -  -  4 

Απόβλητα 13 51 2 -  1 -  

Καύσιμα 3 4 1 1 -  -  

Έδαφος 9 -   - -  -  10 

Σύνολο 33 52 3 3 1 15 

 

4.3.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της καλλιέργειας 

Όσον αφορά στο στάδιο της καλλιέργειας, σε αυτό εντοπίστηκαν επιπτώσεις που σχετίζονται 

με τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, με την κατανάλωση νερού, καυσίμων και 

ενέργειας, με την αύξηση των εκπομπών, με την παραγωγή αποβλήτων, καθώς και με την 

ευπάθεια του εδάφους. Το στάδιο της καλλιέργειας συνεισφέρει περισσότερο στην επίπτωση 

που σχετίζεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελετών 

που εντοπίστηκαν για την κάθε επίπτωση. Από τον Πίνακα 4.5, προκύπτει ότι το 45,45% των  

μελετών που ανήκουν στο στάδιο της καλλιέργειας ερευνούν την περιβαλλοντική επίπτωση 

των φυτοφαρμάκων. Ακολουθούν οι επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων, της 

κατανάλωσης νερού και οι επιπτώσεις από τη χρήση συμβατικών λιπασμάτων. Όπως 

διαπιστώθηκε, το 45,45% των μελετών (15 από τις 33 μελέτες) που ταξινομήθηκαν στο 

στάδιο της καλλιέργειας ασχολήθηκαν με την επίπτωση των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον 

(Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy 2000, Zalidis et al., 2002, Garcia Reyes et al., 2007, 

Guardia-Rubio et al., 2007, Kaltsas et al., 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Metzidakis et al., 

2008, Amvrazi and Albanis, 2009, Russo et al., 2010, Ozilgen and Sorguven, 2011, Scheidel 

and Krausmann, 2011, Gomez-Limon et al., 2012, Salomone and Ioppolo, 2012, Hermosin et 

al., 2013), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μελέτες στις οποίες ερευνήθηκε η επίπτωση από 

την παραγόμενη βιομάζα, λόγω υπολειμμάτων κλαδέματος, είναι λίγο πάνω από το 39% (13 

από τις 33 μελέτες) (Alcaide and Nefzaoui, 1996, Arvanitoyannis and Kassaveti, 2007, 

Skoulou and Zabaniotou, 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Pantaleo et al., 2009, Spinelli 

and Picchi, 2010, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Spinelli et al., 2011, 
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Velazquez-Marti et al., 2011, Garcia-Maraver et al., 2012, Repullo et al., 2012, Requejo et al., 

2012, Rosua and Pasadas, 2012). Το ποσοστό των μελετών στις οποίες εκτιμήθηκε η 

επίπτωση από τη χρήση λιπασμάτων ανέρχεται σε 12,22% (11 από τις 33 μελέτες) (Beaufoy 

2000, Zalidis et al., 2002, Kaltsas et al., 2007, Ozilgen and Sorguven, 2011, Avraamides and 

Fatta, 2008, Metzidakis et al., 2008, Russo et al., 2010, Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011, Scheidel and Krausmann, 2011, Gomez-Limon et al., 2012, 

Salomone and Ioppolo, 2012). Τα χαρακτηριστικά του σταδίου της καλλιέργειας 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.6. 

Επίσης, σημαντική είναι και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που σχετίζεται με την επιβάρυνση 

του εδάφους, όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 4.9. Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι 

κάποια εδάφη είναι μη κατάλληλα για εντατική καλλιέργεια και για χρήση βαρέων 

μηχανημάτων. Ωστόσο, τα εν λόγω εδάφη χρησιμοποιούνται για εντατική καλλιέργεια 

ελαιώνων (Zalidis et al., 2002). Λιγότερο σοβαρή επίπτωση από τις παραπάνω διαπιστώνεται 

ότι είναι η κατανάλωση ενέργειας, ενώ ο μικρότερος αριθμός μελετών εντοπίστηκε για τις 

επιπτώσεις των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμων. Σημειώνεται ότι, κατά τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρεται ότι οι επιδράσεις του σταδίου της καλλιέργειας, και 

κυρίως αυτές που σχετίζονται με χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και νερού, εξαρτώνται 

από παράγοντες: α) μακροκλίμακας, όπως είναι το κλίμα και η τοπογραφία και β) 

μικροκλίμακας, όπως είναι η χρήση και η διαχείριση της γης (Zalidis et al., 2002). 

Η χρήση των φυτοφαρμάκων κατά το στάδιο της καλλιέργειας διαπιστώνεται ότι απασχολεί 

ιδιαίτερα τους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη που έλαβε χώρα στην Ιταλία για την 

περιοχή της Σικελίας, προέκυψε ότι η χρήση φυτοφαρμάκων, μαζί με τη χρήση λιπασμάτων 

και τις εκπομπές, καθιστά το στάδιο της καλλιέργειας ως το πιο επιβλαβές για το περιβάλλον 

(Salomone and Ioppolo, 2012). Ακόμη πιο έντονη είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση των 

φυτοφαρμάκων, όταν παρατηρείται εντατικοποίηση της καλλιέργειας, κάτι που συναντάται 

τα τελευταία χρόνια. Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την εντατική καλλιέργεια 

ελαιώνων σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι το υπερβολικό πότισμα 

δημιουργεί, λόγω υγρασίας, ευνοϊκό περιβάλλον για παράσιτα. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την 

αυξημένη χρήση παρασιτοκτόνων (Metzidakis et al., 2008). Ειδικότερα, για την Ισπανία, η 

αυξημένη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 1972-

2005 η παραγωγή ελαιολάδου αυξήθηκε έντονα (Scheidel and Krausmann, 2011).  

Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία με αντικείμενο την ελαιοπαραγωγή της 

Ισπανίας, προέκυψε ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται είναι ο λόγος που οδηγεί σε 

εντατικοποίηση και, άρα, σε αυξανόμενη χρήση φυτοφαρμάκων (Graaff and Eppink, 1999). 

Παρατηρείται ότι στις μελέτες των Metzidakis (2008), Scheidel and Krausmann (2011) και 

Graaff and Eppink (1999) η αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων και, άρα, η έντονη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση αποδίδονται στην εντατικοποίηση της καλλιέργειας, η οποία 

απορρέει από τη χορήγηση επιδοτήσεων.  
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Πίνακας 4.6: Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της καλλιέργειας. 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Το 36,67% των μελετών ανήκουν στο στάδιο της καλλιέργειας 

(από την παρούσα 

εργασία) 

Από τις μελέτες του σταδίου (33):  

 το 36,4% κάνει χρήση δεικτών, ενώ  

 το 48,48% κάνει χρήση πειράματος και  

 το 45,45% αναφέρεται στην επίπτωση των φυτοφαρμάκων, ενώ  

 το 39,39% στα παραγόμενα απόβλητα (βιομάζα) 

Η ετήσια βιομάζα στην Ελλάδα είναι 1.500.000 t 
Skoulou and 

Zabaniotou, 2007 

Όταν η ηλικία των ελαιόδεντρων είναι >40 έτη, η παραγόμενη βιομάζα 

αυξάνεται 

Velazquez-Marti 

et al., 2011 

Αν η κλίση εδάφους είναι <12,5%, τότε το 80% της βιομάζας  

θα είναι αξιοποιήσιμο 

Scheidel and 

Krausmann, 2011 

Αν η καλλιέργεια είναι αρδευόμενη και γίνεται κλάδεμα για ανανέωση, 

τότε η παραγόμενη βιομάζα φτάνει έως και 42 kg/δέντρο 

Velazquez-Marti 

et al., 2011 

Αν η κλίση εδάφους είναι >10%, τότε απαιτείται φυτικό κάλυμμα, 

ώστε να μειωθεί η διάβρωση 

Metzidakis et al., 

2008 

Η διάβρωση εδάφους στην Ισπανία: 62 t/εκτάριο/έτος 
Scheidel and 

Krausmann, 2011 

Για αρδευόμενη καλλιέργεια, η κατανάλωση ενέργειας είναι έως και 

2,5 φορές υψηλότερη 

Guzman and Alonso, 

2008 

Για αντιμετώπιση των παρασίτων απαιτείται ενέργεια 3.317 Mj/t ελιών 
Ozilgen and Sorguven, 

2011 

Για εφαρμογή λιπασμάτων απαιτούνται 8.300 Mj/εκτάριο Kaltsas et al., 2007 

Ανιχνεύθηκαν έως και 7 διαφορετικά φυτοφάρμακα σε 1 δείγμα 

ελαιολάδου 

Amvrazi and Albanis, 

2009 

Με χρωματογραφία ανιχνεύθηκαν 453 από τα 500 υπό μελέτη 

φυτοφάρμακα σε δείγματα ελαιολάδου 

Garcia-Reyes et al., 

2007 

Το 72% των δειγμάτων επιφανειακών υδάτων ήταν πάνω από τα όρια για 

φυτοφάρμακα 
Hermosin et al., 2013 
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Εικόνα 4.9: Συνεισφορά του σταδίου της καλλιέργειας ελαιώνων ανά περιβαλλοντική 

επίπτωση. 

 

Στο 26,67% των μελετών (4 μελέτες στο σύνολο των 15) που ασχολήθηκαν με την επίπτωση 

των φυτοφαρμάκων, η εφαρμοζόμενη πρακτική για την εκτίμηση της επιβάρυνσης είναι η 

πειραματική ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, είτε στον καρπό της ελιάς και στο 

παραγόμενο ελαιόλαδο, είτε στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα λόγω απορροής. Η μέθοδος 

που συναντάται στις μελέτες για την ανίχνευση των φυτοφαρμάκων είναι η χρωματογραφία 

είτε αέρια, είτε υγρή. Οι (3) από τις (4) μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, ενώ η (1) 

στην Ελλάδα. Στην τελευταία, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χρωματογραφίας για την 

ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε 100 δείγματα ελαιολάδου. Το αποτέλεσμα ήταν 

να ανιχνευθούν έως και 7 διαφορετικά φυτοφάρμακα σε 1 δείγμα (Amvrazi and Albanis, 

2009).  

Αντίστοιχα σε μελέτη στην Ισπανία, χρησιμοποιήθηκαν 63 δείγματα ελιών, τα οποία 

ψεκάστηκαν με φυτοφάρμακο. Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε χρωματογραφία πηκτής διαπέρασης, 

έτσι ώστε να διαχωριστούν τα χαμηλού μοριακού βάρους φυτοφάρμακα από τα υψηλού 

μοριακού βάρους συστατικά λίπους του ελαίου. Εξετάστηκε, ακόμη, εάν τα φυτοφάρμακα 

διανέμονται και στο ελαιόλαδο που εκχυλίζεται από τις υπό μελέτη ελιές. Διαπιστώθηκε ότι 

το φυτοφάρμακο περνάει και στο λάδι του καρπού, διότι είναι λιπόφιλο (Guardia-Rubio et al., 

2007). Την ίδια μέθοδο χρησιμοποιεί και η μελέτη Garcia-Reyes και των συνεργατών (2007), 

στην οποία μελετώνται 500 φυτοφάρμακα. Με χρήση υγρής χρωματογραφίας πετυχαίνεται 

καλύτερη απόδοση, καθώς ανιχνεύονται τα 453 από τα 500 φυτοφάρμακα, έναντι 365 

φυτοφαρμάκων που ανιχνεύθηκαν με αέρια χρωματογραφία (Garcia-Reyes et al., 2007). Η 
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χρήση της μεθόδου χρωματογραφίας διαπιστώνεται ότι είναι αποτελεσματική για την 

ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο στις περιπτώσεις των Amvrazi and 

Albanis (2009), Guardia-Rubio (2007) και Garcia-Reyes (2007) και των συνεργατών τους 

(Garcia-Reyes et al., 2007, Guardia-Rubio et al., 2007, Amvrazi and Albanis, 2009). 

Εκτός, όμως, από τον εντοπισμό φυτοφαρμάκων σε ελιές και ελαιόλαδο, η τεχνική της 

χρωματογραφίας έχει χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό τους σε υπόγεια και επιφανειακά 

ύδατα. Μελέτη για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στη Ν. Ισπανία, όπου εξετάστηκαν 

δείγματα νερού κατά την περίοδο 2002-2010. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι 

το ζιζανιοκτόνο simazine είχε απαγορευτεί να κυκλοφορεί το έτος 2002 και, παρόλα αυτά, 

ανιχνεύθηκε σε ποσοστό δειγμάτων πάνω από 50%, μέχρι και το 2005. Τα ποσοστά 

φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια για τα επιφανειακά ύδατα αγγίζουν το 72%, 

ενώ για τα υπόγεια ύδατα το 46%  (Hermosin et al., 2013). Τα αποτελέσματα αυτά 

υποδεικνύουν ότι οι ελαιοπαραγωγοί συχνά καταφεύγουν σε παράνομα προϊόντα 

φυτοπροστασίας, αλλά και σε παράνομες ποσότητες, δηλαδή πάνω από τα θεσπισμένα όρια,  

προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή  και το κέρδος τους.  

Όσον αφορά στις περαιτέρω επιπτώσεις που απορρέουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων, 

συναντήθηκαν μελέτες που εκτιμούν την ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή τους, 

αλλά και την επιβάρυνση που επιφέρουν στα ύδατα. Η ενέργεια που καταναλώνεται για την 

εξάπλωση των φυτοφαρμάκων στο χωράφι απασχόλησε τους Avraamides and Fatta (2008), 

Kaltsas (2007) και Ozilgen and Sorguven (2011). Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη 

Θάσο, προκύπτει ότι η υψηλότερη ενέργεια που απαιτείται για τον έλεγχο των ζιζανίων 

κατανέμεται στο ΒΑ τμήμα του νησιού και είναι ίση με 2200 Mj/εκτάριο. Η αντίστοιχη 

ποσότητα για τον έλεγχο των παρασίτων εντοπίζεται στο ΒΔ τμήμα του νησιού και ισούται 

με 1600 Mj/εκτάριο (Kaltsas et al., 2007). Κατά τους Ozilgen και Sorguven, από μελέτη που 

εντοπίστηκε στην Τουρκία (2011), η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση φυτοφαρμάκων 

ισούται με 3317 Mj για κάθε τόνο ελιών που παράγεται (Ozilgen and Sorguven, 2011). Από 

αντίστοιχη μελέτη στην Κύπρο, διαπιστώθηκε ότι για την παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου απαιτείται ενέργεια παραγόμενη από 91,4 g μαζούτ, για την 

αντιμετώπιση των παρασίτων (Avraamides and Fatta, 2008).  

Σχετικά με την επίπτωση που επιφέρουν τα φυτοφάρμακα στα ύδατα, διαπιστώθηκε ότι η 

απορροή είναι η αιτία για το φαινόμενο αυτό (Beaufoy 2000, Zalidis et al., 2004, Russo et al., 

2010). Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Russo και τους συνεργάτες του (2010), η καλλιέργεια 

ελιών τύπου Californian black-ripe olives, με τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας που 

συμπεριλαμβάνει, οδηγεί σε οικοτοξικότητα των νερών και εντείνει το φαινόμενο του 

ευτροφισμού (Russo et al., 2010). Στην ίδια άποψη συγκλίνει και η μελέτη του Beaufoy 

(2000), στην οποία διαπιστώνεται ότι η χρήση φυτοφαρμάκων επιδρά αρνητικά στα υδάτινα 

περιβάλλοντα, λόγω της έκπλυσής τους σε υδάτινες πηγές. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε μείωση της 

βιοποικιλότητας (Beaufoy, 2000). Τέλος, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην 
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Ελλάδα για την επίδραση των γεωργικών πρακτικών στην περιοχή της Μεσογείου, 

διαπιστώνεται ότι η χρήση φυτοφαρμάκων οδηγεί σε μείωση της ανθεκτικότητας του 

εδάφους και σε καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας (Zalidis et al., 2004).  

Η επίπτωση που διαπιστώθηκε ότι είναι πιο έντονη στο στάδιο της καλλιέργειας, μετά τη 

χρήση φυτοφαρμάκων, είναι τα παραγόμενα απόβλητα. Στα απόβλητα αυτά ανήκουν τα 

υπολείμματα κλαδέματος, καθώς και τα φύλλα ελιάς. Ωστόσο, σε μελέτη της 

ελαιοπαραγωγής στην Ελλάδα με τίτλο «Life Cycle Assessment of Extra Virgin Olive Oil 

produced by three groups of farmers in south Greece», διαπιστώθηκε ότι στα απόβλητα της 

καλλιέργειας είναι δυνατό να ενταχθούν και τα άδεια πακέτα φυτοφαρμάκων, καθώς και οι 

άδειες σακούλες των λιπασμάτων (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Παρόλα 

αυτά, όταν γίνεται λόγος για απόβλητα από τη φάση της καλλιέργειας, εννοούνται τα 

υπολείμματα κλαδέματος και τα φύλλα. Σύμφωνα με μελέτη στην Κύπρο, τα απόβλητα 

κλαδέματος φέρονται να αποτελούν ομάδα προτεραιότητας για την περιβαλλοντική 

βελτιστοποίηση (Avraamides and Fatta, 2008), αντίθετα από τη μελέτη των Salomone and 

Ioppolo (2012), στην οποία παρουσιάζεται η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ως η πιο 

επιβλαβής διεργασία στο στάδιο της καλλιέργειας (Salomone and Ioppolo, 2012).   

Όσον αφορά στις ποσότητες βιομάζας που προκύπτουν από την καλλιέργεια ελαιώνων, για 

την εκτίμησή τους γίνεται λόγος σε (3) μελέτες, σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Με το 

ζήτημα των ποσοτήτων βιομάζας από ελαιόδεντρα ασχολήθηκαν οι Rosua and Pasadas 

(2012), Pantaleo (2009), Skoulou and Zabaniotou (2007) και οι συνεργάτες τους, αντίστοιχα. 

Από τη μελέτη στην Ισπανία, προκύπτει ότι η ξηρή ύλη που παραλαμβάνεται ετησίως από τα 

ελαιόδεντρα ισούται με 8  kg/δέντρο. Επίσης, αναφέρεται ότι η κλίση του εδάφους παίζει 

σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, εάν η κλίση είναι κάτω από 12,5%, τότε περίπου το 80% 

της βιομάζας θα είναι αξιοποιήσιμο (Rosua and Pasadas, 2012). Η ποσότητα της 

παραγόμενης βιομάζας ανά δέντρο βρέθηκε υψηλότερη στη μελέτη της Ιταλίας και ίση με 10-

30 kg ανά δέντρο. Ένας λόγος για τη διαφορά της ποσότητας βιομάζας που παρατηρείται 

είναι ότι όταν γίνεται λόγος για ξηρή ύλη, είναι λογικό η ποσότητα να είναι μικρότερη. 

Σημειώνεται ότι για την ποσότητα της βιομάζας παίζει ρόλο η δομή και το μέγεθος του 

δέντρου. Για την εκτίμηση της ποσότητας βιομάζας, από τη μελέτη στην Ιταλία, προκύπτει 

ότι παράγονται ετησίως 177.000 t υπολειμμάτων κλαδέματος στην Απουλία της Ιταλίας 

(Pantaleo et al., 2009). Η εκτίμηση αυτή έγινε με χρήση δεδομένων από τοπικούς συνδέσμους 

ελαιοπαραγωγών και από το τοπικό συμβούλιο γεωργίας στην περιοχή Απουλία. Η 

αντίστοιχη ποσότητα στην Ελλάδα βρέθηκε ίση με 1.500.000 t, μιλώντας για ξηρή βιομάζα. 

Σημειώνεται, ακόμη, ότι οι περιοχές με τα περισσότερα αγροτικά απόβλητα είναι η Θεσσαλία, 

η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία και η Πελοπόννησος (Skoulou and Zabaniotou, 2007). Η 

ποσότητα αυτή είναι τεράστια, εάν συγκριθεί με αυτή που βρέθηκε στην Απουλία της Ιταλίας. 

Η μεγάλη διαφορά δικαιολογείται πάντως, εάν σκεφτεί κανείς πως η έκταση της Απουλίας 
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είναι 19.366 km
2
, ενώ της Ελλάδας είναι πολύ μεγαλύτερη και ίση με 131.957 km

2
 

(Βικιπαίδεια, 2013).  

Άλλη μία πτυχή των αποβλήτων κλαδέματος που εξετάστηκε είναι οι τεχνικές και τα 

μηχανήματα κλαδέματος, τα οποία επηρεάζουν την παραγόμενη βιομάζα. Όσον αφορά στα 

μηχανήματα κλαδέματος, εντοπίστηκαν (2) μελέτες για αυτά, (1) στην Ισπανία και ακόμη (1) 

σε Ισπανία και Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, το 2010 μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν (2) 

μηχανήματα κλαδέματος, από τα οποία το ένα ήταν αυτόνομο και το άλλο εφαρμοζόταν σε 

τράκτορα. Μέσω πειραματικής μελέτης σε χωράφια, διαπιστώθηκε ότι το αυτόνομο 

μηχάνημα παρήγαγε πιο ξηρά απόβλητα, αφού μεσολαβούσε μεγαλύτερο διάστημα ανάμεσα 

στο κλάδεμα και στη συγκομιδή των υπολειμμάτων (2010). Αντίστοιχα, προέκυψε ότι το 

μηχάνημα που εφαρμοζόταν σε τράκτορα είχε μεν χαμηλότερη παραγωγικότητα, ωστόσο, 

έκοβε τα κλαδιά με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν υψηλής ποιότητας καύσιμο (Spinelli 

and Picchi, 2010). Από αντίστοιχη μελέτη στην Ιταλία το 2011, προέκυψε ότι υπάρχει 

μηχάνημα κλαδέματος που, ενώ κλαδεύει τα ελαιόδεντρα, ταυτόχρονα πραγματοποιεί τη 

συλλογή-ανάκτηση των υπολειμμάτων. Στη συνέχεια, η βιομάζα κατευθύνεται άμεσα σε 

κατάλληλο υποδοχέα. Με τη συγκεκριμένη πρακτική εμποδίζεται η μόλυνση-υποβάθμιση της 

βιομάζας (Spinelli et al., 2011).  

Όσον αφορά στις τεχνικές του κλαδέματος, πραγματοποιήθηκε μελέτη στην Ισπανία, στην 

οποία εξετάστηκε το πώς επιδρά η εκάστοτε τεχνική στην παραγόμενη βιομάζα. Στα πλαίσια 

της μελέτης αυτής, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 238 οικόπεδα. Διαπιστώθηκε ότι το 

κλάδεμα που γίνεται είναι: α) για σχήμα, β) για ανανέωση των κλαδιών και γ) το τακτικό 

απαραίτητο κλάδεμα. Από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι το κλάδεμα που γίνεται για 

ανανέωση οδηγεί στην παραγωγή της μεγαλύτερης ποσότητας βιομάζας, η οποία ισούται με 

42 kg ανά δέντρο. Αυτό εξηγείται από το ότι με την τεχνική αυτή αφαιρούνται όλα τα παλιά 

κλαδιά της κορυφής. Επίσης, βρέθηκε ότι όταν η καλλιέργεια είναι αρδευόμενη, τότε η 

παραγόμενη βιομάζα είναι υψηλότερη (Velazquez-Marti et al., 2011). Συμπερασματικά, η 

ποσότητα της βιομάζας που παράγεται ανά δέντρο είναι μεγαλύτερη, όταν τα ελαιόδεντρα 

είναι αρδευόμενα και όταν το κλάδεμα γίνεται για ανανέωση των κλαδιών. 

4.3.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της εξαγωγής ελαιολάδου στα 

ελαιοτριβεία (μεταποίηση) 

Από την ανάλυση των μελετών για τη βιομηχανική παραγωγή του ελαιολάδου, προκύπτει ότι 

πάνω από το 98% των μελετών (51 στις 52 μελέτες) επικεντρώθηκε στην περιβαλλοντική 

επίπτωση των παραγόμενων αποβλήτων (Εικόνα 4.10). Τα παραγόμενα απόβλητα αποτελούν 

σοβαρότατη απειλή για το περιβάλλον, με δεδομένο ότι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων είναι 

πλούσια σε φαινόλες, είναι ιδιαίτερα όξινα και είναι δυνατό να προκαλέσουν τοξικότητα 

(Sobhi et al., 2009). Η επικινδυνότητα των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων καθορίζεται 

από τη σύνθεσή τους και από τη χρήση τους.  
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Σημειώνεται ότι η χημική σύνθεση των ΥΑ εξαρτάται: α) από την ποικιλία της ελιάς, β) από 

τις τεχνικές παραγωγής, γ) από την περίοδο της συγκομιδής και δ) από την τεχνολογία που 

εφαρμόζεται για την εκχύλιση του λαδιού (Roig et al., 2006). Επίσης, από τις μελέτες στις 

οποίες εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις από το στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου, 

προκύπτει ότι στην κατανάλωση ενέργειας αντιστοιχεί σχεδόν το 17% (9 από τις 52 μελέτες) 

(Gurbuz et al., 2004, Avraamides and Fatta, 2008, Guzman and Alonso, 2008, Russo et al., 

2010, Cappelletti et al., 2011, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Ozilgen and 

Sorguven, 2011, Garcia-Maraver et al., 2012, Salomone and Ioppolo, 2012), ενώ στην 

κατανάλωση νερού περίπου το 19% (10 από τις 52 μελέτες) (Gurbuz et al., 2004, Vlyssides et 

al., 2004, Kapellakis et al., 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Al-Khatib et al., 2009, Sobhi et 

al., 2009, Russo et al., 2010, Cappelletti et al., 2011, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 

2011, Salomone and Ioppolo, 2012). Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της μεταποίησης 

πραγματοποιείται στον Πίνακα 4.7.  
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Εικόνα 4.10: Συνεισφορά του σταδίου της εξαγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο ανά 

περιβαλλοντική επίπτωση. 

 

Η κατανάλωση νερού στο στάδιο της μεταποίησης σχετίζεται με το νερό που απαιτείται για 

το πλύσιμο των ελιών, καθώς και με το νερό που προστίθεται κατά τη φυγοκέντριση, όταν το 

σύστημα είναι (3) φάσεων (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Πιο συγκεκριμένα, 

ο Al-Khatib και οι συνεργάτες του (2009) αναφέρουν ότι για την επεξεργασία 1t ελιών 

απαιτείται 1,193 m
3 

νερό (Al-Khatib et al., 2009), ενώ η αντίστοιχη ποσότητα που προκύπτει 

από τους Avraamides και Fatta (2008) ισούται με 54 λίτρα για την  παραγωγή 1 λίτρου 
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εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (Avraamides and Fatta, 2008). Έχουν εντοπιστεί μελέτες 

για την επεξεργασία συγκεκριμένου τύπου ελιών και προκύπτει ότι για τον τύπο Californian, 

για 100   kg ελιών, απαιτείται η αυξημένη ποσότητα των 845 kg νερού (Cappelletti et al., 

2011). Στη μελέτη του Russo (2010) τονίζεται η συνεισφορά του πλυσίματος των ελιών στην 

κατανάλωση νερού (Russo et al., 2010), ενώ στη μελέτη των Salomone and Ioppolo (2012) 

τονίζεται η κατανάλωση νερού για φυγοκέντριση (Salomone and Ioppolo, 2012). Σε αρκετές 

μελέτες αναφέρεται ότι η κατανάλωση υψηλών ποσοτήτων νερού στο ελαιοτριβείο οδηγεί σε 

αυξημένη παραγωγή υγρών αποβλήτων (Gurbuz et al., 2004, Vlyssides et al., 2004, Sobhi et 

al., 2009).  

 

Πίνακας 4.7: Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της μεταποίησης. 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

Το 57,78% των μελετών ανήκουν στο στάδιο της μεταποίησης 

(από την παρούσα εργασία) 

Από τις μελέτες του σταδίου (52):  

 το 53,8% κάνει χρήση δεικτών, ενώ  

 το 61,54% κάνει χρήση πειράματος και 

 το 98% αναφέρεται στην επίπτωση των αποβλήτων, ενώ  

 το 19,23% στην επίπτωση της κατανάλωσης νερού 

Για την επεξεργασία 1 t ελιών απαιτείται ενέργεια 1.492,6 kj και 

εκπέμπονται 158,2 kg CO2 

Ozilgen and Sorguven, 

2011 

Για την επεξεργασία 1 t ελιών απαιτούνται 1,193 m
3 
νερό Al-Khatib et al., 2009 

Για επεξεργασία 100 kg ελιών τύπου Californian απαιτούνται 845 kg 

νερό 
Cappelletti et al., 2011 

Παραγωγή υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου ίση με 1,7 m
3 
για κάθε 

τόνο ελιών που επεξεργάζονται 
Al-Khatib et al., 2009 

Στην Ιταλία, 915.000 t ακατέργαστου ελαιοπυρήνα παράγονται 

ετησίως 
Pantaleo et al., 2009 

Στην Παλαιστίνη, 400 kg στερεών αποβλήτων παράγονται για κάθε  

τόνο επεξεργασμένων ελιών 
Al-Khatib et al., 2009 

Το σύστημα (2) φάσεων παράγει 95% λιγότερα υγρά απόβλητα σε  

σχέση με το σύστημα (3) φάσεων 
Gurbuz et al., 2004 

Ημερήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων σε ελαιοτριβείο: 8 m
3
 Βολικάκη, 2008 
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Σημειώνεται ότι στο φαινόμενο του ευτροφισμού συμβάλλει η φάση του πλυσίματος των 

ελιών στη μονάδα μεταποίησης, καθώς και η φάση της συντήρησης σε άλμη, όπου γίνεται 

χρήση συντηρητικών (Russo et  al.,  2010, Cappelletti et al., 2011). Η συμβολή στο 

φαινόμενο του ευτροφισμού οδηγεί σε αυξημένη οικοτοξικότητα (Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011).  

4.3.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της συσκευασίας 

Το στάδιο της συσκευασίας σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή αποβλήτων, λόγω άδειων 

συσκευασιών που προκύπτουν, αλλά και με την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων, 

προκειμένου να παραχθούν οι συσκευασίες. Το τελευταίο οδηγεί και σε αύξηση των 

εκπομπών. Στο στάδιο της συσκευασίας αναλύθηκαν (3) μελέτες. Από τις μελέτες αυτές, ο 

αριθμός μελετών στον οποίο εκτιμήθηκε η επίπτωση των παραγόμενων αποβλήτων ήταν (2). 

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4.11, το ποσοστό των μελετών στις οποίες ερευνήθηκε η 

επίπτωση των παραγόμενων αποβλήτων ξεπερνά το 66%. Άλλες επιπτώσεις που εκτιμήθηκαν 

ήταν οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα, το CO2  και η κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων, σε 

ποσοστά 33,33%. Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της συσκευασίας πραγματοποιείται 

στον Πίνακα 4.8. 

 

Καύσιμα (1)

Απόβλητα (2)

Εκπομπές (1)

Ενέργεια (1)

CO2  (1)

 

Εικόνα 4.11: Συνεισφορά του σταδίου της συσκευασίας ανά περιβαλλοντική επίπτωση. 

 

Οι επιπτώσεις που αναφέρονται στην κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων και στην αύξηση 

των εκπομπών έχουν να κάνουν με τις διεργασίες για την παρασκευή των συσκευασιών. 

Ιδιαίτερα επιβλαβής θεωρείται η παραγωγή μπουκαλιών από γυαλί, η οποία αυξάνει τις 

εκπομπές. Όπως διαπίστωσαν οι Michalopoulos and Christodoulopoulou (2011), 

εφαρμόζοντας ανάλυση κύκλου ζωής σε 487 ελαιώνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο, το στάδιο 
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της συσκευασίας είναι το δεύτερο σε σειρά υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη, 

έπειτα από το στάδιο της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι το 21% των εκπομπών 

οξειδίων του αζώτου οφείλεται στο στάδιο της συσκευασίας και, ειδικότερα, στην παραγωγή 

του γυαλιού των συσκευασιών. Η χρήση των καυσίμων για την παραγωγή του γυαλιού είναι 

κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την εξάντληση των πόρων. Επίσης, η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στο στάδιο αυτό είναι υψηλή, καθώς κατατάσσεται δεύτερη, έπειτα από 

την αντίστοιχη ποσότητα για την καλλιέργεια (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011).  

 

Πίνακας 4.8: Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της συσκευασίας. 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Το 3,33% των μελετών ανήκουν στο στάδιο της 

συσκευασίας 

(από την παρούσα εργασία) 
Από τις μελέτες του σταδίου (3):  

το 66,67% αναφέρεται στην επίπτωση των αποβλήτων 

Κατά την παραγωγή του γυαλιού για τις συσκευασίες 

μπουκαλιών 

εκπέμπονται NOx σε ποσοστό 47% 

Michalopoulos and Christodoulopoulou, 

2011 

Η φάση της αποστείρωσης των μπουκαλιών είναι  

ιδιαίτερα επιβλαβής: απαιτούνται 470 Mj/t ελιών και  

εκπέμπονται 28,2 kg CO2 /t ελιών  

Ozilgen and Sorguven, 2011 

Για κάθε συσκευασία μπουκαλιού αντιστοιχούν 5,789 kg  

απόβλητα  

Michalopoulos and Christodoulopoulou, 

2011 

 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους Ozilgen and Sorguven, η ενέργεια που απαιτείται για τις 

συσκευασίες είναι ίση με 535,5  Mj/t ελιών που επεξεργάζονται, από τα οποία τα 470 Mj 

είναι ενέργεια που απαιτείται για την αποστείρωση των μπουκαλιών. Οι εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα για τις συσκευασίες είναι 31,9 kg, από τα οποία τα 28,2 kg εκπέμπονται κατά τη 

θερμική διεργασία της αποστείρωσης των μπουκαλιών. Ακόμη, όσον αφορά στην 

ετικετοποίηση, η φάση αυτή απαιτεί ενέργεια ίση με 0,1 Mj/t ελιών (Ozilgen and Sorguven, 

2011). Διαπιστώνεται ότι η διεργασία της αποστείρωσης των μπουκαλιών είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβής για το περιβάλλον, οδηγώντας σε υψηλές τιμές κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και 

παραγόμενων εκπομπών. 

Για την παραγωγή αποβλήτων από τα στάδιο της συσκευασίας, εντοπίστηκαν μελέτες των 

Russo (2010) και Michalopoulos and Christodoulopoulou (2011) και των συνεργατών τους. 
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Και οι (2) μελέτες έκαναν χρήση ανάλυσης κύκλου ζωής, προκειμένου να εκτιμηθεί η 

επίπτωση που επιφέρει η παραγωγή αποβλήτων στο στάδιο αυτό. Στην πρώτη από τις 

αναφερθείσες μελέτες διαπιστώνεται ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα 

δοχεία συσκευασίας, τα οποία να είναι κατασκευασμένα από επαναχρησιμοποιούμενα-

ανακυκλώσιμα υλικά (Russo et al., 2010). Στη δεύτερη από τις μελέτες που αναφέρθηκαν 

γίνεται εκτίμηση της ποσότητας αποβλήτων που παράγεται από τις συσκευασίες. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι παράγονται 5,789 kg αποβλήτων για κάθε μπουκάλι λαδιού 

που παρασκευάζεται (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Θα μπορούσε να πει 

κανείς πως οι μελέτες αυτές αλληλοσυνδέονται ως προς τα ευρήματά τους, καθώς η μία από 

αυτές υπολογίζει μία αρκετά μεγάλη ποσότητα αποβλήτων για κάθε μπουκάλι λαδιού που 

παρασκευάζεται και η άλλη προτείνει τη χρήση μεγάλων και λίγων μπουκαλιών, έναντι 

μικρών και πολλών σε αριθμό.  

4.3.4 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο των μεταφορών 

Οι διεργασίες που περιλαμβάνονται στο στάδιο των μεταφορών είναι η μεταφορά των ελιών 

από το χωράφι στη μονάδα επεξεργασίας τους, καθώς και η μεταφορά του παραγόμενου 

ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο σε χώρους κατανάλωσης. Κατά την εύρεση και ανάλυση των 

μελετών που ανήκουν στο στάδιο των μεταφορών, εκτιμήθηκαν οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που σχετίζονται με την αύξηση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, την 

εκπομπή CO2 , την κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση καυσίμων. Οι μελέτες που 

αναλύθηκαν για το στάδιο αυτό ήταν (3). Σε (2) από τις (3) μελέτες, δηλαδή σε ποσοστό 

66,67%, εκτιμάται η επίπτωση στο περιβάλλον που σχετίζεται με την εκπομπή ρύπων στην 

ατμόσφαιρα. Όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 4.12, οι εκπομπές είναι η επίπτωση που 

κυριαρχεί, κάτι που είναι λογικό, αφού κατά τις μεταφορές καίγονται ορυκτά καύσιμα, η 

καύση των οποίων οδηγεί στην αύξηση των εκπομπών. Ακολουθούν οι επιπτώσεις της 

κατανάλωσης καυσίμων, ενέργειας και οι εκπομπές CO2  , σε ποσοστό 33,33% η καθεμία (1 

μελέτη στο σύνολο των 3, για την κάθε επίπτωση). Το στάδιο των μεταφορών παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 4.9. 

Όσον αφορά στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, το στάδιο των μεταφορών φέρεται ως ένα από 

αυτά που οδηγούν σε αύξησή τους (Russo et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα, από μελέτη που 

διεξήχθη στην Ελλάδα, προκύπτει ότι οι μεταφορές είναι το 3ο σε σειρά υπεύθυνο στάδιο για 

την αύξηση των εκπομπών, μετά από τα στάδια της καλλιέργειας και των συσκευασιών 

(Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Στις εκπομπές αερίων συμπεριλαμβάνονται 

και οι εκπομπές CO2 . Για την επίπτωση αυτή πραγματοποιήθηκε μελέτη στην Τουρκία. Από 

τη μελέτη προκύπτει ότι για τη μεταφορά ελιών από το χώρο παραγωγής (χωράφι) στο 

ελαιοτριβείο συνεπάγεται εκπομπή CO2 ίση με 0,4 kg ανά τόνο ελιών. Αντίστοιχα, για τη 

μεταφορά ελαιολάδου σε απόσταση 550 km προκύπτει εκπομπή CO2 ίση με 3 kg ανά τόνο 

επεξεργασμένων ελιών (Ozilgen and Sorguven, 2011). 
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Καύσιμα (1)

Εκπομπές (2)

Ενέργεια (1)

CO2 (1)

 

Εικόνα 4.12: Συνεισφορά του σταδίου των μεταφορών στην κάθε περιβαλλοντική επίπτωση. 

 

Πίνακας 4.9: Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου των μεταφορών. 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Το 3,33% των μελετών ανήκουν στο στάδιο των μεταφορών 

(από την παρούσα εργασία) Από τις μελέτες του σταδίου (3):  

το 66,67% αναφέρεται στην επίπτωση των εκπομπών 

Για τη μεταφορά ελαιολάδου σε απόσταση 550 km, απαιτούνται 

222,1 Mj/t επεξεργασμένων ελιών και εκπέμπονται  

3 kg CO2 /t επεξεργασμένων ελιών  

Ozilgen and Sorguven, 2011 

Για τη μεταφορά των ελιών από το χωράφι στο ελαιοτριβείο 

καταναλώνονται 2,5 Mj/t ελιών  Ozilgen and Sorguven, 2011 

 

Σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στο στάδιο των μεταφορών, από μελέτη στην Τουρκία, 

προκύπτει ότι για τη μεταφορά ελιών από το χωράφι στο ελαιοτριβείο καταναλώνεται 

ενέργεια ίση με 2,5 Mj/t ελιών. Επίσης, για τη μεταφορά μπουκαλιών ελαιολάδου από τη 

μονάδα παραγωγής σε απόσταση 550 km απαιτείται ενέργεια 222,1 Mj/t ελιών (Ozilgen and 

Sorguven, 2011). Το μεγαλύτερο μέρος τη ενέργειας, δηλαδή, καταναλώνεται για τη 
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μεταφορά του ελαιολάδου σε σύγκριση με τη μεταφορά των ελιών, κάτι το οποίο, φυσικά, 

εξαρτάται και από τη διανυόμενη απόσταση.  

4.3.5 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της αποθήκευσης 

Το στάδιο της αποθήκευσης σχετίζεται κυρίως με την αποθήκευση των παραγόμενων ελιών, 

μέχρι να μεταφερθούν από το χωράφι στη μονάδα μεταποίησης. Για το στάδιο της 

αποθήκευσης αναλύθηκε μόνο μία μελέτη. Σημειώνεται ότι δε θεωρήθηκε σκόπιμο να 

παρασταθεί γραφικά η κατανομή των μελετών με παράμετρο την επίπτωση που μελετάται, 

καθώς η μόνη επίπτωση που μελετήθηκε είναι η παραγωγή αποβλήτων.  

Η παραγωγή αποβλήτων θεωρείται σημαντική επίπτωση στο στάδιο της αποθήκευσης. Αυτό 

συμβαίνει  γιατί η αποθήκευση των ελιών σε σακούλες, κουτιά ή τελάρα, μέχρι να οδηγηθούν 

στο ελαιοτριβείο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αποβλήτων από τα μέσα αποθήκευσης, 

τα οποία μετά θα πρέπει να απορριφθούν (Avraamides and Fatta, 2008). Ένα ζήτημα, λοιπόν, 

που προκύπτει κατά την αποθήκευση των ελιών είναι η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς 

το περιβάλλον για την ορθή και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τα 

μέσα αποθήκευσης. 

4.3.6 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

Στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας εντοπίστηκαν μελέτες, οι οποίες 

εκτιμούν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης. Υπάρχουν, δηλαδή, 

περιπτώσεις, όπου εφαρμόζονται πρακτικές για την αντιμετώπιση κάποιων επιπτώσεων και 

αυτές, με τη σειρά τους, οδηγούν σε εμφάνιση άλλου είδους επιβαρύνσεων. Τέτοιες 

περιπτώσεις μελετήθηκαν στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τον 

Πίνακα 4.5, προκύπτει ότι το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας μελετήθηκε σε 

ποσοστό 16,67% (15 μελέτες στο σύνολο των 90). Οι επιπτώσεις που επιφέρει το στάδιο της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζονται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω 

εκπομπών, την επιβάρυνση των υδάτινων πόρων και του εδάφους.  

Σε ποσοστό 26,67% (4 από τις 15 μελέτες) εκτιμάται η επίπτωση των εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα. Εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης και, συγκεκριμένα, επεξεργασίας και 

διάθεσης των αποβλήτων από την παραγωγή ελαιολάδου, είναι πιθανό να προκληθούν 

επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, λόγω των εκπεμπόμενων ουσιών από τα απόβλητα. Επίσης, σε 

ποσοστό 26,67% (4 από τις 15 μελέτες) της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται η 

περιβαλλοντική επιβάρυνση στους υδάτινους πόρους. Η επιβάρυνση σε υδάτινους πόρους  

σχετίζεται με τη διάθεση των αποβλήτων σε εδάφη ή λιμνοθάλασσες, ως μέρος των 

πρακτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων. 

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.13, στο 66,67% των μελετών (10 από τις 15 μελέτες) που 

ανήκουν στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας μελετάται η επιβάρυνση στο 

έδαφος. Η ευπάθεια του εδάφους που μελετάται εδώ σχετίζεται με τη διάθεση αποβλήτων σε 
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εδάφη. Μία εναλλακτική που συναντάται για την αντιμετώπιση των αποβλήτων είναι η 

διάθεσή τους σε εδάφη, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Τέτοιου είδους πρακτικές 

ευθύνονται για τις σημαντικές επιπτώσεις που υφίσταται το έδαφος. Για αυτό, λοιπόν, η 

ευπάθεια του εδάφους εκτιμάται στο μεγαλύτερο μέρος των μελετών που εντοπίστηκαν, στα 

πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα χαρακτηριστικά του σταδίου της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.10. 

 

Έδαφος (10)

Νερό (4)

Εκπομπές (4)

 

Εικόνα 4.13: Συνεισφορά του σταδίου της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας στην κάθε 

περιβαλλοντική επίπτωση. 

 

Οι περισσότερες μελέτες που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας και εκτιμούν την επίπτωση στο έδαφος, μελετούν την περίπτωση χρήσης 

ακατέργαστων υγρών αποβλήτων σε εδάφη ή σε «λίμνες» εξάτμισης (Sierra et al., 2001, 

Kavvadias et al., 2010, Pierantozzi et al., 2011, Canero et al., 2012, Komnitsas and Zaharaki, 

2012). Στις μελέτες που αναφέρθηκαν γίνεται χρήση των υγρών αποβλήτων, ή και στερεών 

στην περίπτωση Canero και συνεργατών (2012), απευθείας μετά την εξαγωγή από το 

ελαιοτριβείο, χωρίς να υποστούν κάποια επεξεργασία. Για το λόγο αυτό, όλες οι 

προαναφερθείσες μελέτες εκτιμούν ότι η πρακτική της απευθείας διάθεσης οδηγεί σε αύξηση 

της τοξικότητας. Επίσης, παρατηρείται βραχυπρόθεσμη αύξηση των φαινολών, οι οποίες με 

το πέρασμα των χρόνων μειώνονται. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι και σε γειτονικά εδάφη είναι 

δυνατό να εντοπιστούν βαρέα μέταλλα, όταν η εξάπλωση των υγρών αποβλήτων γίνεται για 

περισσότερο από 10 χρόνια (Komnitsas and Zaharaki, 2012). Ακόμη ένα πρόβλημα που 

εντοπίστηκε σε εδάφη ήταν ότι, με την εφαρμογή υγρών αποβλήτων, δημιουργήθηκε 

αρνητική επίδραση στην αποικοδόμηση του ζιζανιοκτόνου που έχει εφαρμοστεί κατά 
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περίπτωση. Αυτό συμβαίνει διότι οι μικροοργανισμοί του εδάφους χρησιμοποιούν ως πηγή 

θρεπτικών την οργανική ύλη των αποβλήτων πιο πολύ από ό,τι το ζιζανιοκτόνο  (Canero et 

al., 2012).  

 

Πίνακας 4.10: Συνοπτική παρουσίαση του σταδίου της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Το 16,67% των μελετών ανήκουν στο στάδιο της  

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

(από την παρούσα 

εργασία) 

 

Από τις μελέτες του σταδίου (15):  

 το 73,33% κάνει χρήση δεικτών, ενώ  

 το 93,33% κάνει χρήση πειράματος και 

 το 66,67% αναφέρεται στην επίπτωση επιβάρυνσης του 

εδάφους, ενώ  

 οι επιπτώσεις των εκπομπών και της επιβάρυνσης στα ύδατα 

αγγίζουν το 26,67% η καθεμία 

Ακόμη και 10 χρόνια μετά από την  εξάπλωση ακατέργαστων  

υγρών αποβλήτων σε εδάφη, εντοπίζονται στα γειτονικά εδάφη  

βαρέα μέταλλα 

Komnitsas and Zaharaki, 

2012 

Ακόμη και 1 χρόνο μετά την εξάπλωση υγρών αποβλήτων, 

εντοπίζονται φαινόλες σε βάθος 1,2 m 
Mekki et al., 2006 

Αν τα υγρά απόβλητα που απλώνονται είναι επεξεργασμένα,  

η υψηλή δοσολογία (200 m
3 
/εκτάριο) οδηγεί σε καθυστέρηση  

της βλάστησης  

Komnitsas and Zaharaki, 

2012 

 

Εκτός από τη χρήση ακατέργαστων υγρών αποβλήτων, εξετάστηκε και η χρήση 

επεξεργασμένων αποβλήτων. Από τη μελέτη των Komnitsas and Zaharaki (2012), στην οποία 

αναλύθηκαν και ακατέργαστα υγρά απόβλητα και επεξεργασμένα, προκύπτει ότι ακόμη και 

όταν είναι επεξεργασμένα τα απόβλητα, πάλι μπορεί να υπάρξει αρνητική επίδραση. Αυτό 

συνέβη, όταν εξαπλώθηκαν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου σε καλλιέργειες 

σπανακιού και παντζαριού, σε υψηλή δόση, ίση με 200 m
3 

/εκτάριο. Λόγω της υψηλής δόσης, 

διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην εμφάνιση των φυτών. Όσο η δοσολογία αυξανόταν, 

αυξανόταν και ο αριθμός των ημερών που καθυστερούσε η εμφάνιση των σπόρων σπανακιού 

και παντζαριού (Komnitsas and Zaharaki, 2012). Επίσης, παρόμοια αποτελέσματα είχε και 
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μελέτη στην Ιταλία (2006). Ειδικότερα, μελετήθηκε η χρήση του πολτού ελιάς (olive pulp) σε 

καλλιέργειες σιταριού και διαπιστώθηκε καθυστέρηση στη βλάστηση και αρνητική επίδραση 

στην ανάπτυξη των βλαστών (Nastri et al., 2006). 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, συναντήθηκαν και μελέτες, στις οποίες τα υγρά 

απόβλητα χρησιμοποιήθηκαν ως λίπασμα ή για πότισμα σε καλλιέργειες (Mekki et al., 2006, 

Saadi et al., 2007, Mahmoud et al., 2010, Suna Erses Yey et al., 2012,). Αυτό που 

διαπιστώνεται είναι πως η χρήση ακατέργαστων υγρών αποβλήτων, είτε για πότισμα είτε ως 

λίπασμα, δεν είναι ασφαλής λύση. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της τοξικότητας 

και μείωση της ικανότητας του εδάφους να είναι επεξεργάσιμο. Σε έρευνα έχει βρεθεί ότι η 

εξάπλωση υγρών αποβλήτων ως λίπασμα σε έδαφος με σπόρους κάρδαμου επιδρά ανάλογα 

με την ποσότητα ΥΑ που δέχεται το έδαφος. Επίσης, τονίζεται ότι η φυτοτοξικότητα που 

επιφέρει αυτή η πρακτική αυξάνεται μόνο κατά τους 3 πρώτους μήνες. Μετά, γίνεται 

σταδιακή ανάκτηση του εδάφους (Saadi et al., 2007). Επιπλέον, όταν τα ακατέργαστα 

απόβλητα χρησιμοποιούνται για πότισμα, μειώνεται η υδραυλική αγωγιμότητα και 

εμφανίζεται διάβρωση του εδάφους. Ακόμη κι ένα χρόνο μετά τη χρήση τους, είναι δυνατό 

να ανιχνευθούν φαινολικές ενώσεις σε βάθος 1,2 m (Mekki et al., 2006). 

Όσον αφορά, λοιπόν, στην επιβάρυνση που επιφέρουν οι πρακτικές της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας  στο έδαφος, κοινό απόφθεγμα όλων των μελετών είναι ότι σε καμία 

περίπτωση δε θα πρέπει να γίνεται διάθεση των αποβλήτων απευθείας μετά από το 

ελαιοτριβείο. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που τα απόβλητα υποστούν επεξεργασία, θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή στη δοσολογία με την οποία θα διατεθούν σε εδάφη ή θα 

εξαπλωθούν ως λίπασμα ή πότισμα σε καλλιέργειες. 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώνεται ότι το στάδιο που μελετήθηκε 

περισσότερο είναι η μεταποίηση που λαμβάνει χώρα στο ελαιοτριβείο, σε ποσοστό 57,77% 

(52 μελέτες στο σύνολο των 90). Το στάδιο της καλλιέργειας ακολουθεί 2ο με ποσοστό 

36,67% (33 μελέτες στο σύνολο των 90). Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα καταλαμβάνει 

ποσοστό 16,67% (15 μελέτες στο σύνολο των 90). Στην Εικόνα 4.14 παρουσιάζονται τα 

στάδια της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, με τις αντίστοιχες μελέτες 

που εντοπίστηκαν για το καθένα.  



 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 4906 90 

 
 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ  ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
 

 

Εικόνα 4.14: Γραφική απεικόνιση των σταδίων της εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου και κατανομή σε 

αυτά των μελετών που εντοπίστηκαν. 
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4.4 Αποτελέσματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε 

επίπτωση χωριστά 

Με δεδομένες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μελετήθηκαν στο υποκεφάλαιο 4.3, στο 

υλικό που ακολουθεί παρουσιάζεται η κάθε επίπτωση χωριστά. Υπενθυμίζεται ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μελετήθηκαν ήταν:  

 η εκπομπή CO2,  

 οι εκπομπές ρύπων και οι οσμές γενικότερα,  

 η κατανάλωση ενέργειας,  

 η χρήση φυτοφαρμάκων,  

 η χρήση λιπασμάτων,  

 η ευπάθεια του εδάφους,  

 τα παραγόμενα απόβλητα,  

 η επιβάρυνση των υδάτινων πόρων και  

 η κατανάλωση καυσίμων.  

Για την καθεμία από τις επιπτώσεις, παρουσιάζεται το πόσες φορές εκτιμήθηκε στις μελέτες 

που αναλύθηκαν και, μάλιστα, πώς κατανέμονται οι φορές αυτές στα διάφορα στάδια της 

παραγωγής του ελαιολάδου. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 4.11. 

 

Πίνακας 4.11: Κατανομή της κάθε επίπτωσης στα διάφορα στάδια της παραγωγής 

ελαιολάδου. 

 CO2 Ενέργεια Φυτοφάρμακα Λιπάσματα Εκπομπές Νερό Απόβλητα Καύσιμα Έδαφος 

Κ 4 8 15 11 4 12 13 3 9 

ΜΤ 1 9 - - 3 10 51 4 - 

Σ 1 1 - - 1 - 2 1 - 

ΜΦ 1 1 - - 2 - - 1 - 

Α - - - - - - 1 - - 

ΑΕ - - - - 4 4 - - 10 

Σύνολο 7 19 15 11 14 26 67 9 19 

Κ: Καλλιέργεια, ΜΤ: Μεταποίηση, Σ: Συσκευασία, ΜΦ: Μεταφορές, Α: Αποθήκευση, ΑΕ: Αντίστροφη  

Εφοδιαστική 

 

Από τον Πίνακα 4.12  διαπιστώνεται ότι:  

 Η επίπτωση CO2  εκτιμήθηκε σε ποσοστό 7,78% (7 φορές σε σύνολο 90 μελετών, 

Πίνακας Π2.1)  
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 Η κατανάλωση ενέργειας εκτιμήθηκε σε ποσοστό 21,11% (19 φορές σε σύνολο 90 

μελετών, Πίνακας Π2.2) 

 Η χρήση φυτοφαρμάκων εκτιμήθηκε σε ποσοστό 16,67% (15 φορές σε σύνολο 90 

μελετών, Πίνακας Π2.4) 

 Η χρήση λιπασμάτων εκτιμήθηκε σε ποσοστό 12,22% (11 φορές σε σύνολο 90 

μελετών, Πίνακας Π2.5)   

 Οι εκπομπές εκτιμήθηκαν σε ποσοστό 15,56% (14 φορές σε σύνολο 90 μελετών, 

Πίνακας Π2.3) 

 Η επιβάρυνση στους υδάτινους πόρους εκτιμήθηκε σε ποσοστό 28,89% (26 φορές σε 

σύνολο 90 μελετών, Πίνακας Π2.6) 

 Η παραγωγή αποβλήτων εκτιμήθηκε σε ποσοστό 74,44% (67 φορές σε σύνολο 90 

μελετών, Πίνακας Π2.7)  

 Η κατανάλωση καυσίμων εκτιμήθηκε σε ποσοστό 8,89% (8 φορές σε σύνολο 90 

μελετών, Πίνακας Π2.8) και 

 Η επιβάρυνση προς το έδαφος εκτιμήθηκε σε ποσοστό 21,11% (19 φορές σε σύνολο 

90 μελετών, Πίνακας Π2.9). 

 

Πίνακας 4.12: Μελέτες που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν για την κάθε περιβαλλοντική 

επίπτωση από την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου, στη βάση των 90 

μελετών. 

Επίπτωση Αριθμός μελετών Ποσοστό% 

CO2 7 7,78 

Ενέργεια 19 21,11 

Φυτοφάρμακα 15 16,67 

Λιπάσματα 11 12,22 

Εκπομπές 14 15,56 

Νερό 26 28,89 

Απόβλητα 67 74,44 

Καύσιμα 8 8,89 

Έδαφος 19 21,11 

 

Τα συνολικά αποτελέσματα αποτελούν τη βάση για τη γραφική ποσοστιαία κατανομή της 

κάθε επίπτωσης. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση καυσίμων έχει εκτιμηθεί 

συνολικά ως επίπτωση (9) φορές. Από αυτές, οι 4/9 φορές ήταν στο στάδιο της μεταποίησης. 

Άρα, το 44,4% της επίπτωσης κατανάλωση καυσίμου μελετήθηκε στο στάδιο της 
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μεταποίησης. Ομοίως, αναλύονται όλες οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 

παραγράφους που ακολουθούν. 

4.4.1 Η επίπτωση του CO2 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές CO2 μελετήθηκαν περισσότερο στο στάδιο της 

καλλιέργειας. Από τον Πίνακα 4.11 διαπιστώνεται ότι η επίπτωση του CO2 έχει μελετηθεί (7) 

φορές. Από αυτές, οι (4) ήταν στο στάδιο της καλλιέργειας (57,14%), (1) ήταν στο στάδιο της 

βιομηχανικής εξαγωγής ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία (14,29%), (1) ήταν στο στάδιο της 

συσκευασίας (14,29%) και (1) ήταν στο στάδιο των μεταφορών (14,29%). Στην ως άνω βάση, 

προκύπτει η ποσοστιαία κατανομή για την επίπτωση του CO2, όπως παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 4.15. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο στάδιο της καλλιέργειας σχετίζονται 

με την καύση ορυκτών καυσίμων για τη λειτουργία μηχανημάτων κατά το κλάδεμα, κατά την 

εφαρμογή των λιπασμάτων και των παρασιτοκτόνων, καθώς και κατά την εφαρμογή 

πρακτικών διαχείρισης του εδάφους, όπως είναι η διαδικασία του οργώματος. 

Στην παραγωγή εκπομπών CO2 συνεισφέρει περισσότερο το στάδιο της καλλιέργειας, με 

ποσοστό 58%, όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 4.15. Ακολουθούν τα στάδια της 

μεταποίησης, της συσκευασίας και των μεταφορών, με ποσοστά 14% το καθένα, όπως 

προέκυψαν από τη ανάλυση των μελετών που βρέθηκαν.  

 

Μεταφορές

14%

Συσκευασία

14%

Μεταποίηση

14%

Καλλιέργεια

58%

 

Εικόνα 4.15: Κατανομή της επίπτωσης «CO2 » στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου.  

 

Από τις μελέτες που εντοπίστηκαν στο στάδιο της καλλιέργειας για την παραγωγή εκπομπών 

CO2 , προκύπτει ότι οι εκπομπές αυξάνονται λόγω κατανάλωσης ντίζελ α) για χρήση 

εργαλείων, β) για εφαρμογή των λιπασμάτων, γ) για παγίδευση των εντόμων και έλεγχο των 
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ζιζανίων, δ) για χρήση μηχανημάτων οργώματος, καθώς και ε) από την καύση των 

υπολειμμάτων κλαδέματος στο χωράφι (Beaufoy, 2000, Kaltsas et al., 2007, Scheidel and 

Krausmann, 2011). Ειδικότερα, από τη μελέτη των Ozilgen and Sorguven (2011) για την 

παραγωγή 1 t ελιών,  προκύπτει ότι από την εφαρμογή λιπασμάτων παράγονται 27,5 kg 

εκπομπών CO2  , από την εφαρμογή παρασιτοκτόνων παράγονται 48,6 kg εκπομπών CO2  και 

από τη χρήση νερού 8,5 kg εκπομπών CO2  (Ozilgen and Sorguven, 2011). Στο στάδιο που 

μελετάται, για την παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, εκπέμπονται 1040 g 

CO2  στη φάση της λιπασματοποίησης, 909 g κατά το κλάδεμα, 803 g κατά τη διαχείριση του 

εδάφους με μηχανήματα και 616 g κατά την καύση ντίζελ για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιών στο πότισμα (Avraamides and Fatta, 2008).   

4.4.2 Η επίπτωση της κατανάλωσης ενέργειας 

Η κατανάλωση ενέργειας είναι αναπόφευκτη επίπτωση, καθώς απαιτείται ενέργεια 

προκειμένου να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες διεργασίες, τόσο στο στάδιο της 

μεταποίησης, όσο και στο στάδιο της καλλιέργειας. Με βάση τον Πίνακα 4.11, η 

κατανάλωση ενέργειας μελετήθηκε ως περιβαλλοντική επίπτωση (19) φορές συνολικά. Η 

συγκεκριμένη επίπτωση μελετήθηκε (8) φορές στο στάδιο της καλλιέργειας (42,1%), (9) 

φορές στο στάδιο της μεταποίησης (47,37%) και από (1) φορά στα στάδια της συσκευασίας 

και των μεταφορών (5,26%). Η ποσοστιαία κατανομή της επίπτωσης κατανάλωση ενέργειας 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.16. 

 

Καλλιέργεια

42%

Μεταποίηση

48%

Συσκευασία

5%

Μεταφορές

5%

 

Εικόνα 4.16: Κατανομή της επίπτωσης «κατανάλωση ενέργειας» στα στάδια παραγωγής του 

ελαιολάδου.  
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Το στάδιο με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι η βιομηχανική 

παραγωγή ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο, με ποσοστό 48%, σύμφωνα με την Εικόνα 4.16. 

Στην ίδια βάση, ακολουθεί το στάδιο της καλλιέργειας με ποσοστό 42% και τα στάδια της 

συσκευασίας και των μεταφορών, με ποσοστό 5% για το καθένα.  

Η κατανάλωση ενέργειας στο στάδιο της μεταποίησης σχετίζεται με τη λειτουργία των 

μηχανημάτων, με τα οποία γίνεται η εκχύλιση του ελαίου από τον καρπό της ελιάς. Στο 

πλαίσιο λειτουργίας του ελαιοτριβείου, απαιτείται κατανάλωση ενέργειας και κατά τη 

διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του. Η κατανάλωση ενέργειας 

προερχόμενη από τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απασχολεί τις έρευνες που 

γίνονται για τη λειτουργία των ελαιοτριβείων (Avraamides and Fatta, 2008, Guzman and 

Alonso, 2008, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Garcia-Maraver et al., 2012, 

Salomone and Ioppolo, 2012). Σύμφωνα με τη μελέτη του Gurbuz και των συνεργατών του 

(2004), η κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλότερη σε ελαιοτριβείο με σύστημα (3) φάσεων, 

σε σχέση με ελαιοτριβείο συστήματος (2) φάσεων (Gurbuz et al., 2004). Η κατανομή της 

κατανάλωσης ενέργειας στο στάδιο της μεταποίησης για την επεξεργασία 1 t ελιών προκύπτει 

ως εξής: 2,5 Mj για τη μεταφορά των ελιών, 0,6 Mj για το πλύσιμό τους, 1,4  Mj για τη 

λειτουργία του μεταφορέα τροφοδοσίας, 79,2 Mj για τον αναδευτήρα, 132 Mj για τη μηχανή 

πίεσης, 14 Mj για τη φυγοκέντριση, 9,9  Mj για το διαχωρισμό του ελαίου (Ozilgen and 

Sorguven, 2011). Σύμφωνα με τον Russo και τους συνεργάτες του, υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας σημειώνεται κατά τη φάση black colour fixing, όπου λαμβάνουν χώρα διεργασίες 

για τη διόρθωση του χρώματος του ελαιολάδου (Russo et al., 2010). Η κατανάλωση ενέργειας 

σχετίζεται και με τον τύπο ελιών που οδηγούνται προς μεταποίηση. Πιο συγκεκριμένα, για 

την επεξεργασία 100 kg ελιών τύπου Californian style καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια 

ίση με 27,3 kWh, καθώς ο τύπος των ελιών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός σε ενέργεια 

(Cappelletti et al., 2011).  

4.4.3 Επίπτωση από τη χρήση φυτοφαρμάκων 

Η χρήση φυτοφαρμάκων είναι έντονη στο στάδιο της καλλιέργειας ελαιώνων στο χωράφι. 

Είναι προφανές ότι η επίπτωση αυτή δε μελετάται σε κανένα άλλο στάδιο της παραγωγής 

ελαιολάδου. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.11, η επίπτωση των φυτοφαρμάκων 

μελετήθηκε σε ποσοστό 16,67% (15 μελέτες σε σύνολο 90 μελετών), το οποίο κατανέμεται 

αποκλειστικά στο στάδιο της καλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, δε θα είχε νόημα η ποσοστιαία 

κατανομή της επίπτωσης αυτής στα διάφορα στάδια.   

Η επίπτωση της χρήσης φυτοφαρμάκων αναλύθηκε διεξοδικά στο υποκεφάλαιο 4.3.1, όπου 

έγινε λόγος τόσο για την ανίχνευσή τους στο παραγόμενο ελαιόλαδο, όσο και για την απειλή 

που αποτελούν για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Συζητήθηκε, ακόμη, η κατανάλωση 

ενέργειας που απαιτείται για την εφαρμογή τους. 
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4.4.4 Επίπτωση από τη χρήση συμβατικών λιπασμάτων 

Κατόπιν εκτενούς βιβλιογραφικής αναζήτησης, διαπιστώνεται ότι για τη χρήση λιπασμάτων 

ισχύει ακριβώς ό,τι και για τα φυτοφάρμακα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επίπτωση που 

σχετίζεται με τη χρήση συμβατικών λιπασμάτων έχει μελετηθεί συνολικά σε ποσοστό 

12,22% (11 μελέτες σε σύνολο 90 μελετών, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.11). Για τον λόγο που 

αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, δε θα ήταν σκόπιμη η παρουσίαση της 

ποσοστιαίας κατανομής της επίπτωσης χρήσης λιπασμάτων στα διάφορα στάδια.  

Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας των ελαιώνων οδηγεί-μεταξύ άλλων-και σε αυξημένη 

χρήση λιπασμάτων (Gomez-Limon et al., 2012). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

προκύπτει ότι η χρήση λιπασμάτων οδηγεί σε ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των 

υδάτων (Scheidel and Krausmann, 2011). Πιο αναλυτικά και όσον αφορά στα ύδατα, η 

έκπλυση των λιπασμάτων στους υδροφόρους ορίζοντες ευθύνεται για την οικοτοξικότητα 

των νερών και για τη μείωση της βιοποικιλότητας (Beaufoy, 2000, Zalidis et al., 2002, 

Metzidakis et al., 2008, Russo et al., 2010, Gomez-Limon et al., 2012). Αντίστοιχα, όσον 

αφορά στη ρύπανση του αέρα, διαπιστώθηκε ότι η χρήση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων 

συνεπάγεται την εκπομπή NOx  και SO2. Μάλιστα, η εκπομπή των πρώτων κατά την 

εφαρμογή λιπασμάτων στο χωράφι αγγίζει σχεδόν το 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% 

κατανέμεται στη φάση της παραγωγής των λιπασμάτων, μαζί με εκπομπές SO2 (Avraamides 

and Fatta, 2008, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Στην ίδια βάση, αναφέρεται 

και η εκπομπή αμμωνίας και αζώτου κατά τη λιπασματοποίηση στο χωράφι. Σημειώνεται ότι 

το στάδιο της καλλιέργειας θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβλαβές και τα λιπάσματα αποτελούν 

έναν από τους λόγους που οδηγούν στη διαπίστωση (Salomone and Ioppolo, 2012). 

Η κατανάλωση ενέργειας είναι ακόμη μία πτυχή που συνοδεύει τη χρήση λιπασμάτων, καθώς 

απαιτείται ενέργεια για την εφαρμογή τους στο χωράφι, αλλά και για την παραγωγή τους 

(Beaufoy, 2000). Η κατανάλωση ενέργειας κατά την εφαρμογή των λιπασμάτων μελετήθηκε 

από τους Kaltsas με τους συνεργάτες του και Ozilgen and Sorguven, αντίστοιχα. Σύμφωνα με 

τον πρώτο, για κάθε εκτάριο του χωραφιού απαιτούνται 8300 Mj για την ρίψη λιπασμάτων. 

Αντίστοιχα, ο Ozilen διαπίστωσε ότι για την παραγωγή 1 t ελιών απαιτούνται 247 Μj 

ενέργειας (Kaltsas et al., 2007, Ozilgen and Sorguven, 2011).   

4.4.5 Η επίπτωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

Όσον αφορά στην επίπτωση των αυξημένων εκπομπών στην ατμόσφαιρα, αυτή μελετήθηκε 

συνολικά σε ποσοστό 15,56% (14 μελέτες σε σύνολο 90 μελετών, σύμφωνα με τον Πίνακα 

4.11). Η επίπτωση των εκπομπών εκτιμήθηκε σε ποσοστό 28,57% στα στάδια της 

καλλιέργειας και της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (4 μελέτες στο σύνολο των 14). 

Επίσης, εκτιμήθηκε σε ποσοστό 21,43%  στο στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής 

ελαιολάδου (3 μελέτες στο σύνολο των 14), σε ποσοστό 14,29% μελέτες στο στάδιο των 

μεταφορών (2 μελέτες στο σύνολο των 14) και σε ποσοστό 7,14% στο στάδιο της 
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συσκευασίας (1 μελέτη στο σύνολο των 14). Οι εκπομπές στο στάδιο της καλλιέργειας 

σχετίζονται με τη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων και με τη χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων. Στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας οι εκπομπές προκύπτουν 

από τη διάθεση αποβλήτων σε εδάφη ή σε λίμνες εξάτμισης, από την καύση τους και από τη 

διεργασία παραγωγής κομπόστ από τα οργανικά απόβλητα. Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 

4.17, οι εκπομπές αερίων μελετήθηκαν ως περιβαλλοντική επίπτωση περισσότερο στα στάδια 

της καλλιέργειας και της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, με ποσοστό σχεδόν 29% στο 

καθένα. Στο στάδιο της εξαγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο οι εκπομπές αερίων 

μελετήθηκαν σε ποσοστό λίγο παραπάνω από 21%, ενώ ακολουθούν τα στάδια των 

μεταφορών και της συσκευασίας, με ποσοστά 14% και 7%, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, 

θεωρείται σκόπιμη η ανάλυση της επίπτωσης των εκπομπών στα στάδια της καλλιέργειας και 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Από τη μελέτη των εκπομπών στο στάδιο της καλλιέργειας, προκύπτει ότι τα παραγόμενα 

αέρια είναι: NOx, SO2 και CO2. Η εφαρμογή των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων είναι 

διεργασίες υπεύθυνες για την αύξηση των εκπομπών, οι οποίες οδηγούν σε υπερθέρμανση 

του πλανήτη (Avraamides and Fatta, 2008, Russo et al., 2010, Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011, Salomone and Ioppolo, 2012). Στο πλαίσιο της ανάλυσης της 

επίπτωσης των εκπομπών, διαπιστώθηκε ότι αύξηση των εκπομπών προέρχεται και από τις 

διεργασίες του κλαδέματος και της διαχείρισης του εδάφους (Avraamides and Fatta, 2008, 

Salomone and Ioppolo, 2012).   

 

Αντίστροφη 

Εφοδαστική
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Μεταφορές

14%
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Μεταποίηση
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Καλλιέργεια
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Εικόνα 4.17: Κατανομή της επίπτωσης των «εκπομπών αερίων» στα στάδια παραγωγής του 

ελαιολάδου.  
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Όπως διαπιστώθηκε, οι πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται στα πλαίσια της 

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι πάντα αποτελεσματικές, αντιθέτως υπάρχουν 

περιπτώσεις που επιφέρουν επιβάρυνση στο περιβάλλον. Μία πρακτική που συναντάται είναι 

η διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείου σε λίμνες εξάτμισης ή σε εδάφη, κατά την οποία 

σημειώνονται εκπομπές SO2, ιδιαίτερα κατά τις θερμές ώρες, λόγω εξάτμισης, καθώς  

εκπέμπονται αέρια και δυσάρεστες οσμές, λόγω αποικοδόμησης της οργανικής ύλης. Πιο 

συγκεκριμένα, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία με τίτλο «Volatilisation of 

substances after spreading olive oil waste water on the soil in a Mediterranean environment», 

με εξάπλωση 50 m
3
 υγρών αποβλήτων/εκτάριο είτε το πρωί (7-11) είτε το απόγευμα (3-5), 

διαπιστώθηκε ότι οι μέγιστες ροές συναντώνται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, λόγω 

εξάτμισης. Ως αποτέλεσμα, όταν η εφαρμογή γινόταν το πρωί, οι εκπομπές ξεκινούσαν την 

ίδια ημέρα. Αντίθετα, όταν η εφαρμογή γινόταν κατά τις απογευματινές ώρες, οι εκπομπές 

ξεκινούσαν την επόμενη ημέρα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εκπομπές διαρκούσαν για 3 

ημέρες  (Rana et al., 2003, Topi et al., 2012). Άλλη μία πρακτική διαχείρισης που επιβαρύνει 

την ατμόσφαιρα είναι η καύση του ελαιοπυρήνα κοντά σε ελαιοτριβεία. Με εφαρμογή αυτής 

της πρακτικής, αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα (Topi et al., 2012).  

Στην ως άνω βάση, η κομποστοποίηση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου είτε με μοναδικό 

συστατικό τα ίδια είτε μαζί με κλαδέματα και άλλα οργανικά απόβλητα αποτελεί μία 

πρακτική, στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, κατά την οποία εκπέμπονται  

CO2, Ν2Ο και CH4. Πιο συγκεκριμένα, τις πρώτες 10 εβδομάδες γίνεται η αποικοδόμηση της 

οργανικής ύλης και παρατηρείται αύξηση των εκπομπών CO2. Επίσης, τις πρώτες εβδομάδες 

σημειώνονται απότομες αυξήσεις και, συγκεκριμένα, τα τοπικά μέγιστα των εκπομπών CH4. 

To N2O παράγεται κατά την 6η με 17η εβδομάδα, ενώ οι μέγιστες τιμές του σημειώνονται τη 

10η-15η εβδομάδα, όπου είναι η φάση της αζωτοποίησης. Γενικά, οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου επηρεάζονται από τη σύσταση των αρχικών μιγμάτων και από το ρυθμό 

αποικοδόμησης της οργανικής ύλης (Sanchez-Modenero et al., 2010, Michailides et al., 2011).  

4.4.6 Επίπτωση από την επιβάρυνση των υδάτινων πόρων 

Η επιβάρυνση των υδάτινων μπορεί να σημαίνει είτε την κατανάλωση νερού είτε τη διάθεση 

αποβλήτων σε υδάτινα περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα την ρύπανση των επιφανειακών νερών. 

Ακόμη, η διάθεση αποβλήτων σε εδάφη τα οποία είναι γειτονικά με υδροφόρους ορίζοντες 

μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Συνολικά, η επιβάρυνση των 

υδάτινων πόρων μελετήθηκε σε ποσοστό 28,89% (26 μελέτες σε σύνολο 90 μελετών, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 4.11). Στο πλαίσιο ανάλυσης των μελετών που εκτιμούν την 

επιβάρυνση των υδάτων, διαπιστώνεται ότι μελετήθηκε ως επίπτωση σε ποσοστό 46,15% (12 

μελέτες σε σύνολο 26 μελετών) στο στάδιο της καλλιέργειας ελαιώνων, σε ποσοστό 38,46% 

(10 μελέτες σε σύνολο 26 μελετών) στο στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου και 

σε ποσοστό 15,39% (4 μελέτες σε σύνολο 26 μελετών) στο στάδιο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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Αντίστροφη 

Εφοδαστική

15%

Μεταποίηση

38%

Καλλιέργεια

47%

 

Εικόνα 4.18: Κατανομή της επίπτωσης της «επιβάρυνσης των υδάτινων πόρων» στα στάδια 

παραγωγής του ελαιολάδου.  

 

Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της επίπτωσης σχετίζεται με τη φάση της καλλιέργειας, σε 

ποσοστό περίπου 47%, όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 4.18. Η κατανάλωση νερού εδώ 

οφείλεται στο πότισμα των χωραφιών, όταν αυτά είναι αρδευόμενα (Nogueira et al., 2011). 

Επίσης, έντονη είναι και η απειλή για τα υπόγεια ύδατα, λόγω χρήσης λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων κατά την καλλιέργεια. Πιο αναλυτικά, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

προκύπτει ότι η ύπαρξη επιδοτήσεων οδηγεί σε εντατικοποίηση των καλλιεργειών (Gomez-

Limon et al., 2012) και, επομένως, στην εφαρμογή συστημάτων άρδευσης στους ελαιώνες, με 

εγκατάλειψη των παραδοσιακών συστημάτων ποτίσματος (Costantini and Barbetti, 2008). Η 

υπερβολική χρήση ποτίσματος οδηγεί σε εξάντληση των υδάτινων πόρων (Beaufoy, 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, από τις μελέτες των Scheidel and Krausmann (2011), Avraamides and 

Fatta (2008) και των συνεργατών τους, προκύπτει ότι απαιτούνται 2200 m
3
/εκτάριο ετησίως, 

ενώ για την παραγωγή 1  λίτρου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου απαιτούνται 1810 λίτρα 

νερό, αντίστοιχα (Avraamides and Fatta, 2008, Scheidel and Krausmann, 2011). Η 

κατανάλωση ενέργειας κατά την άρδευση του ελαιώνα είναι ακόμη μία περιβαλλοντική 

επιβάρυνση, η οποία μελετήθηκε από τους Ozilgen and Sorguven στην Τουρκία. Πιο 

συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για την παραγωγή 1 t ελιών απαιτείται ενέργεια 60,4 Mj 

(Ozilgen and Sorguven, 2011). 

Από την ανάλυση των μελετών που εντοπίστηκαν, προκύπτει ότι η χρήση μεγάλων 

ποσοτήτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στα υδάτινα 

περιβάλλοντα. Ειδικά όταν η υπερβολική χρήση χημικών συνδέεται με την υψηλή ένταση 

ποτίσματος ή με υψηλή βροχόπτωση, τότε η έκπλυσή τους στα ύδατα και η προκαλούμενη 

ρύπανση είναι ακόμη μεγαλύτερη, εντείνοντας το φαινόμενο του ευτροφισμού (Beaufoy, 
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2000, Zalidis et al., 2002, Metzidakis et al., 2008, Russo et al., 2010, Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011, Hermosin et al., 2013). Ο ευτροφισμός είναι περιβαλλοντικό 

πρόβλημα που παρουσιάζεται σε λίμνες ή κλειστούς αβαθείς κόλπους κάτω από ορισμένες 

συνθήκες. Στην ουσία δημιουργείται υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών 

στοιχείων, που προκαλείται από τον εμπλουτισμό των υδάτων με απορροές θρεπτικών 

στοιχείων (νιτρικά και φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα). Τα βακτήρια αυξάνονται σε αριθμό 

τόσο, που σχηματίζουν επικάλυμμα στις υδάτινες επιφάνειες, προκαλώντας σκίαση στο νερό 

κάτω από την επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, χωρίς φως, οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στον 

πυθμένα θανατώνονται, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε άλλα 

βακτήρια, που συνεχίζουν να αναπτύσσονται (Βικιπαίδεια, 2013). 

Όσον αφορά στη ρύπανση των υδάτων, αρνητική συμβολή φέρεται να έχουν και οι πρακτικές 

που εφαρμόζονται στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τη μία πλευρά, 

εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομης και ανεξέλεγκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείων σε λιμνοθάλασσες και ποτάμια (Karydas et al., 2005, Topi et al., 2012). 

Μάλιστα, από τη μελέτη του Karydas και των συνεργατών του (2005) προκύπτει ότι σε (1) 

από τα (20) ελαιοτριβεία που μελετήθηκαν και τοποθετείται στο Κολυμβάρι της Κρήτης 

πραγματοποιούνταν ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων σε ποτάμια. Άμεση συνέπεια είναι 

η μείωση της βιοποικιλότητας στα υδάτινα περιβάλλοντα, λόγω απορρόφησης του 

ρυπαντικού φορτίου από τους οργανισμούς που ζουν σε αυτά.  

Από την άλλη πλευρά, εντοπίστηκαν περιπτώσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε εδάφη. 

Από τις μελέτες προκύπτει ότι η διάθεση υγρών αποβλήτων σε εδάφη γειτονικά με 

υδροφόρους ορίζοντες, εγκυμονεί κινδύνους για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, λόγω 

τοξικών ρυπαντών (Saadi et al., 2007). Στο ίδιο πλαίσιο, διαπιστώθηκε ότι, έπειτα από 

διάθεση αποβλήτων σε εδάφη αμέσως μετά το ελαιοτριβείο, η ποσότητα φωσφόρου 

αυξάνεται με το βάθος και ταυτόχρονα αυξάνει και ο κίνδυνος για ρύπανση των υπόγειων 

υδάτων. Επιπλέον, τονίζεται ότι απαιτούνται πολλά χρόνια (15-20), προκειμένου να 

ελαττωθεί ο κίνδυνος (Kavvadias et al., 2010). Όπως προκύπτει, απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή όταν εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης σε ελαιοτριβεία.  

4.4.7 Επίπτωση από την παραγωγή αποβλήτων 

Η παραγωγή αποβλήτων απασχόλησε μεγάλο μέρος των μελετών που αναλύθηκαν. Τα 

παραγόμενα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου αποτελούν σοβαρό 

πρόβλημα, καθώς απαιτείται η ορθή διαχείρισή τους, προκειμένου να μην καθίστανται 

επιβλαβή για το περιβάλλον. Συνολικά, η επίπτωση της παραγωγή αποβλήτων μελετήθηκε σε 

ποσοστό 74,44% (67 μελέτες σε σύνολο 90 μελετών) στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας του ελαιολάδου που αναφέρθηκαν. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.11, η παραγωγή 

αποβλήτων μελετήθηκε ως επίπτωση στο στάδιο της καλλιέργειας σε ποσοστό 19,4% (13 

μελέτες σε σύνολο 67 μελετών) (Alcaide and Nefzaoui, 1996, Arvanitoyannis and Kassaveti, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
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2007, Skoulou and Zabaniotou, 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Pantaleo et al., 2009, 

Spinelli and Picchi, 2010, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Spinelli et al., 2011, 

Velazquez-Marti et al., 2011, Garcia-Maraver et al., 2012, Repullo et al., 2012, Requejo et al., 

2012, Rosua and Pasadas, 2012). Αντίστοιχα, στο στάδιο της βιομηχανικής εξαγωγής 

ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία, η επίπτωση αυτή εκτιμήθηκε σε ποσοστό 76,11% (51 μελέτες 

σε σύνολο 67 μελετών). Τέλος, στα στάδια της συσκευασίας (Russo et al., 2010, 

Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Ozilgen and Sorguven, 2011) και της 

αποθήκευσης (Avraamides and Fatta, 2008) τα ποσοστά  εκτίμησης της επίπτωσης 

παραγωγής αποβλήτων ήταν 3% και 1,5%, αντίστοιχα (2 και 1 μελέτες σε σύνολο 67 μελετών, 

αντίστοιχα). Η ποσοστιαία κατανομή παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.19. Από την Εικόνα 4.19, 

είναι εμφανής η κυρίαρχη μελέτη της επίπτωσης των παραγόμενων αποβλήτων στο στάδιο 

της εκχύλισης του ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο, κατέχοντας ποσοστό σχεδόν 77%. Αυτό 

οφείλεται στην παραγωγή υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, τα οποία είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβή, λόγω αυξημένου ρυπαντικού φορτίου.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή αποβλήτων απασχόλησε 

κυρίως μελέτες που ανήκουν στα στάδια της καλλιέργειας και της μεταποίησης (Alcaide and 

Nefzaoui, 1996, Rozzi and Malpei, 1996, Arjona et al., 1999, Paredes et al., 1999, Vitolo et 

al., 1999, Erguder et al., 2000, Aktas et al., 2001, Caputo et al., 2003, Rinaldi et al., 2003, 

Gurbuz et al., 2004, Vlyssides et al., 2004, Paredes et al., 2005, Ben Sassi et al., 2006, 

Fernandez-Bolanos et al., 2006, Kapellakis et al., 2006, Paraskeva and Diamadopoulos, 2006, 

Roig et al., 2006, Arvanitoyannis and Kassaveti, 2007, Celma et al., 2007, Kapellakis et al., 

2007, Sierra et al., 2007, Avraamides and Fatta, 2008, Azbar et al., 2008, Fountoulakis et al., 

2008, Aguilar, 2009, Al-Khatib et al., 2009, Brscic et al., 2009, Celma and Lopez-Rodriguez, 

2009,  Mechri et al., 2009, Pantaleo et al., 2009, Sobhi et al., 2009, Abu-Ashour et al., 2010, 

Altieri and Esposito, 2010, Aviani et al., 2010, Chartzoulakis et al., 2010, Gomez et al., 2010, 

Matos et al., 2010, Pattara et al., 2010, Russo et al., 2010, Capelletti et al., 2011, Dios-

Palomares and Martinez-Paz, 2011, Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011, Moraetis 

et al., 2011, Ozilgen and Sorguven, 2011, Sampaio et al., 2011, Scheidel and Krausmann, 

2011, Garcia-Maraver et al., 2012, Intini et al., 2012, Magdich et al., 2012, Salomone and 

Ioppolo, 2012, Nasini et al., 2013). Μία βασική παράμετρος που χαρακτηρίζει το ζήτημα της 

παραγωγής αποβλήτων είναι η εποχική παραγωγή τους, κάτι το οποίο δυσχεραίνει την 

αντιμετώπιση του προβλήματος (Brscic et al., 2009). Ο τομέας που απαιτεί μεγάλη προσοχή 

και αποτελεί κύρια προτεραιότητα είναι η μελέτη των παραγόμενων λυμάτων από τη φάση 

της επεξεργασίας (Avraamides and Fatta, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι η φάση 

της εξαγωγής του ελαιολάδου συμβάλλει την αύξηση της τοξικότητας μέσω της παραγωγής 

αποβλήτων (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Τα απόβλητα της καλλιέργειας 

έχουν ήδη μελετηθεί αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 4.3.1, ως σημαντική επίπτωση του σταδίου 
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αυτού. Για αυτό, ακολουθεί-στην παρούσα φάση της εργασίας-ανάλυση των παραγόμενων 

αποβλήτων μόνο από το στάδιο της μεταποίησης. 

Στις περισσότερες μελέτες που εντοπίστηκαν για τη μελέτη των παραγόμενων αποβλήτων 

από το στάδιο της μεταποίησης αναφέρεται η παραγωγή των ΥΑ ελαιοτριβείου (Alcaide and 

Nefzaoui, 1996, Rozzi and Malpei, 1996, Caputo et al., 2003, Rinaldi et al., 2003, 

Arvanitoyannis and Kassaveti, 2007, Celma et al., 2007, Sierra et al., 2007, Mechri et al., 

2009, Altieri and Esposito, 2010, Aviani et al., 2010, Chartzoulakis et al., 2010, Russo et al., 

2010, Salomone and Ioppolo, 2012). Αναφέρεται, επίσης, και η παραγωγή παχιάς ιλύος που 

περιέχει κουκούτσια ελιάς, υγρά του καρπού της ελιάς και πολτό (Arjona et al., 1999). Τα 

υγρά απόβλητα αποτελούν σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, γι’  αυτό απαιτείται η 

εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, όπου οι ποσότητες 

παραγωγής τους είναι τεράστιες (Aguilar, 2009). Από την αναζήτηση των αιτιών για την 

αυξημένη παραγωγή υγρών αποβλήτων, βρέθηκε ότι η φάση του πλυσίματος των ελιών 

συμβάλλει σε αυτό (Cappelletti et al., 2011), αλλά και η προσθήκη νερού στα συστήματα 

φυγοκέντρισης (3) φάσεων (Gurbuz et al., 2004, Gomez et al., 2010) οδηγεί σε υπερβολικά 

αυξημένες ποσότητες υγρών αποβλήτων (120%). Η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων 

διαπιστώθηκε ότι είναι ίση με 0,5-1,5 λίτρα/kg ελιών στη μελέτη των Scheidel and 

Krausmann (2011) και των Ozilgen and Sorguven (2011), ενώ στη μελέτη του Al-Khatib 

(2009) και των συνεργατών εκτιμήθηκε ίση με 1,7 m
3 

/t ελιών, ποσότητα ιδιαίτερα υψηλή 

(Al-Khatib et al., 2009, Ozilgen and Sorguven, 2011, Scheidel and Krausmann, 2011).  

 

Αποθήκευση

2%

Συσκευασία

3%

Μεταποίηση

77% Καλλιέργεια

19%

 

Εικόνα 4.19: Κατανομή της επίπτωσης της «παραγωγής αποβλήτων» στα διάφορα στάδια 

της παραγωγής του ελαιολάδου. 
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Τα δύο συστήματα φυγοκέντρισης αποτέλεσαν πεδίο σύγκρισης ως προς τα παραγόμενα 

παραπροϊόντα: φυτικά υγρά (vegetation water), κατσίγαρος (OMW ή ΥΑ) και ελαιοπυρήνας 

(pomace). Διαπιστώθηκε ότι το σύστημα (2) φάσεων είχε 2.250-2.700 t φυτικά υγρά έναντι 

45.000-54.000 t για το σύστημα (3) φάσεων. Επίσης, από το σύστημα (2) φάσεων προέκυψαν 

36.000 t ελαιοπυρήνα έναντι 22.500 t που παρήγαγε το σύστημα (3) φάσεων. Όσον αφορά 

στην παραγωγή ΥΑ, ήταν μειωμένη κατά 95% στο σύστημα (2) φάσεων, σε σχέση με των (3) 

φάσεων. Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε ετήσια βάση για το 2004 (Gurbuz et al., 2004). 

Διαπιστώνεται ότι η προσθήκη νερού στο σύστημα (3) φάσεων συνεπάγεται την αύξηση του 

όγκου των παραγόμενων υγρών αποβλήτων.  

Από την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων μονάδων μεταποίησης, προκύπτουν 

αποτελέσματα για την παραγωγή αποβλήτων σε κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση μελέτης (92) ελαιοτριβείων στην περιοχή της Παλαιστίνης το 2009, διαπιστώθηκε 

ότι η μέση παραγωγή στερεών αποβλήτων ήταν 400 kg/t επεξεργασμένων ελιών, ενώ η 

παραγωγή των υγρών αποβλήτων ήταν 1,7 m
3
/t ελιών, τιμή η οποία θεωρείται ιδιαίτερα 

υψηλή. Διαπιστώθηκαν διακυμάνσεις από τόπο σε τόπο, λόγω των διαφορετικών ποικιλιών 

ελιών, άρα και του διαφορετικού περιεχομένου σε νερό και λάδι των ελιών. Εκτός από το ph, 

όλοι οι υπόλοιποι δείκτες για το COD, BOD, φαινόλες, αιωρούμενα σωματίδια είχαν τιμές 

πάνω από τα όρια, κατά πολύ  (Al   Khatib  et  al., 2009). Κατά την περίοδο 1996-2000 στην 

Ισπανία, τα παραγόμενα απόβλητα ήταν: 26.355 t olive husk, 46.854 t ΥΑ και 109.327 t ιλύος 

(Celma et al., 2007). Κατά το έτος 2005, η παραγωγή από (97) ελαιοτριβεία στην Ιορδανία 

ανήλθε σε 107.000 t ελιών, 20.300 t ελαιολάδου και 27.000 t στερεών αποβλήτων ελαίου 

(Abu-Ashour et al., 2010). Η επεξεργασία 100 kg ελιών συνεπάγεται την παραγωγή 35 kg 

πυρηνελαίου και 100 λίτρων υγρών αποβλήτων, για μελέτη στην Κροατία το 2009. Όπως 

τονίζεται, η εποχιακή παραγωγή των υγρών αποβλήτων και η στάση του παραγωγού 

αποτελούν τις απειλές στη μελέτη της αλυσίδας του ελαιολάδου (Brscic et al., 2009). Σε κάθε 

περίπτωση, το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει είναι η διαχείριση των παραγόμενων 

υγρών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου είναι υψηλότερα σε 

ποσότητα από τα αντίστοιχα στερεά απόβλητα κατά την εξαγωγή ελαιολάδου σε ελαιοτριβείο 

(Aviani et al., 2010). Η σύνθεση των στερεών αποβλήτων εξαρτάται από τις διαδικασίες 

εκχύλισης, ενώ η σύνθεση των υγρών εξαρτάται κυρίως από την περιεκτικότητα σε φαινόλες 

και νερό (Alcaide and Nefzaoui, 1996). 

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου είναι πολύ δύσκολο να αποικοδομηθούν και, γι’ αυτό, 

απαιτούνται πρακτικές διαχείρισης και επεξεργασίας πριν τη διάθεσή τους. Η δυσκολία στη 

διάσπασή τους οφείλεται στην παρουσία φαινολών και αυξημένου COD και είναι πιο έντονη 

όταν η ποσότητα των αποβλήτων είναι υψηλή (Paredes et al., 1999, Erguder et al., 2000, 

Vlyssides et al., 2004, Paredes et al., 2005, Fernandez-Bolanos et al., 2006, Paraskeva and 

Diamadopoulos, 2006, Roig et al., 2006, Azbar et al., 2008, Fountoulakis et al., 2008, 

Magdich et al., 2012). Με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, διαπιστώθηκε ότι 
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μειώνονται οι φαινόλες και η ποσότητα του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD (Kapellakis 

et al., 2007). Σύμφωνα με τη μελέτη του Ben Sassi και των συνεργατών (2006), στα 

παραδοσιακά συστήματα εξαγωγής ελαιολάδου συναντάται η μεγαλύτερη τοξικότητα 

αποβλήτων (Ben Sassi et al., 2006). Αντίθετα, στη μελέτη του Aktas και των συνεργατών του, 

υποστηρίζεται ότι η συγκέντρωση πολυφαινολών είναι πιο υψηλή σε συστήματα 

φυγοκέντρισης (Aktas et al., 2001). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην αποικοδόμηση των υγρών 

αποβλήτων βοηθά η προσθήκη και άλλων οργανικών αποβλήτων σε αυτά (Sobhi et al., 2009, 

Sampaio et al., 2011). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι απαιτείται 

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ακόμη και πριν τη διάθεσή τους σε δεξαμενές εξάτμισης, 

έτσι ώστε να αποφευχθούν οι οσμές και ο σχηματισμός στερεών υπολειμμάτων (Moraetis et 

al., 2011).  

Στα στερεά απόβλητα που παράγονται στα ελαιοτριβεία ανήκουν κυρίως ο ελαιοπυρήνας και 

τα κουκούτσια του καρπού της ελιάς (Vitolo et al., 1999, Caputo et al., 2003, Celma  and 

Lopez-Rodriguez, 2009, Matos et al., 2010, Garcia-Maraver et al., 2012, Intini et al., 2012).  

Από μελέτη στην Ιορδανία προκύπτει για το έτος 2005 ότι παρήχθησαν 20.300 t ελαιόλαδο 

και 27.000 t στερεά απόβλητα, ενώ για την Ιταλία προκύπτει παραγωγή ακατέργαστου 

ελαιοπυρήνα ίση με 915.000 t ετησίως για το διάστημα από 2002-2005 (Pantaleo et al., 2009, 

Abu-Ashour et al., 2010). Από αντίστοιχη μελέτη στην Ιταλία για την παραγωγή 

κουκουτσιών ελιάς, προκύπτει ότι παράγονται 90-150 kg κουκούτσια ανά τόνο ελιών (Pattara 

et al., 2010).  

4.4.8 Επίπτωση από την κατανάλωση καυσίμων 

Η επίπτωση από την κατανάλωση καυσίμων μελετήθηκε σε ποσοστό 8,89% (8 μελέτες στο 

σύνολο των 90). Η κατανάλωση καυσίμων είναι μία επίπτωση, της οποίας η μελέτη 

ουσιαστικά «μοιράζεται» μεταξύ των σταδίων της καλλιέργειας και της εξαγωγής ελαιολάδου 

στο ελαιοτριβείο. Στο πρώτο στάδιο αντιστοιχεί ποσοστό μελετών 37,5% (3 μελέτες στο 

σύνολο των 8) και στο δεύτερο 50% (4 μελέτες στο σύνολο των 8),  όπου γίνεται εκτίμηση 

της επίπτωσης. Ακόμη, στο στάδιο των μεταφορών ταξινομείται (1) μελέτη, με ποσοστό  

12,5% (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). Συνολικά, λοιπόν, για την επίπτωση 

της κατανάλωσης καυσίμων αναλύθηκαν (8) μελέτες, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.11. Η 

συνεισφορά του κάθε σταδίου στην εκτίμηση της επίπτωσης της κατανάλωσης καυσίμων 

απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 4.20. Από την Εικόνα 4.20, γίνεται αντιληπτή η μεγάλη 

συνεισφορά των σταδίων της καλλιέργειας (Avraamides and Fatta, 2008, Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011, Ozilgen and Sorguven, 2011) και της παραγωγής ελαιολάδου στο 

ελαιοτριβείο (Avraamides and Fatta, 2008, Sobhi et al., 2009, Russo et al., 2010, Ozilgen and 

Sorguven, 2011) στην κατανάλωση καυσίμων.  

Λόγω της μεγάλης συνεισφοράς του σταδίου της μεταποίησης στην κατανάλωση καυσίμων, 

γίνεται περαιτέρω ανάλυση της σχέσης αυτής. Η κατανάλωση καυσίμων είναι έντονη, 
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προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διεργασίες στο ελαιοτριβείο. Για τη λειτουργία της 

μονάδας μεταποίησης απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία απαιτεί κατανάλωση καυσίμων 

για να παραχθεί. Άμεση συνέπεια είναι η εξάντληση των πόρων (Sobhi et al., 2009, Russo et 

al., 2010). Η κατανάλωση καυσίμων στη μονάδα μεταποίησης κατανέμεται στις διεργασίες 

μεταφοράς και πλυσίματος των ελιών, ανάδευσης, στη λειτουργία των μηχανών πίεσης και 

φυγοκέντρισης, στη διεργασία άντλησης του ελαίου και στη λειτουργία της μηχανής 

γεμίσματος λαδιού (Ozilgen and Sorguven, 2011). Στο πλαίσιο της μελέτης κατανάλωσης 

καυσίμων στη μονάδα μεταποίησης, διαπιστώθηκε ότι για την παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου απαιτείται κατανάλωση 61,5 g καυσίμου. Πιο συγκεκριμένα, η  

κατανάλωση μαζούτ για την παραγωγή 1 λίτρου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 12,4% (το ποσοστό αναφέρεται στο μερίδιο που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 

καυσίμου μαζούτ για το ελαιοτριβείο, όταν το 100% των εισόδων αναφέρεται στη φάση της 

καλλιέργειας και της μεταποίησης μαζί) (Avraamides and Fatta, 2008).  

 

Μεταφορές

13%

Μεταποίηση

49%

Καλλιέργεια

38%

 

Εικόνα 4.20: Κατανομή της επίπτωσης της «κατανάλωσης καυσίμων» στα διάφορα στάδια 

της παραγωγής του ελαιολάδου. 

 

4.4.9 Επίπτωση στο έδαφος 

Η ευπάθεια του εδάφους σχετίζεται με τις πρακτικές που ακολουθούνται κατά την 

καλλιέργεια των ελαιόδεντρων, αλλά και με τη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων από 

την παραγωγή του ελαιολάδου σε αυτό. Έτσι, δικαιολογείται το γεγονός ότι η επίπτωση της 

ευπάθειας του εδάφους εκτιμάται σε μελέτες που ανήκουν στα στάδια της καλλιέργειας και 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, 

προκύπτει ότι μελετήθηκε σε ποσοστό 21,1% (19 μελέτες στο σύνολο των 90). Συγκεκριμένα, 
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στο στάδιο της καλλιέργειας, η επίπτωση αυτή μελετήθηκε σε (9) περιπτώσεις (47,37%). 

Αντίστοιχα, στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, η επίπτωση στο έδαφος 

εκτιμάται σε (10) μελέτες (52,6%). Η γραφική απεικόνιση αυτών, με βάση τα στοιχεία του 

Πίνακα 4.11, παρατίθεται στην Εικόνα 4.21. 

 

Αντίστροφη 

Εφοδαστική

53%

Καλλιέργεια

47%

 

 

Εικόνα 4.21: Κατανομή της επίπτωσης της «ευπάθειας του εδάφους» στα διάφορα στάδια 

της παραγωγής του ελαιολάδου. 

 

Από την Εικόνα 4.21 γίνεται φανερό ότι το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό, που ανέρχεται σε 53%. Αυτό σημαίνει ότι το 53% των 

μελετών που εξετάστηκαν για την ευπάθεια του εδάφους ανήκει στο στάδιο της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Sierra et al., 2001, Mekki et al., 2006, Nastri et al., 2006, Saadi et al., 

2007, Kavvadias et al., 2010, Mahmoud et al., 2010, Pierantozzi et al., 2011, Canero et al., 

2012, Komnitsas and Zaharaki, 2012, Suna Erses Yay et al., 2012). Αντίστοιχα, το 47% των 

μελετών που διεξήχθησαν για την εκτίμηση της ευπάθειας του εδάφους ανήκει στο στάδιο 

της καλλιέργειας των ελαιόδεντρων στο χωράφι (Graaff and Eppink, 1999, Beaufoy, 2000, 

Zalidis et al., 2002, Gomez et al., 2003, Francia Martinez et al., 2006, Fleskens and 

Stroosnijder, 2007, Costantini and Barbetti, 2008, Metzidakis et al., 2008, Michalopoulos and 

Christodoulopoulou, 2011). Η ευπάθεια του εδάφους που σχετίζεται με την αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα έχει να κάνει κυρίως με τη διάθεση των αποβλήτων της 

ελαιοπαραγωγής σε εδάφη. Όπως διαπιστώθηκε, εάν τα απόβλητα αυτά είναι ακατέργαστα, 

τότε το έδαφος γίνεται τοξικό και ακατάλληλο για καλλιέργεια. Η επίπτωση της ευπάθειας 

του εδάφους στα πλαίσια της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως προέκυψε από τη 
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βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελετήθηκε διεξοδικά στο υποκεφάλαιο 4.3.6. Για το λόγο αυτό, 

αξίζει να γίνει στην παρούσα φάση ειδική αναφορά για την επίπτωση στο έδαφος μόνο από 

το στάδιο της καλλιέργειας.  

Το έντονο οικολογικό αποτύπωμα που απορρέει από το στάδιο της καλλιέργειας οφείλεται 

στην έντονη χρήση γης και στον τρόπο που αυτή διαχειρίζεται, σύμφωνα με μελέτη των 

Michalopoulos and Christodoulopoulou (Michalopoulos and Christodoulopoulou, 2011). 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, στο στάδιο της καλλιέργειας ανήκει το 47% των μελετών που 

εκτιμούν την περιβαλλοντική επίπτωση στο έδαφος. Από μελέτη στην Ισπανία, προκύπτει ότι 

οι χώρες της Μεσογείου έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια εδάφους σε διάβρωση, λόγω υψηλών 

κλιματικών διακυμάνσεων. Υποστηρίζεται, στα πλαίσια της ίδιας εργασίας, ότι στις χώρες 

αυτές παρατηρούνται υψηλής έντασης βροχοπτώσεις, έπειτα από πολύ ξηρά καλοκαίρια, κάτι 

που εντείνει το φαινόμενο (Francia Martinez et al., 2006). 

Από τις μελέτες που εντοπίστηκαν προκύπτει ότι στην καλλιέργεια η ευπάθεια του εδάφους 

σχετίζεται με τη διάβρωσή του. Η διάβρωση του εδάφους είναι εντονότερη, όταν υπάρχει 

απότομη κλίση στο χωράφι και δεν υπάρχουν φυτεμένες λωρίδες -φυτικό κάλυμμα- ώστε να 

συγκρατούν την υγρασία του εδάφους. Με την εισαγωγή της μηχανοποιημένης γεωργίας σε 

λοφώδεις εκτάσεις, δυσχεραίνει η διαχείρισή τους και τα εδάφη είναι στο όριο της 

καταλληλότητας για καλλιέργεια. Όταν δεν υπάρχει φυτικό κάλυμμα και, επιπλέον, δεν 

εφαρμόζεται όργωμα, τότε είναι η χειρότερη περίπτωση εδάφους, καθώς επέρχεται διάβρωση 

(Gomez et al., 2003, Francia Martinez et al., 2006). Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή 

εντατικού οργώματος επιφέρει επίσης αρνητικά αποτελέσματα, καθώς τα βαριά μηχανήματα 

οδηγούν σε συμπίεση και διάβρωση (Beaufoy, 2000, Zalidis et al., 2002, Gomez et al., 2003). 

Με την πρακτική του οργώματος ασχολήθηκε και η μελέτη των Fleskens and Stroosnijder 

(2007) και των συνεργατών, από όπου προέκυψε ότι το όργωμα αυξάνει την τραχύτητα του 

εδάφους και εμφανίζεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη του φυτικού καλύμματος. Ακόμη, 

υποστηρίζεται ότι οι αγροτικές πρακτικές οδηγούν σε υποβάθμιση του εδάφους και σε 

ερημοποίηση. Επίσης, πιθανά λάθη στο σύστημα άρδευσης είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 

αλάτωση του εδάφους (Fleskens and Stroosnijder, 2007). Όσον αφορά στην εντατικοποίηση 

της καλλιέργειας, σε συνδυασμό με την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, 

αυξάνει ακόμη περισσότερο την ευπάθεια του εδάφους και οδηγεί σε διάβρωση (Graaff and 

Eppink, 1999). 

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία το 2008 κάνει γνωστό ότι όταν υπάρχουν 

απότομες κλίσεις στους ελαιώνες, τότε αυξάνονται οι διαχειριστικές δυσκολίες και αυξάνει ο 

κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. Συγκεκριμένα, το 28% ελαιόδεντρων που μελετήθηκαν 

στην Ιταλία ανήκουν στην κατηγορία υψηλής διάβρωσης εδάφους και το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ελαιόδεντρων ανήκουν στην κατηγορία «πολύ δύσκολη διαχείριση εδάφους» 

(Costantini and Barbetti, 2008). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία και είχε ως 

αντικείμενο την ελαιοπαραγωγή της Ισπανίας (1999), διαπιστώθηκε ότι στο 20% των εδαφών 
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της Ισπανίας η διάβρωση εδάφους είναι μεγαλύτερη από 50 t/εκτάριο/έτος, κάτι το οποίο 

συζητήθηκε και παραπάνω. Επίσης, η αύξηση της απορροής, σε συνδυασμό με τη 

βροχόπτωση, οδηγούν σε αύξηση της διάβρωσης (Graaff and Eppink, 1999). Άλλη μια 

μελέτη έλαβε χώρα στην Ολλανδία με χώρες-στόχους αυτή τη φορά την Πορτογαλία, την 

Ισπανία και την Ιταλία. Και πάλι βρέθηκε ότι, όσο μειώνεται η κάλυψη του εδάφους, η 

απώλεια εδάφους αυξάνεται. Όταν υπάρχει κλίση στο έδαφος, εκτός από το φυτικό κάλυμμα, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάλυμμα βράχων για προστασία από τη διάβρωση (Fleskens 

and Stroosnijder, 2007). 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τις επιπτώσεις που απορρέουν από την 

παραγωγή ελαιολάδου, διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα 

έντονη στις χώρες της Μεσογείου. Η αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου έχει ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση έντονων επιπτώσεων στις χώρες της Μεσογείου, η οποία οδηγεί στην αυξημένη 

διεξαγωγή μελετών για τις χώρες αυτές. Στην Εικόνα 4.22 παρουσιάζεται ο αριθμός μελετών 

που εντοπίστηκαν για κάθε χώρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε Ισπανία, Ιταλία και 

Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.  

 

 

Εικόνα 4.22: Κατανομή των μελετών στις χώρες όπου διεξήχθησαν. 
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Στην Εικόνα 4.23 παρουσιάζεται μία συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων, όπου 

διακρίνονται οι εντονότερες επιπτώσεις. Όπως διαπιστώθηκε και στην αρχή της ενότητας 4.4, 

η παραγωγή των αποβλήτων φέρεται να είναι η πιο έντονη περιβαλλοντική επίπτωση, καθώς 

μελετήθηκε σε ποσοστό 74,44% με βάση την ανάλυση των μελετών που εντοπίστηκαν. Στο 

ίδιο πλαίσιο, διαπιστώνεται ότι η 2η σε σειρά επίπτωση είναι η επιβάρυνση των υδάτινων 

πόρων, στην οποία αντιστοιχεί ποσοστό 28,89%. Ακολουθούν οι επιπτώσεις: κατανάλωση 

ενέργειας και ευπάθεια του εδάφους με 21,11%, επίπτωση από τη χρήση φυτοφαρμάκων με 

16,67%, εκπομπές στην ατμόσφαιρα με 15,56%, επίπτωση από τη χρήση λιπασμάτων με 

12,22%, επίπτωση από την κατανάλωση καυσίμων με 8,89% και η εκπομπή του CO2 με 

7,78%. 
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Εικόνα 4.23: Μελέτη της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης από την παραγωγή του 

ελαιολάδου στη βάση των (90) μελετών. 

 

4.5 Κριτικός σχολιασμός - Προτάσεις 

4.5.1 Σχολιασμός της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

Η παραγωγή των αποβλήτων τόσο κατά την καλλιέργεια των ελαιώνων όσο και κατά την 

παραγωγική διαδικασία στο ελαιοτριβείο αποτελεί ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές και 

τους αρμόδιους πάνω στα θέματα της παραγωγής ελαιολάδου. Η βιομάζα που παράγεται στη 

φάση της καλλιέργειας, δηλαδή τα υπολείμματα κλαδέματος, καλό είναι να μην καίγεται 

απευθείας στο χωράφι, διότι αυξάνονται επικίνδυνα οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα και, 

συνεπώς, εντείνεται το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη μέσω αύξησης των 
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αερίων του θερμοκηπίου (CH4, CO2, N2O). Όσον αφορά στα απόβλητα ελαιοτριβείου, 

σημαντικός κίνδυνος απορρέει από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους σε υδάτινα περιβάλλοντα 

και σε εδάφη που είναι γειτονικά με υδροφόρους ορίζοντες (Karydas et al., 2005, Saadi et al., 

2007, Kavvadias et al., 2010, Topi et al., 2012). Από την ανεξέλεγκτη διάθεση, προκαλείται 

ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω απορρόφησης του ρυπαντικού 

φορτίου. Τα πεδία στα οποία πρέπει να δοθεί άμεσα προσοχή, λοιπόν, είναι αφενός οι 

ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων και, αφετέρου, η διαχείριση και η διάθεση των 

ποσοτήτων αυτών. 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, κρίνεται ότι η εφαρμογή των γεωργικών 

πρακτικών και των συστημάτων εξαγωγής ελαίου, στο χωράφι και στο ελαιοτριβείο, 

αντίστοιχα, παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που 

προκαλείται. Στο χωράφι, η εντατικοποίηση της καλλιέργειας οδηγεί σε υιοθέτηση 

γεωργικών πρακτικών που έχουν ενεργό ρόλο στην ένταση των επιπτώσεων, όπως η χρήση 

χημικών προϊόντων, η εφαρμογή ποτίσματος, κτλ. Αντίστοιχα, στο ελαιοτριβείο, η εφαρμογή 

συστημάτων εξαγωγής (3) φάσεων οδηγεί σε επιπτώσεις που σχετίζονται με την ποσότητα 

των παραγόμενων αποβλήτων και με την κατανάλωση νερού. Επίσης, η έλλειψη μονάδων 

επεξεργασίας των αποβλήτων στο ελαιοτριβείο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διάθεση των αποβλήτων (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

2011). 

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς ανάλυσης των μελετών που συγκεντρώθηκαν, κρίνεται σκόπιμη 

η αναφορά στη χρήση των ορυκτών καυσίμων, στα διάφορα στάδια της παραγωγής του 

ελαιολάδου. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τόσο στο χωράφι, όσο και στη μονάδα 

μεταποίησης των ελιών, εντοπίζονται υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, για την κάλυψη των 

οποίων γίνεται χρήση ορυκτών καυσίμων. Η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την εξάντληση των ορυκτών πόρων, όσο και για την αύξηση 

των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Συμπερασματικά, με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, 

και το πρόβλημα διάθεσης των αποβλήτων μένει δυσεπίλυτο, αλλά και το περιβάλλον 

επιβαρύνεται επικίνδυνα. 

4.5.2 Προτάσεις διαχείρισης για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

Από την ανάλυση των μελετών που εντοπίστηκαν, διαπιστώθηκαν τα στάδια και οι  

συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες οδηγούν σε μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελαχιστοποίηση της χρήσης ή η αποφυγή τέτοιου είδους πρακτικών 

θα αποτελούσε ένα ικανότατο βήμα για την εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επιπλέον, υφίστανται αρκετές πρακτικές εφαρμογής στα διάφορα στάδια, οι οποίες είναι 

δυνατόν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Στις περισσότερες μελέτες που 

εντοπίστηκαν, οι ομάδες-στόχοι στις οποίες «απευθύνονταν» τα αποτελέσματα και τα 
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ευρήματα ήταν οι αγρότες-καλλιεργητές ελαιώνων και οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, καθώς 

και οι τοπικές αρχές.  

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που δοθεί προτεραιότητα στη γη και όχι στην παραγωγή, τότε 

θα υπάρχει ελπίδα για τη μείωση των επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινοτικοί στόχοι 

που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναφέρονται στην επίτευξη 

μείωσης εκπομπών, μείωσης χρήσης ορυκτών καυσίμων, μείωσης κατανάλωσης νερού, 

καθώς και στην επίτευξη καλής κατάστασης του εδάφους, δίνοντας έμφαση στη γη. Σίγουρα 

θα πρέπει να αποφευχθούν στόχοι, οι οποίοι εκφράζονται σε όρους παραγωγής, δηλαδή 

συγκεκριμένα kg/δέντρο ή εκτάριο, γιατί κάτι τέτοιο οδηγεί σε εντατικοποίηση της 

καλλιέργειας και, άρα, σε αύξηση των επιπτώσεων. Όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα 

παράγραφο αποτελούν μέλημα και αρμοδιότητα των αρχών και, ακόμη παραπάνω, των 

φορέων χάραξης πολιτικών. 

Η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων εντοπίστηκε ως ένα στάδιο με μεγάλη συνεισφορά στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όσον αφορά στις διαδικασίες της καλλιέργειας, καλό θα ήταν 

να εξεταστεί η περίπτωση των βιολογικών ελαιώνων, έναντι των συμβατικών. Με την 

καλλιέργεια βιολογικών ελαιώνων είναι δυνατό να επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση στη 

χρήση συμβατικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Το μόνο ζήτημα που προκύπτει είναι η 

αυξημένη απαίτηση σε εργασία ανθρώπινου δυναμικού. Η παρουσία, όμως, των αυξημένων 

εκπομπών και η απειλή προς τους υδροφόρους ορίζοντες ελαττώνεται σημαντικά και αυτό 

είναι που εξισορροπεί το παραπάνω ζήτημα. Ακόμη, προτείνεται να αφήνεται ικανό διάστημα 

μεταξύ ψεκασμού με φυτοφάρμακο και συγκομιδής, εάν δε γίνεται να αποφευχθεί ο 

ψεκασμός. Η εφαρμογή συστημάτων άρδευσης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί 

το υπερβολικό πότισμα οδηγεί σε αύξηση των παρασίτων και, άρα, αυξημένη ανάγκη για 

φυτοφάρμακα. Μία καλή πρακτική θεωρείται η χρήση ψεκαστήρων για εξοικονόμηση νερού. 

Επίσης, στα πλαίσια της καλλιέργειας, προτείνεται να υπάρχει φυτικό κάλυμμα στο χωράφι, 

ώστε να αξιοποιείται το νερό που ρίπτεται, αλλά και να αποφεύγεται η διάβρωση.  

Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα ελαιοτριβείων, προτείνεται να υπάρχουν κεντρικές 

μονάδες συλλογής και διαχείρισής τους, όπου θα καταλήγουν τα απόβλητα από τα 

ελαιοτριβεία των γύρω περιοχών. Με την εφαρμογή της πρότασης, είναι δυνατό να μειωθεί 

το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων για τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και να εξασφαλιστεί 

η ορθή και ασφαλής διαχείρισή τους. Από τα ελαιοτριβεία παράγονται παραπροϊόντα 

(κουκούτσια, ιλύς ξηραμένη, ελαιοπυρήνας), τα οποία είναι δυνατό-με κατάλληλη 

επεξεργασία-να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμα. Με τη χρήση των βιοκαυσίμων 

πετυχαίνεται μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, μείωση της παραγόμενης τέφρας και 

εξάλειψη των επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων. Προτείνεται η χρήση 

των βιοκαυσίμων από τις ίδιες τις μονάδες των ελαιοτριβείων για κάλυψη των ενεργειακών 

τους αναγκών, ώστε να μειωθούν τα κόστη μεταφοράς αποβλήτων και αγοράς καυσίμων, ως 

μέρος της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
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Σημειώνεται ότι, επειδή τα περισσότερα ελαιοτριβεία στην Ελλάδα είναι μικρές, 

οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι ασύμφορη οικονομικά η εφαρμογή πρακτικών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα στην ίδια την εγκατάσταση, δηλαδή στο χώρο της 

μονάδας του ελαιοτριβείου. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η μαζική διαχείριση των 

αποβλήτων ελαιοτριβείων από κεντρικές, μεγάλες μονάδες. Ως αποτέλεσμα, προκύπτει 

μειωμένο κόστος και, παράλληλα, εξασφαλίζεται η σωστή και προσεγμένη διαχείριση των 

αποβλήτων, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο προτείνεται όχι μόνο για την 

Ελλάδα, αλλά και για άλλες μικρές σχετικά χώρες, οι οποίες δε διαθέτουν μεγάλες και 

ισχυρές οικονομικά μονάδες παραγωγής ελαιολάδου. 

Εναλλακτικές πρακτικές περαιτέρω διαχείρισης είναι η χρήση των αποβλήτων ελαιοτριβείου 

και χωραφιού μαζί με άλλα αγροτικά απόβλητα, όπως άχυρο σιταριού, απόβλητα 

χοιροστασίου, απόβλητα πτηνοτροφίας και απόβλητα επεξεργασίας βαμβακιού, για την 

παραγωγή ενός ώριμου κομπόστ, το οποίο θα είναι ικανό να εμπλουτίσει το έδαφος σε 

θρεπτικά. Ως αποτέλεσμα, και το πρόβλημα της διάθεσής τους επιλύεται, αλλά και 

παράγονται προϊόντα, τα οποία θα περιορίσουν τη χρήση συμβατικών λιπασμάτων και, 

γενικότερα, χημικών προϊόντων. Επίσης, τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου είναι δυνατό να 

βρουν χρήση ως μέσο ποτίσματος των αρδευόμενων εκτάσεων. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να 

έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Με την υιοθέτηση της πρακτικής, πετυχαίνεται 

εξοικονόμηση στους υδάτινους πόρους και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που πρόκειται να 

διατεθούν. Επιβάλλεται να διευρυνθεί το νομοθετικό πλαίσιο και να «προβλέπει» τη χρήση 

αποβλήτων έπειτα από επεξεργασία σε εδάφη.  

Στο πλαίσιο των προτάσεων για τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου, είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί ανάκτηση των φυσικών συστατικών τους. Συγκεκριμένα, τα συστατικά των 

φαινολών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φαρμακευτική, στην  παρασκευή προϊόντων 

προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων ως βελτιωτικά 

για τη διάρκεια αποθήκευσης. Καταλαβαίνει κανείς πως εάν γίνει η κατάλληλη επεξεργασία 

και διαχείριση, τότε και τα προς διάθεση απόβλητα θα είναι ελάχιστα, αλλά και θα 

παραχθούν χρήσιμα προϊόντα. Επιπλέον, το εξαγόμενο πυρηνέλαιο βρίσκει χρήση ως 

προσθετικό σε ζωοτροφές, ως συστατικό για παραγωγή λιπάσματος και για εκχύλιση ουσιών 

που είναι χρήσιμες στη βιομηχανία των καλλυντικών.  

Προτείνεται, ακόμη, η διεξαγωγή σεμιναρίων, τα οποία να απευθύνονται σε αγρότες-

καλλιεργητές ελαιώνων και σε ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων. Με την παρακολούθηση των 

σεμιναρίων, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατό να καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν στην 

καλλιέργεια της ελιάς και στην παραγωγή ελαιολάδου, προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικοί, 

χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Απαιτείται ενημέρωση σε θέματα αύξησης της 

παραγωγής, χωρίς να  εντοπίζεται υπερβολική χρήση χημικών προϊόντων και υπέρμετρη 

κατανάλωση νερού. Επιπλέον, επείγουσας ανάγκης είναι η ενημέρωση για την προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι των συμβατικών καυσίμων, τόσο στα μηχανήματα για 
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τη διαχείριση του εδάφους, όσο και στα μηχανήματα του ελαιοτριβείου. Τα σεμινάρια θα 

έχουν ως στόχο να ενημερώσουν, ώστε να πραγματοποιείται η διαχείριση του κάθε σταδίου 

παραγωγής του ελαιολάδου με γνώμονα την περιβαλλοντική επίπτωση. Η επαφή των 

ελαιοπαραγωγών με εργαλεία όπως η ανάλυση κύκλου ζωής είναι δυνατό να επιφέρει 

σημαντικά αποτελέσματα ως προς την υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικά πρακτικών.   
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5 Συμπεράσματα  

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής 

εργασίας, πραγματοποιήθηκε μία προσπάθεια αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που προκύπτουν από την εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου. Για την καλύτερη διαχείριση 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των μελετών που καταγράφηκαν ανάλογα με 

τη χώρα όπου διεξήχθη η κάθε μελέτη, το έτος δημοσίευσής της και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε αναλυτική προσέγγιση του κάθε σταδίου της παραγωγής του ελαιολάδου 

και πώς αυτά επηρεάζουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του κύκλου ζωής του ελαιολάδου, 

αλλά και της κάθε επίπτωσης που μελετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.   

Όσον αφορά στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, σημειώνεται ότι το στάδιο της 

μεταποίησης είναι αυτό που έχει προσελκύσει το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, 

καθώς εκεί επικεντρώθηκε το 57,78% των εργασιών (52 μελέτες στο σύνολο των 90). Οι 

επιπτώσεις, δηλαδή, από το στάδιο της εξαγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο αποτέλεσαν 

εντονότερα αντικείμενο μελέτης και έρευνας. Ακολουθεί το στάδιο της καλλιέργειας σε 

ποσοστό 36,67% (33 μελέτες στο σύνολο των 90), το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε ποσοστό 16,67% (15 μελέτες στο σύνολο των 90), τα στάδια των μεταφορών και 

της συσκευασίας σε ποσοστό 3,33% το καθένα (3 μελέτες στο σύνολο των 90) και το στάδιο 

της αποθήκευσης σε ποσοστό 1,11% (μόλις 1 μελέτη στο σύνολο των 90). Όπως 

διαπιστώνεται, κάποιες από τις εργασίες που μελετήθηκαν εκτιμούν τις επιπτώσεις για (2) ή 

περισσότερα στάδια ταυτόχρονα. 

Για την παραγωγή του ελαιολάδου διαπιστώθηκε ότι το 80% αυτής πραγματοποιείται σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Brscic, 2009). Οι χώρες στις οποίες ταξινομήθηκαν οι 

περισσότερες μελέτες ανήκουν στην περιοχή της Μεσογείου, όπως αποτυπώνεται και στην 

Εικόνα 4.22. Συγκεκριμένα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι τρεις (3) πρώτες χώρες 

παραγωγοί ελαιολάδου. Για τις χώρες αυτές καταγράφηκε αντίστοιχα και ο μεγαλύτερος 

αριθμός μελετών. Μάλιστα, από τη μελέτη στην Ισπανία βρέθηκε ότι μεγαλύτερη 

συνεισφορά στις επιπτώσεις έχει το στάδιο της καλλιέργειας σε ποσοστό πάνω από 55%, 

καθώς (17) από τις (30) μελέτες της χώρας αφορούν στις επιπτώσεις αυτού του σταδίου. 

Αντίστοιχα, στην Ιταλία και στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην 

περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει το στάδιο της μεταποίησης. Στην Ιταλία, ποσοστό σχεδόν 

75% (14 από τις 19 μελέτες) των μελετών ασχολήθηκαν με τις επιπτώσεις της παραγωγής 

ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία, ενώ στην Ελλάδα με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε το 50% των 

μελετών (9 από τις 18 μελέτες).  

Για τις περιπτώσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας το στάδιο της μεταποίησης φαίνεται να είναι 

αυτό που επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον, διότι στις χώρες αυτές χρησιμοποιείται 

κατά κόρον το σύστημα των τριών (3) φάσεων και το παραδοσιακό σύστημα στα 
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ελαιοτριβεία. Το σύστημα φυγοκέντρισης τριών (3) φάσεων οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή 

υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου, τα οποία είναι πλούσια σε όξινο περιεχόμενο, έχουν υψηλή 

τιμή χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD, είναι δύσκολο να αποικοδομηθούν και προκαλούν 

προβλήματα τοξικότητας. Είναι, επομένως, λογικό όταν εφαρμόζεται αυτό το σύστημα να 

είναι ιδιαίτερα σοβαρές οι επιπτώσεις από το στάδιο της μεταποίησης (Ένωση αγροτικών 

συνεταιρισμών Ρεθύμνης, 2013). Στην Ιταλία, μάλιστα, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σε 

ποσοστό 40%, ενώ στην Ελλάδα φτάνει σε ποσοστό 80%. Αντίθετα, στην Ισπανία το 95% 

των ελαιοτριβείων χρησιμοποιούν το σύστημα δύο (2) φάσεων, ενώ μόλις το 5% εφαρμόζει 

το σύστημα τριών (3) φάσεων (Ζερβάκης, 2009). 

Σχετικά με τη χρονική κατανομή των μελετών, διαπιστώθηκε ότι από το 2006 και μετά ο 

αριθμός των μελετών που διεξήχθησαν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το στάδιο του 

ελαιολάδου είναι αυξημένος. Ειδικότερα, οι μελέτες που καταγράφηκαν για τα έτη 2010, 

2011 και 2012  ήταν οι περισσότερες, με το μεγαλύτερο αριθμό να αντιστοιχεί στο έτος 2010 

και να ανέρχεται συνολικά σε (13) μελέτες. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για την 

προστασία του περιβάλλοντος και η προτίμησή του σε προϊόντα τα οποία παράγονται με 

πιστοποιημένες φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες, οδήγησε στην τάση υιοθέτησης 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης. Ως αποτέλεσμα, η ανάλυση της εφοδιαστικής, αλλά και 

της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων ελαιολάδου, αποτελεί σημαντικό 

πεδίο έρευνας και μελέτης, το οποίο ολοένα κερδίζει το έντονο ενδιαφέρον κατά τα τελευταία 

χρόνια.  

Η περιβαλλοντική επίπτωση που απαντάται συχνότερα κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

είναι η παραγωγή αποβλήτων, όπως αποτυπώνεται και στην Εικόνα 4.23. Σύμφωνα με τον 

Πίνακα 4.12,  τρεις (3) στις τέσσερις (4) μελέτες (75%) που καταγράφηκαν ασχολήθηκαν με 

την παραγωγή αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου. Ακολουθεί η 

επίπτωση της επιβάρυνσης των υδάτινων πόρων, με ποσοστό σχεδόν 30%. Οι δύο (2) 

επιπτώσεις συνδέονται, εάν συνυπολογιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις συναντάται η διάθεση 

των αποβλήτων σε εδάφη, γεγονός που επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα, αλλά και σε υδάτινα 

περιβάλλοντα, γεγονός που επηρεάζει τα επιφανειακά ύδατα.  

Από τη μελέτη της κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης χωριστά, συμπεραίνεται ότι για κάθε μία 

από αυτές υπάρχει κάποιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου, το οποίο 

συμβάλλει περισσότερο στην έντασή της. Για την επίπτωση του CO2 διαπιστώθηκε ότι το 

στάδιο της καλλιέργειας ελαιόδεντρων στο χωράφι είναι αυτό που συνεισφέρει περισσότερο, 

με ποσοστό σχεδόν 60%. Στις εκπομπές του CO2  συνεισφέρουν, επίσης, τα στάδια της 

μεταποίησης, της συσκευασίας και των μεταφορών. Σχετικά με την επίπτωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, το στάδιο που συνεισφέρει περισσότερο είναι αυτό της μεταποίησης 

της ελιάς και της παραγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο, καθώς σχεδόν οι μισές μελέτες 

που εκτιμούν την επίπτωση της κατανάλωσης ενέργειας ανήκουν στο στάδιο της μεταποίησης. 
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Στην κατανάλωση ενέργειας συμβάλλουν, ακόμη, τα στάδια της καλλιέργειας, της 

συσκευασίας και των μεταφορών. 

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων, γίνεται αντιληπτό ότι το μοναδικό στάδιο της αλυσίδας του ελαιολάδου που 

συμβάλλει σε αυτές είναι το στάδιο της καλλιέργειας των ελαιώνων. Από τη μελέτη της 

περιβαλλοντικής επίπτωσης των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, συμπεραίνεται ότι τα 

στάδια που συμβάλλουν περισσότερο στην αύξηση των εκπομπών είναι αυτά της 

καλλιέργειας των ελαιώνων στο χωράφι και της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας του 

ελαιολάδου, σε ποσοστό περίπου 30% και για τα δύο (2). Στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα 

συνεισφέρουν, επίσης, τα στάδια της εξαγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο, των μεταφορών 

και της συσκευασίας. Στο πλαίσιο της μελέτης της περιβαλλοντικής επίπτωσης της 

επιβάρυνσης των υδάτινων πόρων, διαπιστώνεται ότι το στάδιο με τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά είναι η καλλιέργεια των ελαιοδέντρων, με ποσοστό σχεδόν 50%. Ακολουθούν τα 

στάδια της εξαγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο και της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Στην ως άνω βάση, για την περιβαλλοντική επίπτωση των παραγόμενων αποβλήτων 

προέκυψε ότι το στάδιο με τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτήν είναι το στάδιο της εξαγωγής 

ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο, με ποσοστό σχεδόν 80%. Στην παραγωγή αποβλήτων 

συμβάλλουν και τα στάδια της καλλιέργειας, της συσκευασίας και της αποθήκευσης. Όσον 

αφορά στην επίπτωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, σε αυτήν συνεισφέρει 

περισσότερο το στάδιο της παραγωγής ελαιολάδου, με ποσοστό περίπου 50%. Υπάρχει, 

βέβαια, συμβολή και από τα στάδια της καλλιέργειας και των μεταφορών. Τέλος, όσον αφορά 

στις επιπτώσεις στο έδαφος, διαπιστώθηκε ότι το στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής 

αλυσίδας συνεισφέρει περισσότερο σε αυτήν, με ποσοστό σχεδόν 55%, ενώ ακολουθεί το 

στάδιο της καλλιέργειας με ποσοστό περίπου 50%. 

Αναφορικά με τα εργαλεία που συναντήθηκαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αυτά 

ήταν η χρήση δεικτών, η χρήση της μεθόδου ανάλυσης κύκλου ζωής, η διεξαγωγή 

πειράματος, η εφαρμογή υπολογιστικών προγραμμάτων και στατιστικής ανάλυσης, η χρήση 

βιβλιογραφικών πηγών και η χρήση ερωτηματολογίων - πραγματοποίηση συνεντεύξεων. Σε 

όλα τα στάδια, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφοδιαστική 

αλυσίδα του ελαιολάδου, συναντήθηκε η ανάλυση με χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Ακόμη, 

άλλα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο αριθμό  μελετών ανά στάδιο ήταν η 

διεξαγωγή πειράματος και η χρήση δεικτών. Η αξιοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφικές 

πηγές χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό πάνω από 90%, η διεξαγωγή πειραμάτων και μετρήσεων 

σε ποσοστό σχεδόν 65% και η χρήση δεικτών σε ποσοστό λίγο πάνω από 50%.   

Κατά την αναλυτική προσέγγιση του κάθε σταδίου διαπιστώθηκε σε ποια επίπτωση 

ταξινομήθηκαν οι περισσότερες μελέτες. Με άλλα λόγια, εκτιμήθηκε για κάθε στάδιο 



 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 4906 118 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ  ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
 

χωριστά ποια ήταν η σημαντικότερη επίπτωση. Κατά την καλλιέργεια, η σημαντικότερη 

επίπτωση ήταν η χρήση φυτοφαρμάκων σε ποσοστό περίπου 50%. Αντίστοιχα στο στάδιο της 

μεταποίησης, τη θέση της σημαντικότερης επίπτωσης καταλαμβάνει η παραγωγή αποβλήτων 

σε ποσοστό 98%. Στο στάδιο της συσκευασίας, με την παραγωγή αποβλήτων ασχολήθηκαν 

δύο (2) στις τρεις (3) μελέτες. Παρόμοια εικόνα συναντάται και στο στάδιο των μεταφορών, 

με σημαντικότερη επίπτωση την εκπομπή αερίων. Στο στάδιο της αποθήκευσης η μοναδική 

επίπτωση που εκτιμήθηκε ήταν η παραγωγή αποβλήτων. Τέλος, στη φάση της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιολάδου ως σοβαρότερη περιβαλλοντική επίπτωση 

εντοπίστηκε η επιβάρυνση του εδάφους, καθώς δύο (2) στις τρεις (3) μελέτες ασχολούνται με 

τις επιπτώσεις του εδάφους.  

Αξίζει να αναφερθούν κάποια συμπεράσματα ακόμη, που αφορούν στα στάδια της αλυσίδας 

του ελαιολάδου που μελετήθηκαν περισσότερο, δηλαδή στο στάδιο της καλλιέργειας, σε αυτό 

της παραγωγής ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο και στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα του 

ελαιολάδου. Όσον αφορά στο στάδιο της καλλιέργειας, οι αρνητικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν από αυτό συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωργικές πρακτικές που 

εφαρμόζονται, με τις συνθήκες κατά την καλλιέργεια, καθώς και με τα χαρακτηριστικά της 

φυτείας. Όταν, για παράδειγμα, είναι πυκνοφυτεμένα τα ελαιόδεντρα, τότε η παραγόμενη 

βιομάζα διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται (Velazquez-Marti et al., 2011). Επίσης, όταν 

χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, υπάρχει κίνδυνος να ανιχνευθούν αυτά στις ελιές, ακόμη 

και στο παραγόμενο ελαιόλαδο (Amvrazi and Albanis, 2009). Η χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων αποτελεί μεγάλη απειλή για τους υδροφόρους ορίζοντες (Scheidel and 

Krausmann, 2011). Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο εάν η καλλιέργεια είναι αρδευόμενη ή όχι. 

Στις αρδευόμενες καλλιέργειες η ενέργεια που καταναλώνεται είναι έως 2,5 φορές 

υψηλότερη, καθώς υπάρχουν ενεργειακές απαιτήσεις για την εξόρυξη και τη διανομή του 

νερού. Όταν ένας ελαιώνας είναι και συμβατικός, δηλαδή όχι βιολογικός, αλλά και 

αρδευόμενος, τότε οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι υψηλότερες (Guzman and Alonso, 2008). 

Όσον αφορά στο στάδιο της εκχύλισης ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία, το σημαντικό 

πρόβλημα εδώ είναι η παραγωγή αποβλήτων. Η ποσότητα των αποβλήτων αυτών εξαρτάται 

κυρίως από το είδος του συστήματος εξαγωγής. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται στα 

ελαιοτριβεία τριών (3) φάσεων έχουν και μεγάλο όγκο και υψηλό περιεχόμενο σε ρυπαντικό 

φορτίο (Sobhi et al., 2009). 

Στην ως άνω βάση, στο στάδιο της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας ανήκουν εκείνες οι 

πρακτικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που επιφέρει η εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου. Η πρακτική που 

συναντήθηκε περισσότερο ήταν η διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείου ή κλαδέματος. Τα 

απόβλητα ελαιοτριβείου, όταν διατίθενται στο έδαφος ή σε υδάτινα περιβάλλοντα, επιφέρουν 

άλλες σοβαρές επιπτώσεις. Λόγω της οργανικής ύλης που περιέχεται στα απόβλητα, 

δημιουργείται ένα φράγμα στους πόρους του εδάφους, όπου συσσωρεύονται λίπη και έλαια 
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στα ανώτερα στρώματα. Έτσι, μειώνεται η υδραυλική αγωγιμότητα και επιτρέπεται 

περιορισμένη κίνηση του νερού (Mahmoud et al., 2010). Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την 

αποικοδόμηση της οργανικής ύλης εκπέμπονται δυσάρεστες οσμές και ρύποι, ιδιαίτερα κατά 

τις θερμές ώρες, λόγω εξάτμισης (Rana et al., 2003). Επίσης, λόγω τοξικότητας, καθυστερεί η 

βλάστηση σπόρων σε πρόσφατα φυτεμένες καλλιέργειες ή εμποδίζεται η ανάπτυξη φυτών σε 

καλλιέργειες που έχουν ήδη βλαστήσει. Όταν τα απόβλητα διατίθενται σε λιμνοθάλασσες 

εξάτμισης, τότε το ρυπαντικό φορτίο απορροφάται από τους οργανισμούς και αυτό οδηγεί σε 

μείωση της βιοποικιλότητας (Topi et al., 2012). Έχει βρεθεί πως εάν εφαρμοστούν μη προ 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα σε εδάφη για πάνω από 10 χρόνια, αναμένεται ότι θα 

εντοπίζονται βαρέα μέταλλα, ακόμη και σε εδάφη που θα βρίσκονται έως 80 μέτρα απόσταση 

(Komnitsas and Zaharaki, 2012). 

Θετικές επιδράσεις από τη διάθεση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου μπορούν να 

σημειωθούν στην περίπτωση που αυτά υποστούν μία πρώτη επεξεργασία και έπειτα 

αναμιχθούν με άλλα απόβλητα, είτε αγροτικά είτε όχι, έτσι ώστε να εξαπλωθούν σε 

καλλιέργειες ως εδαφοβελτιωτικό, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα. Τα 

επεξεργασμένα απόβλητα είναι δυνατό να εμπλουτίσουν το έδαφος με θρεπτικά συστατικά 

(Kapellakis et al., 2007). Συνεπώς, η χρήση τους σε καλλιέργειες δύναται να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα. Ως παράδειγμα αναφέρεται η χρήση τους σε καλλιέργειες ντομάτας, 

σπανακιού, αγγουριού, παντζαριού, μαρουλιού και καλαμποκιού. Η χρήση των ΥΑ για 

πότισμα σε χωράφι με αραβόσιτους, έπειτα από ασβεστοποίηση, οδηγεί σε εμπλουτισμό του 

εδάφους με άζωτο (Ν) και κάλιο (Κ), καθώς επίσης και σε αύξηση της αγροτικής παραγωγής 

(Moraetis et al., 2011). 

Συμπεραίνεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφοδιαστική και αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα σοβαρές τόσο για την ατμόσφαιρα, όσο 

και για τους υδάτινους πόρους και τα εδάφη. Τα στάδια της καλλιέργειας των ελαιόδεντρων, 

της βιομηχανικής εξαγωγής του ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία και της αντίστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας φαίνονται να είναι αυτά που προκαλούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση 

στο περιβάλλον. Τέλος, η επίπτωση που αναδείχθηκε ως η σοβαρότερη και πιο ενδιαφέρουσα 

σε επιστημονικό επίπεδο είναι η παραγωγή αποβλήτων, καθώς αυτή μελετήθηκε κατά κύριο 

λόγο στις επιστημονικές εργασίες που καταγράφηκαν, ενώ ακολουθεί η περιβαλλοντική 

επιβάρυνση των υδάτινων πόρων.  

Έπειτα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί μία διαπίστωση σχετικά με το κατά πόσο η 

υφιστάμενη βιβλιογραφία καλύπτει τη μελέτη του περιβαλλοντικού αντικτύπου της 

παραγωγής ελαιολάδου. Διαπιστώνεται ότι η επίπτωση της κατανάλωσης καυσίμων εκτιμάται 

σε μόλις (8) εργασίες στο σύνολο των 90 μελετών που εντοπίστηκαν. Από άποψη 

επιστημονικού ενδιαφέροντος, η κατανάλωση καυσίμων κατατάσσεται όγδοη (8
η
) στο 

σύνολο των εννέα (9) επιπτώσεων που εκτιμήθηκαν. Θεωρείται σκόπιμη η διεξαγωγή 
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μελετών για την εκτίμηση αυτής της περιβαλλοντικής επίπτωσης, καθώς η κατανάλωση 

καυσίμων συναντάται έντονα τόσο στο στάδιο της μεταποίησης, όσο και στην καλλιέργεια 

και στις μεταφορές. Η εξάντληση των ορυκτών πόρων, αλλά και η αύξηση των εκπομπών 

ρύπων στην ατμόσφαιρα, αποτελούν σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την κατανάλωση καυσίμων. Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιείται ευρεία 

χρήση της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ), παρά το υψηλό δυναμικό των 

φυτικών υπολειμμάτων, εντείνει ακόμη περισσότερο την επιβάρυνση από την κατανάλωση 

καυσίμων. Για τους ως άνω λόγους, κρίνεται απαραίτητο να ακολουθήσει η διεξαγωγή 

μελετών, μέσω των οποίων θα εκτιμηθεί η επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον από 

την κατανάλωση καυσίμων και θα προωθείται η χρήση ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας. 
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I-IPR-1 5 

34 

Environmental impact from mountainous olive 

orchards under different soil-management 

systems (SE Spain) 

S-EIPR-1 51 

35 

Environmental impacts of olive oil production: 

a Life Cycle Assessment case study in the 

province of Messina (Sicily) 

I-LQ-1 3 
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36 
Environmental pollution resulting from olive 

oil production 

IsJPa-EIPQR-

1 
0 

37 

Estimation of animal and olive solid wastes in 

Jordan and their potential as a supplementary 

energy source: An overview 

J-ER-1 1 

38 
Evaluating the impact of soil management on 

soil loss in olive orchards 
S-EIPR-2 35 

39 
Evaluation of the fertilizing effect of olive mill 

waste compost in short-term crops 
I-EIPR-2 12 

40 
Extraction of interesting organic compounds 

from olive oil waste 
S-R-2 8 

41 

Greenhouse gas emissions during composting 

of 2phase olive mill wastes with different 

agroindustrial by-products 

S-EIR-3 5 

42 

Impact of herbicides used in olive groves on 

waters of the Guadalquivir river basin 

(southern Spain) 

S-EPR-5 0 

43 

Impacts of agricultural practices on soil and 

water quality in the Mediterranean region and 

proposed assessment methodology 

G-R-1 71 

44 
Industrial harvesting of olive tree pruning 

residue for energy biomass 
SI-EPR-1 9 

45 

Influence of olive mill wastewater in 

composting and impact of the compost on a 

Swiss chard crop and soil properties 

S-EIPR-4 57 

46 
Integrated strategic approach for reusing olive 

oil extraction by-products 
G-EI-2 37 

47 

Integrating olive grove maintenance and 

energy biomass recovery with a single-pass 

pruning and harvesting machine 

I-EPR-1 1 

48 
Intensive olive orchards on sloping land: Good 

water and pest management are essential 
GIS-ER-1 6 

49 

Investigation of agricultural and animal wastes 

in Greece and their allocation to potential 

application for energy production 

G-QR-2 21 

50 
Is soil erosion in olive groves as bad as often 

claimed? 
O-EPR-1 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

51 
Italian Experiences in life cycle assessment of 

olive oil: a survey and critical review 
I-R-2 2 

52 

Land spreading of olive mill wastewater: 

Effects on soil microbial activity and potential 

phytotoxicity 

Is-EIPR-1 50 

53 LCA of Californian black-ripe table olives I-ELR-1 1 

54 
Life cycle assessment (LCA) of an energy 

recovery plant in the olive oil industries 
I-ILQR-1 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

55 

Life Cycle Assessment of Extra Virgin Olive 

Oil produced by three groups of farmers in 

south Greece 

G-EL-1 
(έλλειψη 

δεδομένων) 
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56 Olive mill wastewater irrigation of maize: 

Impacts on soil and groundwater 

G-EI-1 5 

57 
Olive mill wastewater management in river 

basins: A case study in Greece 
G-IPQR-1 23 

58 
Olive oil history, production and by-product 

management 
GU-R-1 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

59 
Olive oil mill wastewater for soil nitrogen and 

carbon conservation 
S-EPR-1 4 

60 

Olive oil production and soil conservation in 

southern Spain, in relation to EU subsidy 

policies 

O-R-1 
(έλλειψη 

δεδομένων) 

61 

Olive orchard amended with olive mill 

wastewater: Effects on olive fruit and olive oil 

quality 

Tu-EIPR-2 5 

62 
Olive pulp and its effluents suitability for soil 

amendment 
I-EIPR-4 8 

63 Olive residues – renewable source of energy K-EQ-1 
(έλλειψη 

δεδομένων) 

64 
Olive residues to energy chains in the Apulia 

region Part I: Biomass potentials and costs 
I-QPR-1 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

65 
Olive stone as a renewable source of 

biopolyols 
P-ER-1 5 

66 
Olive-mill wastewater spreading in southern 

Italy: effects on a durum wheat crop 
I-EIPR-1 40 

67 

Pesticide residue assessment in different types 

of olive oil and preliminary exposure 

assessment of Greek consumers to the 

pesticide residues detected 

G-EIPR-1 15 

68 

Physico-chemical and toxicological 

assessment of liquid wastes from olive 

processing-related industries 

Ar-EIPR-1 1 

69 
Potential for methane production from typical 

Mediterranean agro-industrial by-products 
G-ER-1 31 

70 

Pre-treatment of olive mill wastewaters at 

laboratory and mill scale and subsequent use 

in agriculture: Legislative framework and 

proposed soil quality indicators 

G-EIR-3 0 

71 

Quantification of the residual biomass 

obtained from pruning of trees in 

Mediterranean olive groves 

S-EPR-2 3 

72 
Recovery and use of olive stones: Commodity, 

environmental and economic Assessment 
I-QR-1 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

73 
Recycling of Olive Oil By-Products: 

Possibilities of Utilization in Animal Nutrition 
STu-R-1 32 

74 

Reducing the Environmental Impact of Olive 

Mill Wastewater in Jordan, Palestine and 

Israel 

Is-EQ-1 
(έλλειψη 

δεδομένων) 

75 
Resource consumption and emissions from 

olive oil production: a life cycle inventory case 
C-EILPQR-1 16 
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study in Cyprus 

76 
Review Technologies for olive mill 

wastewater (OMW) treatment: a review 
G-IR-1 98 

77 
Technical, quality and environmental 

efficiency of the olive oil industry 
S-IPQR-2 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

78 
The drying of alpeorujo, a waste product of the 

olive oil mill industry 
S-ER-3 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

79 

The environmental impact of olive oil 

production in the European Union: Practical 

options for improving the environmental 

impact 

SU-QR-1 1 

80 
The Environmental Implications from Olive 

Industry in Albania 
Al-R-1 

(έλλειψη 

δεδομένων) 

81 

The impact of olive mill wastewater 

application on flow and transport properties in 

soils 

GeSy-EIPR-1 9 

82 
Transformation of organic wastes in soil: 

Effect on bentazone behaviour 
S-EIPR-3 0 

83 
Treatment and Disposal of Olive Mill 

Effluents 
I-R-1 72 

84 Treatment of olive oil industry wastes I-ER-1 66 

85 

Use of imagery to indicate landscape features 

important when assessing environmental risk 

caused by olive farming and olive oil 

production 

G-EPR-1 1 

86 
Using olive pruning residues to cover soil and 

improve fertility 
S-EIPR-5 0 

87 

Volatilisation of substances after spreading 

olive oil waste water on the soil in a 

Mediterranean environment 

I-EIR-1 18 

88 
Waste-to-energy possibilities for industrial 

olive and grape by-products in Extremadura 
S-EIR-1 19 

89 Wastewater from Table Olive Industries I-LEIPR-1 1 

90 

Water footprint of a super intensive olive 

grove under Mediterranean climate using 

ground-based evapotranspiration 

measurements and remote sensing 

P-EIPR-1 
(έλλειψη 

δεδομένων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 

Πίνακας Π2.1: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης του 

παραγόμενου CO2. 

Στάδια CO2 

Καλλιέργεια A-R-1, G-QR-1, SU-QR-1, T-IPR-1 

Μεταποίηση T-IPR-1 

Μεταφορές T-IPR-1 

Συσκευασία T-IPR-1 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική - 

 

 

Πίνακας Π2.2: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Στάδια Ενέργεια 

Καλλιέργεια 
C-EILPQR-1, G-EL-1, G-QR-1, S-IQR-1, T-IPR-1,SU-QR-1, 

I-ELR-1, S-IPQR-1 

Μεταποίηση 
C-EILPQR-1, G-EL-1, S-IR-1, T-IPR-1, I-LQ-1, S-IQR-1, 

I-LEIPR-1,T-IR-1, I-ELR-1 

Μεταφορές T-IPR-1 

Συσκευασία T-IPR-1 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική - 
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Πίνακας Π2.3: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης των 

παραγόμενων εκπομπών αερίων. 

Στάδια Εκπομπές 

Καλλιέργεια C-EILPQR-1, I-LQ-1, I-ELR-1, G-EL-1 

Μεταποίηση C-EILPQR-1, I-ELR-1, GU-R-1 

Μεταφορές G-EL-1, I-ELR-1 

Συσκευασία G-EL-1 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική S-EIR-3, Al-R-1, I-EIR-1, G-EIR-1 

 

 

 

Πίνακας Π2.4: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της 

χρήσης φυτοφαρμάκων. 

Στάδια Φυτοφάρμακα 

Καλλιέργεια 

A-R-1, C-EILPQR-1, G-EIPR-1, GIS-ER-1, G-QR-1, I-LQ-1, O-R-1, 

S-EP-1, S-EPR-5, S-IPQR-1,  S-R-3, T-IPR-1, SU-QR-1, G-R-1, 

I-ELR-1 

Μεταποίηση - 

Μεταφορές - 

Συσκευασία - 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη 

Εφοδιαστική 
- 
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Πίνακας Π2.5: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της 

χρήσης λιπασμάτων. 

Στάδια Λιπάσματα 

Καλλιέργεια 
A-R-1, C-EILPQR-1, G-EL-1, GIS-ER-1, I-ELR-1,SU-QR-1, 

I-LQ-1,  G-R-1, G-QR-1, T-IPR-1,S-IPQR-1 

Μεταποίηση - 

Μεταφορές - 

Συσκευασία - 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική - 

 

 

 

Πίνακας Π2.6: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης στους 

υδάτινους πόρους. 

Στάδια Νερό 

Καλλιέργεια 

A-R-1, T-IPR-1, C-EILPQR-1, G-EL-1, I-ELR-1, 

SU-QR-1, I-IPR-1, P-EIPR-1, GIS-ER-1, G-R-1,  S-EPR-5, 

S-IPQR-1 

Μεταποίηση 
C-EILPQR-1, G-EL-1, I-ELR-1, I-LEIPR-1, I-LQ-1, 

IsJPa-EIPQR-1, T-IR-1, G-EI-2, Is-EQ-1, GU-R-1 

Μεταφορές - 

Συσκευασία - 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική Al-R-1, G-EIR-2, G-EPR-1, Is-EIPR-1 

 

 

 

 



 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 4906 144 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ  ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
 

Πίνακας Π2.7: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

Στάδια Απόβλητα 

Καλλιέργεια 
C-EILPQR-1, G-EL-1, G-QR-2, I-EPR-1, I-PQR-1, S-EPR-2, 

S-EPR-4, SI-EPR-1, S-IR-1, S-IR-2, STu-R-1, G-R-2,S-EIPR-5, 

Μεταποίηση 

A-R-1, C-EILPQR-1, G-EL-1, G-ER-1, G-IPQR-1, G-IR-1, I-ELR-1, 

I-ER-1, I-ILQR-1, I-IPR-2, I-LQ-1, I-QR-1, I-R-1, Is-EQ-1, J-ER-1, 

K-EQ-1, IsJPa-EIPQR-1, P-EIR-1, P-ER-1, S-EIR-1, S-EIR-2, S-IR-1, 

S-R-2, STu-R-1, T-EIR-1, T-ER-1, T-ER-2, T-IPR-1, T-IR-1, G-EI-1, 

G-EI-2, I-PQR-1, G-R-2, GU-R-1, I-EIPR-1, I-EIPR-2, I-EIPR-3, 

Is-EIPR-2, S-EIPR-4, S-EPR-1, I-LEIPR-1, G-EIPR-2, Tu-EIPR-2, 

M-EIR-1, S-EPR-3, S-ER-1, S-R-1, Tu-EIPR-1,S-ER-3, S-IPQR-2, 

S-IPR-1 

Μεταφορές - 

Συσκευασία G-EL-1, I-ELR-1 

Αποθήκευση C-EILPQR-1 

Αντίστροφη 

Εφοδιαστική 
- 

 

 

Πίνακας Π2.8: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της 

κατανάλωσης καυσίμων. 

Στάδια Κατανάλωση καυσίμων 

Καλλιέργεια C-EILPQR-1, T-IPR-1, G-EL-1 

Μεταποίηση T-IPR-1, I-ELR-1, Is-EQ-1, C-EILPQR-1 

Μεταφορές G-EL-1 

Συσκευασία - 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική - 
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Πίνακας Π2.9: Κατανομή μελετών ανά στάδιο όπου έγινε εκτίμηση της επίπτωσης της 

ευπάθειας του εδάφους. 

Στάδια Έδαφος 

Καλλιέργεια 
G-EL-1, GIS-ER-1, G-R-1, SU-QR-1, O-EPR-1, O-R-1,  

S-EIPR-1,S-EIPR-2 ,I-IPR-1 

Μεταποίηση - 

Μεταφορές - 

Συσκευασία - 

Αποθήκευση - 

Αντίστροφη Εφοδιαστική 
Tu-EIR-1, Ar-EIPR-1, Is-EIPR-1, G-EIR-2, T-EQ-1, G-EIR-3, 

GeSy-EIPR-1, I-EIPR-4, S-EIPR-3, S-ER-2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Εικόνα Π3.1: Αρχή λειτουργίας της μεθόδου αέριας χρωματογραφίας (http://www.google.gr, 

2013). 
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