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1 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ 

Το ελαιόδεντρο είναι ένα ευλογημένο δέντρο, που ευδοκιμεί στον πετρώδη και άγονο χώρο 
της Μεσογείου. Παράγει καρπό κάτω από αντίξοες συνθήκες ανομβρίας, δυνατών ανέμων 
και υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η μακροζωία και η παραγωγικότητά του, έγραψε την 
ιστορία των μεσογειακών λαών και της Λέσβου ειδικότερα. Η ελιά φώτισε, έθρεψε, 
θεράπευσε, στεφάνωσε, καλλώπισε και ταυτίστηκε με υψηλά ιδανικά ενώ ενέπνευσε τον 
ακμαιότατο για πολλά χρόνια πολιτισμό της ανατολικής Μεσογείου. 

Σύμβολο γνώσης, σοφίας, αφθονίας, ειρήνης, υγείας, δύναμης και ομορφιάς λατρεύτηκε 
επί χιλιάδες χρόνια. Αποτελεί ζωντανό μέρος μιας βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
θρύλους, παραδόσεις και θρησκευτικές τελετουργίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την 
ανθοφορία, με τη συγκομιδή και την παραγωγή του ελαιολάδου. Πολύτιμο σαν το νερό, 
αναγκαίο όπως το γάλα και το ψωμί και ευλογημένο στους αιώνες των αιώνων έως την 
τελευταία του σταλαματιά. 

Ως γνωστό, η ελιά δεν καλλιεργείται μόνο για την παραγωγή του λαδιού. Από το φύλλο ως 
το κουκούτσι το δέντρο της ελιάς δίνει προϊόντα που ο άνθρωπος μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει ως μοχλό αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι δυνατότητες παραγωγής προϊόντων από το ελαιόδεντρο και τον καρπό του είναι σήμερα 
περισσότερες από ποτέ, δεδομένης και της τεχνολογικής ανάπτυξης μεθόδων και 
εργαλείων για τον σκοπό αυτό. 

Τα ζητούμενα είναι πολλά: από το πώς να αξιοποιήσουμε με πλήρη τυποποίηση και 
πιστοποίηση το παραγόμενο ελαιόλαδο μέχρι το πώς να εκμεταλλευθούμε τα 
παραπροϊόντα ελαιοτρίβισης που σήμερα καταλήγουν σε πλαγιές και παραλίες. 

Ένας κατάλογος με τα προϊόντα της ελιάς και όλες τις πιθανές χρήσης τους θα μπορούσε να 
είναι ο εξής: 

1. ΛΑΔΙ: Τροφή, καλλωπισμός, θεραπευτικό, φωτιστικό, εκκλησία, σαπούνι, 
βιοκαύσιμο. 

2. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ: Παστές, θρούμπες, γεμιστές, πάστα. 
3. ΠΥΡΗΝΑ: Πυρηνέλαιο, σαπούνι, ζωοτροφή, φαρμακευτικά σκευάσματα, καύσιμη 

βιομάζα. 
4. ΦΥΛΛΑ: Φραπελιά, ζωοτροφή, λίπασμα, συμπληρώματα διατροφής. 
5. ΞΥΛΟ: Καύσιμο, έπιπλα, τέχνη, σκεύη. 
6. ΣΤΑΧΤΗ: Λίπασμα, λευκαντικό. 
7. ΚΛΑΔΙΑ: Θρυμματισμός, λίπασμα, καύσιμη βιομάζα, τέχνη, κότινος. 

Η ελιά μας κληροδότησε ένα εξαιρετικά σύνθετο κληροδότημα αξιών, ευημερίας και 
πολιτισμού, που μόλις πρόσφατα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πλήρως και να 
υπερασπιστούμε.  



                                                                      ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  4/29  18/5/2016  

“Τα λιόδεντρα έχουνε φωνές που δεν τις είπαν όλες” 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται τα σημαντικότερα από τα παραπάνω 
προϊόντα της ελιάς. 

1.1 To δέντρο της Ελιάς 

Η επίσημη ονομασία της αειθαλούς υπεραιωνόβιας ελιάς είναι Olea Europea Sativa. 

Το εξημερωμένο ελαιόδεντρο έχει καταγωγή από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. 
Προσαρμόζεται σε μακριάς διάρκειας ξηρά και θερμά καλοκαίρια ενώ δείχνει ιδιαίτερη 
αντοχή και σε θερμοκρασίες που αγγίζουν πολλές φορές τους 0°C.  

Τα ελαιόδεντρα ανθοφορούν στα τέλη της Άνοιξης (από Απρίλιο-Μάιο ) ενώ η συγκομιδή 
ξεκινά αρχές Νοέμβρη και τελειώνει τέλη Μάρτη. 

Ειδικά στην Λέσβο, οι ποικιλίες της ελιάς που συναντάμε είναι οι εξής: 

α) Η κολοβή ελιά που λέγεται και μυτιληνιά, αποτελεί τα 7/10 των δέντρων στους ελαιώνες 
της Λέσβου. 

β) H Αδραμυτιανή, Αϊβαλιώτικη ή φραγκολιά, προερχόμενη από το Αδραμύττιο της 
Μικράς Ασίας. Καλλιεργείται στο νησί της Λέσβου, αποτελώντας τα 2/10 των ελαιώνων 

γ) Μια άλλη ποικιλία ελιάς των Λεσβιακών ελαιώνων είναι οι Λαδολιές ή κοινώς Ρουπάδες, 
που καλύπτει το 5% της ελιάς που παράγεται στη Λέσβο. 

2 ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ 

Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα προς τέλη του φθινοπώρου, οπότε και ξεκινάει η 
συγκομιδή, ή το λιομάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται με το χέρι, και το μάζεμα της ελιάς 
αποτελεί εδώ και αιώνες σημαντική αγροτική δραστηριότητα στην Λέσβο αλλά και σε πολλές 
περιοχές της Μεσογείου. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καρπού είναι το σχήμα, το χρώμα και ο βαθμός ανάπτυξης. Το 
βάρος του καρπού κυμαίνεται από 1-8 γραμμάρια. Η απόδοση των καρπών σε ελαιόλαδο καθώς 
και η ποιότητα του εξαρτάται από την ποικιλία των ελαιοδέντρων και τις συνθήκες καλλιέργειας.  

Οι καρποί έχουν διάφορα σχήματα, από στρογγυλό μέχρι μακρόστενο. Γύρω από το 
κουκούτσι υπάρχει η ψίχα. Στην ψίχα αυτή υπάρχει και το λάδι. Το χρώμα του καρπού σ' 
όλα τα είδη, πριν ωριμάσουν, είναι πράσινο. Όταν ωριμάσουν, σε άλλα είδη παραμένει 
πράσινο, σε άλλα γίνεται καφεπράσινο, ενώ σ' άλλα γίνεται μαύρο. Οι ελιές ωριμάζουν στο 
τέλος του φθινοπώρου και το χειμώνα. 
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Στη σημερινή εποχή η συγκομιδή, ως επί το πλείστον, γίνεται ακόμη με τον παραδοσιακό τρόπο 
(μάζεμα με το χέρι), με τη βοήθεια ίσως κάποιων σύγχρονων εργαλείων. 

Τα κλαδιά “τινάζονται” (ραβδίζονται) με ξύλινες ράβδους, ραβδιστικά μηχανήματα ή 
περνιούνται με ένα ειδικό "χτένι" για να αποσπαστεί ο καρπός με μεγαλύτερη ευκολία και 
ταχύτητα, ενώ το έδαφος κάτω από την ελιά στρώνεται με λιόπανα ή με ειδικό δίχτυ από 
συνθετικό υλικό. Σκάλες από ξύλο ή αλουμίνιο χρησιμοποιούνται για το μάζεμα των 
δυσπρόσιτων κλαδιών.  

Αφού πέσουν οι ελιές από το δέντρο, οι αγρότες τινάζουν τα άκρα των ελαιόπανων ώστε να 
δημιουργηθούν σωροί, οι οποίοι θα καθαριστούν με το χέρι από χοντρά κλαριά και τσαμπιά 
προκειμένου να τοποθετηθούν στη συνέχεια σε δοχεία μεταφοράς (κουβάδες, τενεκέδες κλπ.) 
και σακιά και να μεταφερθούν στον χώρο αποθήκευσης. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνση 
των φύλλων, αφού υπάρχει στο ελαιοτριβείο ειδικό μηχάνημα που τα απομακρύνει με αέρα.  

Τέλος, είναι σύνηθες κατά τη συγκομιδή να κόβονται με πριόνι επιλεγμένα κλαδιά του δέντρου, 
τόσο για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, όσο και για να βοηθηθεί η σωστή ανάπτυξη του 
δέντρου. 

 

Σχήμα 1: Άνθος και Καρπός Ελιάς 
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Συγκομιδή ελιάς με περιστροφική βέργα και χτένι. 

Σε μεγάλους ελαιώνες χρησιμοποιούνται συχνά ειδικά μηχανήματα για τη συγκομιδή. Τα 
μηχανήματα χειρός (βέργες ελαιοσυλλογής) λειτουργούν συνήθως είτε με την αρχή της 
περιστροφής (περιστροφική βέργα) της κεφαλής ή της δόνησης (παλμική βέργα), ή και 
συνδυασμό των δυο κινήσεων.  

Κοντά στη χειρολαβή προσαρτάται 
ο βενζινοκινητήρας ή 
ηλεκτροκινητήρας που δίνει 
κίνηση στη βέργα. Οι 
κατασκευαστές των βεργών 
ελαιοσυλλογής εξελίσσουν 
συνεχώς την τεχνολογία 
λειτουργίας, ώστε να αυξάνεται η 
απόδοση και ταυτόχρονα να 
ελαχιστοποιείται η ζημιά που 
προκαλεί το μηχάνημα στο 
ελαιόδεντρο.  

Στην κατεύθυνση αυτή, 
εμφανίστηκαν τελευταία στην 
αγορά βέργες ελαιοσυλλογής από 
τεχνολογικά προηγμένα υλικά 
όπως τα ανθρακονήματα (carbon 
fiber). Για ακόμη μεγαλύτερη 
ταχύτητα και απόδοση στη 
συγκομιδή, υπάρχουν στην αγορά 
και αυτοκινούμενα μηχανήματα 
ελαιοσυλλογής. Λόγω της αρκετά 
υψηλής δαπάνης αγοράς τα 
μηχανήματα αυτά προορίζονται 
για ελαιώνες μεγάλης έκτασης, 
ενώ συχνά η αγορά τους 
εντάσσεται σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα επιδοτήσεων για 
αγρότες . 

 

Η απόδοση του καρπού της ελιάς σε λάδι είναι ανάλογη με το είδος του. Στην Ελλάδα είναι 
γύρω στο 20-30%, για τις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λαδιού. Στις 
ελιές, που χρησιμοποιούνται για φαγητό, δεν ξεπερνά το 10%. Η παραγωγή λαδιού κάθε 
χρόνο στη χώρα μας είναι της τάξης των 400.000 τόνων.  

Τέλος να αναφέρουμε ότι ο καρπός της ελιάς είναι βασικό συστατικό της Μεσογειακής 
διατροφής, τόσο ως εδώδιμος όσο και επειδή από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. 

Σχήμα 2: Μηχανήματα χειρός συγκομιδής ελιάς  
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2.1 Βρώσιμη Ελιά 

Οι καρποί της ελιάς παρασκευάζονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την ποικιλία και 
χρησιμοποιούνται σαν συμπλήρωμα στο πρόγευμα, στις σαλάτες, αλλά και σε πολλά 
φαγητά και αποτελούν άριστη, γευστική και υγιεινή τροφή. 
 
 Είναι γνωστοί πολλοί τρόποι παραδοσιακής παρασκευής που χρησιμοποιούνται στα σπίτια 
για οικογενειακή χρήση ή σε μικρές βιοτεχνίες για διάθεση στο εμπόριο. Οι πιο γνωστοί 
από αυτούς είναι: 
 
Ελιές πράσινες σε άλμη ή τσακιστές που γίνονται με καρπούς ποικιλίας Τσουνάτης ή 
Μουρατολιάς. 
 
Ελιές μαύρες παστές ή σε άλμη που γίνονται από καρπούς χονδρόκαρπων ποικιλιών 
(Θρουμπολιά Χονδρολιά, Τσουνάτη) ή καρπούς της μικρόκαρπης και πλέον διαδεδομένης 
ποικιλίας Λιανολιάς ή Κορωνέικης. 
 
Οι βρώσιμες ελιές έχουν 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το ελαιόλαδο. 
Περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης Α και Ε, οι οποίες σε συνδυασμό συμβάλλουν 
στην καλή υγεία του δέρματος.  
 
Σε μικρότερες ποσότητες περιέχουν βιταμίνες Β1, Β6 και Β12 οι οποίες βελτιώνουν την 
λειτουργία του νευρικού συστήματος και ενισχύουν το μεταβολισμό. Είναι πλούσιες σε 
φαινολικές ενώσεις που βοηθούν τη λειτουργία της καρδιάς και στην πρόληψη του 
καρκίνου και σε ιχνοστοιχεία όπως σίδηρο, φώσφορο, ασβέστιο και κάλιο.  
 
Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την καλή κατάσταση του αίματος, ο φώσφορος και το 
ασβέστιο είναι απαραίτητα για γερά οστά και δόντια και το κάλιο για την καλή λειτουργία 
της καρδιάς.  
 
Τέλος τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και οι τοκοφερόλες που περιέχονται στις ελιές έχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προσφέροντας προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα, 
εγκεφαλικά και καρκίνο. 
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2.2 Ελαιοτριβείο 

Μετά τη συλλογή ο καρπός μεταφέρεται το συντομότερο στο ελαιοτριβείο (ή αλλιώς 
ελαιουργείο, κοινώς λιοτρίβι, "λουτριβιό" ή φάμπρικα) ώστε να αποφευχθεί η ζύμωση και η 
ανάπτυξη μούχλας που υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου. Στα ελαιουργεία η 
επεξεργασία αρχίζει με το ζύγισμα, τον διαχωρισμό και το πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές, που 
έχουν τοποθετηθεί σε τελάρα ή σάκους, μεταφέρονται με αναβατόρια σε μια μεγάλη 
λεκάνη η οποία βρίσκεται σε ένα ύψωμα του ελαιουργείου. Από εκεί πέφτουν με 
χοανοειδείς αγωγούς σε θραυστήρες ή μυλόλιθους. Ακολουθεί η μάλαξη του πολτού της 
ελιάς, με ανάδευση επί μισή ή μία ώρα σε συσκευές που λέγονται "μαλακτήρες". Εκεί 
μπορεί να γίνεται και θέρμανση της ελαιόμαζας για να βελτιωθεί η απόδοση σε λάδι. Για 
καλής ποιότητας ελαιόλαδο η μάλαξη γίνεται "εν ψυχρώ", δηλαδή σε θερμοκρασία 
δωματίου. 

Μετά τη μάλαξη, στα παραδοσιακά πιεστήρια (που πλέον είναι ελάχιστα στην Ελλάδα), με 
τη βοήθεια ισχυρών υδραυλικών πιεστηρίων, εξάγονται τα υγρά της ελιάς, που είναι μίγμα 
ελαιολάδου με υδαρή συστατικά του καρπού. Στα σύγχρονα ελαιοτριβεία ο διαχωρισμός 
των υγρών από τα στερεά γίνεται με φυγοκέντρηση σε συσκευές που ονομάζονται 
"ντεκάντερ". Το στερεό υποπροϊόν που μένει ονομάζεται "πυρήνας" ή «πυρήνα”. 

 

Σχήμα 3: Βρώσιμες ελιές 
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Τα υγρά που λαμβάνονται 
από το ντεκάντερ (βασικά 
μίγμα νερού και λαδιού) 
οδηγούνται σε έναν ή 
περισσότερους 
φυγοκεντρικούς 
διαχωριστήρες όπου το λάδι 
διαχωρίζεται από το υδαρές 
τμήμα λόγω διαφοράς στην 
πυκνότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Σχήμα 4: Περιγραφή σχήματος 

Στα ελαιοτριβεία χρησιμοποιούνται δύο τρόποι - μέθοδοι για την εξαγωγή του ελαιολάδου: 

Φυγοκέντρηση τριών (3) 

φάσεων αντί της έκθλιψης. 

Φυγοκέντρηση δύο (2) 

φάσεων. 

Η φυγοκέντρηση 2 φάσεων 

αποτελεί την καλύτερη 

λύση (εξοικονόμηση νερού, 

μείωση όγκου υγρών 

αποβλήτων κ.ά.), αλλά 

κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου παράγεται υψηλής 

υγρασίας ελαιοπυρήνα που 

δεν μπορεί να επεξεργαστεί 

από τα συμβατικά 

πυρηνελαιουργεία, όπου 

πηγαίνει για την εξαγωγή 

του πυρηνελαίου. 

 

 

Σχήμα 5: Λειτουργία ελαιοτριβίων  δύο και τριών φάσεων 
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Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας μεθόδων εξαγωγής ελαιόλαδου 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (λιόζουμα) που ονομάζονται κοινώς "κατσίγαρος" 
και είναι σκούρου καφέ χρώματος και χαρακτηριστικής οσμής. 

Τα απόβλητα αυτά συνήθως απορρίπτονται στο περιβάλλον ως έχουν, γεγονός που 
δημιουργεί πρόβλημα ρύπανσης. Σε ορισμένα ελαιοτριβεία γίνεται μια αρχική αποθήκευσή 
τους σε μεγάλες δεξαμενές όπου συγκεντρώνονται οι μούργες και τα νερά του πλυσίματος 
των ελαιών. Στις δεξαμενές αυτές καθιζάνει μέρος των στερεών τους και κατόπιν 
απορρίπτονται στο περιβάλλον. Δεν έχουν αναπτυχθεί οικονομικά αποτελεσματικές 
μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Γι' αυτό και τα περισσότερα ελαιοτριβεία 
ήταν κοντά σε ρέματα ή ακόμα και κοντά στη θάλασσα.  

Στη σύγχρονη εποχή αυτά τα απόβλητα θεωρούνται μόλυνση για το περιβάλλον και 
λαμβάνονται διάφορα μέτρα για επεξεργασία τους ή αποθήκευση σε σηπτικές δεξαμενές. 

Τελευταία έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων με την οποίες μπορούν 
να παραχθούν μια σειρά προϊόντων, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και το 
περιβάλλον. 

2.2.1 Παρθένα Ελαιόλαδα 

Η οξύτητα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου και με 
βάση αυτήν διαμορφώνεται η εμπορική του αξία. Η οξύτητα εκφράζεται είτε σε γραμμάρια 
ελεύθερου ελαϊκού οξέος ανά 100 gr. λιπαρής ύλης (βαθμός οξύτητας) είτε σαν αριθμός 
οξύτητας που αποδίδει τα χιλιοστά του Καυστικού Καλίου - ΚΟΗ (καυστική ποτάσα) τα 
οποία απαιτούνται για την εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, που υπάρχουν σε 
ένα γραμμάριο λαδιού.  
 
Η σχέση η οποία συνδέει τις δύο αυτές εκφράσεις (οξύτητα-αριθμός οξύτητας), είναι: 
Οξύτητα (σε ελαϊκό οξύ ) (%) = αριθμός οξύτητας X 0,503 
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Σύμφωνα με την νομοθεσία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Αγορανομικός Κώδικας και 
Κανονισμός (ΕΚ) 1513/2001 όπως τροποποίησε τον Κανονισμό 133/1966 (ΕΟΚ)), παρθένα 
ονομάζονται τα έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο αποκλειστικά με μηχανικές ή 
άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες ιδίως θερμικές, οι οποίες δεν συνεπάγονται 
αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, 
της καθίζησης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης, εξαιρουμένων των ελαίων που έχουν 
ληφθεί μετά από επεξεργασία με διαλύτη ή με μεθόδους επανεστεροποίησης και κάθε 
μίγματος με έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες 
και λαμβάνουν τις ακόλουθες ονομασίες: 
 
α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (extra virgin olive oil) Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο 

βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6.5, η ελεύθερη 
οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 0,8 g ανά 100 g (οξύτητα =<0.8) 
και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την 
κατηγορία αυτή. 

 
β) Παρθένο ελαιόλαδο ή φίνο (fine virgin olive oil) Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο 

βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 5.5, η ελεύθερη 
οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 2,0 g ανά 100 g (οξύτητα =<2.0) 
και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την 
κατηγορία αυτή (μπορεί να χρησιμοποιείται και ο χαρακτηρισμός "εκλεκτό" στο στάδιο 
της παραγωγής και του χονδρικού εμπορίου). 

 
Η ποιότητα του ελαιολάδου, εκτός από την οξύτητα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από 
άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η περιεκτικότητα του σε αντιοξειδωτικά, η διάρκεια ζωής 
στο ράφι κ.α.. 
 
Μελέτες έχουν αποδείξει ότι όλα τα στάδια παραγωγής ελαιόλαδου επηρεάζουν σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Από τον χρόνο 
συγκομιδής, την επιλεγόμενη διαδικασία εξαγωγής ως και τον τρόπο αποθήκευσης και 
διάθεσης του τελικού προϊόντος. 
 
Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου ανάλογα με 
το στάδιο ωρίμανσης της ελιάς πάνω στο δέντρο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά ελαιολάδου ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης της ελιάς 
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Η Ελλάδα παράγει εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδα, με διεθνή βραβεία και αναγνώριση 
και είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή λαδιού, μετά την Ιταλία και την Ισπανία. 
Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του λαδιού εξάγεται σε άλλες χώρες, κυρίως στις 
ευρωπαϊκές. 

 

2.2.2 Υγρή Πυρήνα 

Ο ελαιοπυρήνας είναι υποπροϊόν που παράγεται στα ελαιοτριβεία μετά την επεξεργασία 
του καρπού της ελιάς. 

Τα στερεά απόβλητα λέγονται και “υγρή πυρήνα” ή κοινώς "πυρήνα". Η πυρήνα 

αποτελείται από κυτταρινούχες κυρίως ουσίες από το κουκούτσι, τη σάρκα και το φλοιό της 

ελιάς και νερό.  

Ο επιθετικός προσδιορισμός «υγρή» οφείλεται στην περιεκτικότητα σε νερό που έχει το 

υποπροϊόν αυτό του ελαιοτριβίου. Η αναλογία νερού και λαδιού της υγρής πυρήνας 

εξαρτάται από το είδος του ελαιοτριβείου (παραδοσιακό, τριφασικό διφασικό) όπως είδαμε 

και στην ενότητα 3.2.  

Η πυρήνα περιέχει ένα σημαντικό ποσό ελαιολάδου το οποίο λαμβάνεται με φυσικοχημικές 

μεθόδους στα πυρηνελαιουργία. Από την επεξεργασία της, εκτός από το λάδι, μπορούν να 

παραχθούν και μια σειρά από άλλα χρήσιμα προϊόντα, όπως θα δούμε στις επόμενες 

ενότητες. 

2.3 Εργοστάσιο επεξεργασίας υποπροϊόντων ελιάς  

Τα εργοστάσια επεξεργασίας υποπροϊόντων ελιάς ή τα πυρηνελαιουργεία (όπως αλλιώς 
ονομάζονται) αποτελούν εργοστάσια που επεξεργάζονται την υγρή πυρήνα που παραμένει στα 
ελαιουργεία μετά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου και τη παραγωγή του ελαιολάδου. 

Από την επεξεργασία της υγρής πυρήνας αρχικά παράγεται το πυρηνόξυλο και το πυρηνέλαιο ή 
και το βιομηχανικό λάδι. 

Το λάδια μετά την επεξεργασία τους μπορούν να μας δώσουν προϊόντα όπως το ραφιναρισμένο 
βρώσιμο πυρηνέλαιο αλλά και σαπούνι. 

Το πυρηνόξυλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς: 

 Παραγωγή ενέργειας σε αγροτικές βιομηχανίες (πυρηνελαιουργεία, ελαιουργεία, 
ραφιναρία λαδιών, σαπωνοποιείο). 

 Παραγωγή ενέργειας σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες (τυροκομία, φούρνοι, πλυντήρια 
ρούχων, καζάνια τσικουδιάς, ασβεστοποιείες ). 

 Θέρμανση κατοικιών, ξενοδοχείων. 

 Θέρμανση θερμοκηπίων. 
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 Παραγωγή πρώτης ύλης για ζωοτροφές 

 Παραγωγή βελτιωτικών εδάφους (λιπάσματα - κομποστ) 

 

Ενεργειακό αποτύπωμα εργοστασίων επεξεργασίας υποπροϊόντων ελιάς  

Τα εργοστάσια αυτά για τις ανάγκες την λειτουργία τους χρησιμοποιούν ως καύσιμα: 

α) Ηλεκτρική ενέργεια από την ΔΕΗ και β) Καύσιμη βιομάζα ελιάς ιδίας παραγωγής. 

Δεδομένου ότι η χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια στα εργοστάσια αυτά αποτελεί πολύ 
μικρό ποσοστό της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας, προκύπτει ότι η βιομάζα 
(πυρηνόξυλο) αποτελεί τη κύρια ενεργειακή πηγή και καύσιμο των εργοστασίων αυτών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το ενεργειακό περιεχόμενο του πυρηνόξυλου που διατίθεται σαν καύσιμο σε 
διάφορους καταναλωτές, είναι αρκετά μεγαλύτερο από τη καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
στα πυρηνελαιουργεία. Συνεπώς τα πυρηνελαιουργεία μπορούν να θεωρηθούν και σαν 
εργοστάσια που παράγουν εκτός από πυρηνέλαιο και βιομάζα ( Ανανεώσιμο ενεργειακό πόρο ), 
έχοντας συνολικά θετικό ενεργειακό ισοζύγιο (παραγόμενη ενέργεια > καταναλισκόμενη 
ενέργεια). Δεδομένου ότι η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι σχετικά λίγη, αυτή θα 
μπορούσε να παραχθεί με φωτοβολταϊκά συστήματα, καθιστώντας έτσι τα πυρηνελαιουργεία, 
εργοστάσια με μηδενική χρήση συμβατικών καυσίμων. 

Οι οσμές που εκπέμπονται από τα εργοστάσια αυτά, οφείλονται κυρίως σε οργανικές 
ενώσεις (αλδεΰδες, κετόνες, οργανικά οξέα κ.ά.) που περιέχονται σε πολύ μικρές ποσότητες 
στην υγρή πυρήνα που επεξεργάζονται.  

Στα εργοστάσια επεξεργασίας υποπροϊόντων ελιάς, η υγρασία που περιέχεται στον πυρήνα 
μπορεί να εξατμίζεται στα ειδικά ξηραντήρια των μονάδων ενώ οι οσμές μπορούν να 
κατακρατούνται από συστήματα απόσμησης τελευταίου τύπου. 

2.3.1 Βιομηχανικό λάδι και Πυρηνέλαιο 

Η ονομασία «Βιομηχανικό» δίνεται σε ελαιόλαδο που δεν είναι δυνατόν με οποιοδήποτε 
τρόπο και οποιαδήποτε επεξεργασία να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παρασκευή 
προϊόντων διατροφής.  

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ελαιόλαδα που έχουν παλμιτικό οξύ σε θέση 2 των 
τριγλυκεριδίων ανώτερο του 2,2% (έχουν υποστεί αλλοίωση της μοριακής τους σύστασης),  
χωματέλαια, μουργέλαια κλπ.  

Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή διαφόρων άλλων 
προϊόντων όπως σαπούνια, γλυκερίνη. 

Πυρηνέλαιο ονομάζεται το προϊόν που λαμβάνεται από το υπόλειμμα του κυρίως 
ελαιόλαδου μετά από επεξεργασία του πυρήνα του ελαιόκαρπου. 
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Δεδομένου ότι ο πυρήνας της ελιάς περιέχει μίγμα πυρηνελαίου (~5%), πυρηνοξύλου 
(~45%) και νερού (~50%), το πρώτο στάδιο παραγωγής είναι η ξήρανση σε κυλινδρικά 
ξηραντήρια με σκοπό την αφαίρεση της μεγαλύτερης ποσότητας του περιεχόμενου νερού.  

Το πυρηνέλαιο απομακρύνεται στο δεύτερο στάδιο με εκχύλιση με εξάνιο, διθειάνθρακα ή 
τριχλωροαιθυλένιο και στη συνέχεια με απόσταξη του μίγματος, από όπου λαμβάνεται το 
πυρηνέλαιο. 

Το πυρηνέλαιο έχει σκούρο πράσινο ή καστανό χρώμα και χρησιμοποιείται κυρίως στη 
σαπωνοποιία, καθώς και για βρώση μετά από ειδική κατεργασία (ραφινάρισμα). Η ετήσια 
παραγωγή πυρηνέλαιου στην Ελλάδα εκτιμάται ως σημαντική. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία βιομηχανικού λαδιού είναι και το παρθένο ελαιόλαδο τύπου 
Λαμπάντε, του οποίου η μέγιστη οξύτητα εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ είναι μεγαλύτερη από 
3,3g/100g λαδιού (3.3% >=). Είναι ελαιόλαδο με κακή γεύση και οσμή και προορίζεται για 
ραφινάρισμα ή για βιομηχανική χρήση. 

 

2.3.2 Πολυφαινόλες 

Πρόσφατα η σύγχρονη επιστήμη ασχολήθηκε με τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις 
κατανάλωσης ελαιολάδου αλλά και των φύλλων ελιάς στην ανθρώπινη υγεία. 
Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι στο ελαιόλαδο και στα φύλλα της ελιάς περιέχεται μια ουσία 
που ονομάζεται ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein), ανήκει στην μεγάλη οικογένεια των 
πολυφαινολών και που είναι γνωστές για ποικίλες δράσεις: αντιοξειδωτικές, 
αντιφλεγμονώδεις αντιμικροβιακές, αντιυπερτασικές, αντιαθηρωματικές κλπ. Επιπρόσθετα 
στα φύλλα της ελιάς απαντώνται και άλλες ουσίες αλλά τελικά φαίνεται ότι οι βιολογικές 
δράσεις των φύλλων ελιάς οφείλονται στην ελαιοευρωπεϊνη και στα προϊόντα υδρόλυσης 
της (υδροξυτυροσόλη και άλλα). 

Εκτός από την ελαιοευρωπεΐνη, η τυροσόλη, η υδροξυτυροσόλη και το σκουαλένιο (ένας 
υδρογονάνθρακας και τριτερπένιο, πρόδρομη ένωση της χοληστερόλης και άλλων 
στεροειδών) αποτελούν τις αντιοξειδωτικές ουσίες του ελαιολάδου. Οι ενώσεις αυτές, με τη 
συνεισφορά της α-τοκοφερόλης (βιταμίνη Ε) και του φυτικού λιπαρού οξέος, του ελαϊκού 
οξέος, εκκαθαρίζουν τις ελεύθερες ρίζες και μειώνουν τις οξειδωτικές βλάβες και το 
οξειδωτικό stress των αερόβιων οργανισμών.  

Αυτή η αντιοξειδωτική και βακτηριοκτόνος δράση, όπως και άλλες βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία (κυρίως σελήνιο) είναι εξαιρετικά ευεργετικές για την υγεία του ανθρώπου. 
Άλλα συστατικά του ελαιολάδου είναι τα οξέα καφεϊκό, βαννιλικό, συριγγικό και 
κουμαρικό. Άλλες αντιοξειδωτικές ενώσεις που υπάρχουν στο ελαιόλαδο είναι διάφορα 
φλαβονοειδή και οι ανθοκυανίνες.  
 
Οι παραπάνω ιδιότητες άνοιξαν νέες δυνατότητες για την εμπορική αξιοποίηση της ελιάς, 
με φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα, όπως συμπληρώματα διατροφής και 
καλλυντικά. 
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Παραγωγή ελαιόλαδου και σύσταση σε πολυφαινόλες  

Ανάλογα με το βιολογικό κύκλο της ελιάς και το σύστημα παραλαβής του, η περιεκτικότητα 
το ελαιολάδου σε πολυφαινόλες μεταβάλλεται. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 
περιεκτικότητα εξαρτάται από την ποικιλία των ελιών και την ωριμότητα των ελαιοκάρπων, 
αφού η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες στις ώριμες ελιές είναι σχεδόν η μισή απ' ότι στις 
άγουρες ελιές. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούνται κυρίως άγουρες ελιές για το 
καλής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο. 

 

Το σύστημα παραλαβής του ελαιολάδου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ποιότητά του. 
Το σύστημα πίεσης εγγυάται ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, ενώ το 
σύστημα φυγοκέντρισης της πάστας ολόκληρων καρπών ελιάς δίνει ελαιόλαδο με 
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες. Η θερμοκρασία, ο χρόνος μάλαξης και η 
λεπτότητα της άλεσης του ελαιοκάρπου επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα και την 
περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες. 

 

Παραλαβή αντιοξειδωτικών ουσιών από απόβλητα ελαιοτριβείων  

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται αρκετές έρευνες ως προς τη δυνατότητα 
παραλαβής των παραπάνω αντιοξειδωτικών ουσιών από τα υδατικά απόβλητα των 
ελαιοτριβείων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε αντιοξειδωτικά συμπληρώματα 
διατροφής ή και άλλες φαρμακευτικές χρήσεις. 
 

2.3.3 Ελαιομάζα 

Η ελαιομάζα προκύπτει από την ψίχα της ελιάς μετά την επεξεργασία της υγρής πυρήνας και τον 
διαχωρισμό της από το κουκούτσι. 

Η ψίχα αυτή με προσμίξεις που γίνονται και μετά από πελετοποίηση, μπορεί να μετατρέπεται σε 
μια εξαιρετική ζωοτροφή.  

Σχήμα 6: Φαρμακευτικά σκευάσματα ελιάς 
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2.3.4 Λιπάσματα 

Από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου παραλαμβάνουμε, εκτός από το λάδι, τον ελαιοπυρήνα 
που συνίσταται από τα αλεσμένα στερεά συστατικά του καρπού (εξωκάρπιο, σαρκώδες 
μεσοκάρπιο, αποξυλωμένο ενδοκάρπιο), λιόφυλλα που έχουν μεταφερθεί με τον ελαιόκαρπο, 
και μια σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων, γνωστά ως 
«κατσίγαροι», «λιόζουμα», ή «μούργες» και βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα στον ελαιοπυρήνα 
ή πυρηνόλημα. 

Τα φυτικά υγρά (πλην του λαδιού) που περιέχονται στον καρπό της ελιάς αποτελούν περίπου το 
40 με 45% του βάρους του. Συνήθως περιέχουν 17% στερεά τα οποία κατά 15% είναι οργανικά 
και 2% ανόργανα. Η σύνθεση αυτή ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία του ελαιοκάρπου, ανάλογα 
με την ωριμότητα του (εποχή) αλλά και ανάλογα με τις συνθήκες παραγωγής του (άρδευση, 
λίπανση, καλλιέργεια κ.λ.π.). 

Η διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων του ελαιοτριβείου εκτός από όσα αναφέρθηκαν στις 
προηγούμενες ενότητες, μπορεί να περιλαμβάνει και την επεξεργασία με σκοπό την 
κομποστοποίηση των απόβλητων ώστε να μετατραπούν αυτά σε εδαφοβελτιωτικό. 

Ως κομποστοποίηση συνήθως αναφέρεται η αερόβια σταθεροποίηση οργανικής ύλης, ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες για την ανάπτυξη των φυτών. 

Τα κομπόστ μπορεί να παραχθεί και από τα άλλα υπολείμματα καλλιέργειας της ελιάς όπως 
είναι κλαδιά και τα φύλλα. Ένα απλό σύστημα κομποστοποίησης είναι δυνατόν να εγκατασταθεί 
ακόμη και στο χωράφι κάθε παραγωγού ή σε δημόσιους χώρους αν η πρωτοβουλία λαμβάνεται 
από δήμους ή συνεταιρισμούς. 

Τα στερεά αυτά υποπροϊόντα υποβάλλονται στη διαδικασία της κομποστοποίησης με συνεχή 
εμποτισμό με υγρά εκχυλίσματα ελαιοκάρπου (επεξεργασμένος κατσίγαρος) έως ότου 
χουμοποιηθούν με αερόβια κομποστοποίηση με τελικό σκοπό τη δημιουργία συσκευασμένου 
εδαφοβελτιωτικού προϊόντος. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους η διαδικασία αυτή επιτρέπει την 
απορρόφηση τόσο στερεών αποβλήτων ελιάς (πυρήνας) αλλά και άλλων φυτικών 
υποπροϊόντων που μέχρι τώρα θεωρούσαμε σκουπίδια, όσο και των υγρών αποβλήτων μετά 
από κατάλληλη επεξεργασία. 

Αυτά μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην γεωργική 
παραγωγή ξανά. Είναι δηλαδή, σύμφωνα με το σχεδιασμό των υπευθύνων της παραγωγής, ένας 
κύκλος αειφορικότητας που αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και προσφέρει προϊόντα 
υψηλής αξίας.  

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, η παραγωγή του κομποστ με την χρήση ελαιοπυρήνα και 
φύλλων ελιάς έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  

Το κομποστ ωριμάζει μόνο μέσα σε 120 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος στην βιβλιογραφία ήταν 
200 ημέρες. Με ένα τόσο μικρό χρόνο παραγωγής κόμποστ μια μικρή εγκατάσταση θα 
μπορούσε να δεχτεί όλα τα στερεά υπολείμματα ενός ελαιοτριβείου.  
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Το ώριμο κόμποστ περιέχει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών (N, P, K, Na), ώστε να είναι καλής 
ποιότητας εδαφοβελτιωτικό.  

2.3.5 Ζωοτροφές 

Η ζωοτροφή είναι ένα ακόμη προϊόν που μπορεί να παραχθεί από την επεξεργασία της πυρήνας 
από τα πυρηνελαιουργία.  

Στο πυρηνόξυλο μπορεί να ενσωματωθεί και άλλη στερεή βιομάζα όπως είναι τα κλαδέματα και 
τα φύλλα ελιάς. 

Το πυρηνόξυλο που απομένει αποτελείται από δύο στερεά κλάσματα, τα οποία έχουν 
διαφορετικό ειδικό βάρος και συνεπώς μπορούν να διαχωριστούν με αέρα: Το ξύλο-κουκούτσι 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη βιομάζα και η ψίχα. Η ψίχα είναι πρωτεϊνικής 
σύστασης, σχετικά χαμηλής θερμογόνου δύναμης και είναι αυτό που μπορεί να διατεθεί ως 
εξαιρετική ζωοτροφή, οπότε έχει υψηλή αξία. 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των επιστημόνων η ενέργεια της ζωοτροφής από ψίχα ελιάς 
(ελαιομάζα) είναι εφάμιλλη, κυρίως για τα μηρυκαστικά, με αυτή των δημητριακών. 

2.3.6 Εξευγενισμένα ελαιόλαδα 

Η επεξεργασία για την παραγωγή εξευγενισμένων ελαιόλαδων πραγματοποιείται σε 
ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας, τα οποία έχουν δυσάρεστη οσμή και γεύση, επειδή 
περιέχουν υψηλή οξύτητα ή προσμίξεις από ξένες ύλες, ανεπιθύμητο χρώμα κλπ. Χάρη 
στον εξευγενισμό (ραφινάρισμα), τα ελαιόλαδα χάνουν την ανεπιθύμητη οξύτητα αλλά 
ταυτόχρονα υποβαθμίζονται και γευστικά και θρεπτικά. Εάν στο ελαιόλαδο, εκτός από τα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα, υπάρχουν και ακαθαρσίες (ρητινώδεις ουσίες, πρωτεΐνες ή 
υπολείμματα φυτικών ιστών) για τον εξευγενισμό απαιτείται μετάγγιση, πλύσιμο, διύλιση 
και αφαίρεση με διαλύτες και διαδοχικές διηθήσεις της ελαιώδους φάσης με επανάκτηση 
του διαλύτη. Το θειούχο ελαιόλαδο, εκχύλισμα με τον θειούχο άνθρακα, είναι πράσινο και 
έχει δυσάρεστη οσμή. Γι' αυτό χρησιμοποιείται στην παρασκευή πράσινου σαπουνιού ή, αν 
δεν έχει πολύ μεγάλη οξύτητα, εξευγενίζεται και χρησιμοποιείται ως εδώδιμο. 

Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο έχει πολύ μικρή οξύτητα (<0.3) αλλά και πολύ λίγο από το 
χαρακτηριστικό άρωμα του παρθένου ελαιολάδου. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να 
πωλείται αμιγές αλλά μόνο με την προσθήκη τουλάχιστον 30% παρθένου ελαιολάδου. Η 
ετικέτα αυτών των μιγμάτων πρέπει να γράφει σαφώς ότι πρόκειται για μίγμα. 

2.3.7 Σαπούνια 

Παλιά στα χωριά έφτιαχναν μόνοι τους σπιτικό σαπούνι από ελαιόλαδο για να έχουν όλο το 
χρόνο. Συνήθως το έφτιαχναν το Σεπτέμβριο μήνα που ο καιρός ήταν ακόμα καλός και η 
θερμοκρασία ιδανική για να γίνει. Τότε επίσης μάζευαν και το λάδι από τον πυθμένα των 
βαρελιών που είχε και μούργα για να μην πάει χαμένο και το χρησιμοποιούσαν για το 
σαπούνι τους. 
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Συνταγή Παρασκευής Ελαιοσάπουνου.  
Παρακάτω δίνεται μια μέθοδος παρασκευής σαπουνιού από ελαιόλαδο: 
Υλικά: 
20 μέρη νερό βρύσης. 
16 μέρη ελαιόλαδο (Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιημένα τηγανόλαδα ή 

πολυκαιρισμένο ελαιόλαδο αφού το σουρώσουμε  ώστε να 
καθαριστεί από  τα στερεά κατάλοιπα που υπάρχουν). 

6 μέρη καυστική ποτάσα (ΚΟΗ) ή καυστικό νάτριο (ΝαΟΗ). 
1 μέρος αλάτι χοντρό 
 
 Προαιρετικά 
Βότανα: 2 με 3 κουταλιές της σούπας 
Αιθέρια έλαια: 5 έως 6 σταγόνες 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να πάρετε κάποια αναγκαία μέτρα προστασίας. Η καυστική 
σόδα αν πέσει στο δέρμα σας, θα προκαλέσει χημικό έγκαυμα. Γι αυτό φορέστε γάντια και 
να είστε ντυμένοι, σε όλο το σώμα. Προστατέψτε τα μάτια σας με γυαλιά, οι αναθυμιάσεις 
από την καυστική σόδα είναι επικίνδυνες. Κάντε την διαδικασία σε εξωτερικό περιβάλλον. 
 
Παρασκευή με την θερμή μέθοδο 
Σε μεγάλο ανοξείδωτο καζάνι, τριπλάσιας τουλάχιστον χωρητικότητας από το συνολικό 
υλικό, ρίχνουμε πρώτα το νερό και το ζεσταίνουμε μέχρι να γίνει χλιαρό και να έχουν 
ζεσταθεί τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Ρίχνουμε σιγά σιγά την καυστική ποτάσα 
ανακατεύοντας συνέχεια με μια ξύλινη κουτάλα. 
Όταν το μείγμα διαλυθεί καλά, ρίχνουμε το λάδι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα σε χαμηλή 
φωτιά (περίπου 15 λεπτά) μέχρι το νέο μείγμα να αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη 
πυκνότητα, δηλαδή να "δέσει" και να γίνει σαν νερουλή παιδική κρέμα. Το βράσιμο γενικά 
πρέπει να γίνεται σε σιγανή φωτιά δηλαδή να μην κοχλάζει το μείγμα. Όταν το μείγμα δέσει 
και δούμε να ανεβαίνει το σαπούνι σαν πυκνός αφρός στην επιφάνεια ρίχνουμε και το 
αλάτι και ανακατεύουμε πάλι. Στη συνέχεια κλείνουμε την φωτιά και αφήνουμε το μείγμα 
να πάρει λίγες βράσεις. Αφαιρούμε το καζάνι από τη φωτιά, αφήνουμε το μείγμα λίγη ώρα 
και το ρίχνουμε σε καλούπι.  
 
Το αφήνουμε να στεγνώσει και να πήξει, και ανάλογα με τον καιρό (η πολλή ζέστη δεν 
βοηθάει) σε 1-2 ημέρες το βγάζουμε όπως είναι με το πανί από το κιβώτιο και το γυρίζουμε 
πάνω σε ένα τραπέζι που έχουμε στρώσει νάιλον, από την άλλη για να στεγνώσει. Όσο είναι 
ακόμη μαλακό το κόβουμε σε κομμάτια (πλάκες) στο μέγεθος που θέλουμε. 
 
Χρόνος ωρίμανσης 
Ο χρόνος ωρίμανσης συνήθως διαρκεί 4 με 6 εβδομάδες ανάλογα με το πόσο κρύος ή 
ζεστός είναι ο καιρός και την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ένα φρέσκο σαπούνι είναι 
ακατάλληλο για χρήση γιατί διατηρεί την οξύτητά του. Έτσι χρειάζεται να μείνει και να 
ωριμάσει ώστε ν' αποβάλλει τον όξινο χαρακτήρα του. Όταν τα σαπούνια ωριμάζουν, 
απαλλάσσονται από την καυστική σόδα,  γιατί η καυστική σόδα  αντιδρά χημικά με το 
διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, σχηματίζοντας στην επιφάνεια του σαπουνιού μια 
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λευκή σκόνη. Η σκόνη αυτή είναι ανθρακικό νάτριο (σόδα). Ο σχηματισμός αυτής της 
σκόνης στην επιφάνεια του σαπουνιού είναι σημάδι πως το σαπούνι είναι έτοιμο. Ωστόσο 
το σαπούνι γίνεται καλύτερο όσο παλιώνει. Είναι απαραίτητο να μείνει το σαπούνι πάνω 
από ένα μήνα να ωριμάσει γιατί ακόμη κι αν έχει πήξει νωρίτερα, δεν θα έχει "πέσει" το PH 
του και τσούζει στη χρήση. 
 

2.3.8 Καύσιμη Βιομάζα 

Βιομάζα ονομάζονται τα κατάλοιπα διαφόρων διεργασιών που άμεσα ή έμμεσα 
προέρχονται από το φυτικό κόσμο τα οποία χρησιμοποιούνται για θέρμανση, παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και κίνηση. Τα κατάλοιπα αυτά μπορεί να είναι από αστικά 
σκουπίδια, από την αγροτική παραγωγή (υπολείμματα ξυλείας, σοδειάς, ζωικά απόβλητα) 
καθώς επίσης και υποπροϊόντα της βιομηχανίας (από επεξεργασία τροφίμων ή οργανικών 
υλών). Με κατάλληλη επεξεργασία, η βιομάζα μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο (biofuel). Με 
την καύση του αερίου αυτού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, με μεγάλη απόδοση αλλά και 
μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις παράλληλα. 

Ειδικότερα καύσιμη βιομάζα ελιάς, παράγεται οργανωμένα και σε μεγάλες ποσότητες από 
τα υπολείμματα των ελαιοτριβείων, που αποτελούνται κυρίως από νερό και από τον 
πυρήνα της ελιάς που έχει περισσέψει από την παραγωγή λαδιού και δεν μπορεί να 
επεξεργαστεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω από τους παραγωγούς, είναι κατάλληλα για την 
παραγωγή θερμότητας (πυρηνόξυλο, πέλλετ, κουκούτσι) ή και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με καύση (βιοαέριο, βιοντίζελ). 

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες τεχνολογίες, που καθιστούν δυνατή την κατά 100% 
σχεδόν αξιοποίηση των αποβλήτων των ελαιουργείων. Από την επεξεργασία τους μπορούν 
να παραχθούν χρήσιμες και εμπορεύσιμες ύλες ως καύσιμο με σημαντικά κερδοφόρα 
αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα δίνουν λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Οι ύλες 
αυτές είναι: 

Πυρηνόξυλο 

Το πυρηνόξυλο το οποίο αποτελεί άριστο καύσιμο και καταναλώνεται μερικώς εντός του 
εργοστασίου ενώ το εναπομένον διατίθεται σαν καύσιμο σε διάφορους καταναλωτές.  

Το ξυλώδες μέρος που περιέχεται στον πυρήνα, μετατρέπεται στα πυρηνελαιουργεία σε 
πυρηνόξυλο, ένα μέρος του οποίου χρησιμοποιείται από τα ίδια τα εργοστάσια για τις 
ενεργειακές τους ανάγκες, ένα άλλο αποδίδεται στους ελαιουργούς για τον ίδιο λόγο, ενώ 
το υπόλοιπο χρησιμοποιείται από φούρνους – σόμπες ειδικά διαμορφωμένες, λέβητες 
θέρμανσης, θερμοκήπια κλπ. Το πυρηνόξυλο που χρησιμοποιείται στην Κρήτη, ισοδυναμεί 
με το 1/3 περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη νησί (Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 1996).  

Το στερεό ξυλώδες υποπροϊόν των πυρηνελαιουργείων χρησιμοποιείται ως καύσιμο, ενώ ο 
πυρήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ζωοτροφή.  
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Το πυρηνόξυλο αποτελείται : 

• από τον πυρήνα της ελιάς που είναι ξυλώδης και κατακερματισμένος 
• από το σαρκώδες μέρος - ψίχα της ελιάς ( αποξηραμένη ) υπό μορφή σκόνης 
• και από την φλούδα του καρπού επίσης υπό μορφή σκόνης 

Με βάση υπάρχουσες αναλύσεις το ξυλώδες μέρος ανέρχεται περίπου στο 55% του βάρους 
του, ενώ το υπόλοιπο 45% είναι η σκόνη ( ψίχα και φλούδα ). Επίσης πρέπει να 
αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό λαδιού, της τάξης του 0,5% έως 1,2% ( επί ξηρού 
), το οποίο δεν έχει παραληφθεί κατά την παραγωγική διαδικασία εκχύλισης στο 
πυρηνελαιουργείο και παραμένει σαν υπόλειμμα λαδιού στο πυρηνόξυλο. 

Το ειδικό βάρος του «χύδην» υλικού κυμαίνεται από 720 – 750 Kgr / m3 και η υγρασία του 
συνήθως από 12% - 15%, ενώ από την εμπειρία έχει προκύψει ότι το άνω όριο υγρασίας για 
ικανοποιητική καύση είναι το 18%. 

Η σύνθεση του σαν καύσιμο είναι περίπου ίδια με αυτήν του ξύλου και σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες αναλύσεις (ΕΜΠ 1981 και ΕΜΠ 2000) έχει όπως παρακάτω : 

‘Άνθρακας ( C ) : 49,7% - 50,1 % 

Υδρογόνο ( H ) : 6,0% – 7,0 % 

‘Άζωτο ( N ) : 1,1% – 1,6 % 

Θείο ( S ) : αμελητέο (0,01%-0,08%) 

Οξυγόνο ( O ) : 38,1% - 38,8% 

Από περιβαλλοντική άποψη είναι πολύ σημαντική η πολύ χαμηλή έως αμελητέα 
περιεκτικότητα του σε θείο και ότι το καύσιμο δεν περιέχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα 
μέταλλα.  

Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο τόσο από λειτουργική όσο και από περιβαλλοντική άποψη 
(σωματιδιακές εκπομπές), είναι ότι ή τέφρα είναι της τάξης του 3,5% - 4,5%. 

 

Πελλετ 

Τα πέλλετ πυρηνόξυλου είναι ένα καύσιμο αποτελούμενο μόνο από καθαρό πυρηνόξυλο 
ελιάς, απαλλαγμένο από κάθε υγρασία, συμπιεσμένο σε μικρούς κυλίνδρους διαμέτρου 4-6 
mm χωρίς καμιά προστιθέμενη συγκολλητική ουσία. Χρησιμοποιείται σε λέβητες και 
σόμπες βιομάζας με προδιαγραφές για ελαιοπυρήνα. 
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Κουκούτσι 

Το κουκούτσι είναι ένα καθαρό και σπουδαίο βιοκαύσιμο, είναι το θρυμματισμένο 
κουκούτσι της ελιάς (επεξεργασμένο πυρηνόξυλο).  

Προέρχεται από απευθείας διαχωρισμό από την ψίχα και τη φλούδα της ελιάς και περιέχει 
περίπου 1,0% λάδι. Είναι ένας σπουδαίος εγχώριος ενεργειακός πόρος, αφού έχει χαμηλό 
κόστος, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα εξαιρετικό καύσιμο με υψηλή θερμογόνο δύναμη, η 
οποία ανέρχεται σε 4.300 kcal/kgr. 

Τα καυσαέρια από την καύση του, δεν δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης, αφού  δεν 
περιέχουν θείο ή άλλες ρυπογόνες ουσίες, (τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα). Το 
κουκούτσι της ελιάς, είναι απόλυτα άοσμο, καθώς κατά την επεξεργασία του πυρηνόξυλου 
αφαιρούνται η ψίχα και η φλούδα της ελιάς. 

Η υγρασία του κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15%, με αποτέλεσμα κατά την καύση του να μην 
παράγεται ο πυκνός άσπρος καπνός, που προκαλεί η υψηλή υγρασία. Κατά την καύση του, 

αφήνει ελάχιστα υπολείμματα στάχτης (περίπου 1%), τα οποία είναι ένα πολύ καλό 
εδαφοβελτιοτικό. 
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3 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 

Κάθε χρόνο κλαδεύονται τα δέντρα της ελιάς και τα ελαιοκλαδέματα παραμένουν στο χωράφι 
όπου συνήθως καίγονται επιτόπου προσεκτικά, για την αποφυγή πυρκαγιών. Οι ποσότητες των 
ελαιοκλαδεμάτων είναι μεγάλες. 

Τα υπολείμματα του  κλαδέματος θα μπορούσαν να θρυμματισθούν, μετατρεπόμενα σε μικρά 
τεμαχίδια (chips) και στη συνέχεια με συμπίεση να μετατραπούν σε πελτές (pellets) H 
χρησιμοποίηση των πελτές για την παραγωγή θερμότητας σε σόμπες κα τζάκια είναι αρκετά 
διαδεδομένη στην Ευρώπη και καθώς αποτελούν μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (βιομάζα) 
θεωρείται ότι έχουν ουδέτερες επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για τη μετατροπή 
των ελαιοκλαδεμάτων σε πελτές θα πρέπει είτε να μεταφερθούν από το χωράφι σε κάποια 
κοντινή απόσταση για να θρυμματιστούν είτε να θρυμματισθούν στον αγρό με τη χρήση 
κινούμενων μηχανημάτων, και τα θρυμματισμένα ελαιοκλαδέματα να μεταφερθούν σε 
εγκατάσταση συμπίεσης – πελετοποίησης  τους. Σήμερα συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
ελαιοκαλλιεργητών διαχωρίζει τα ευμεγέθη τμήματα των ελαιοκλαδεμάτων στον αγρό τα οποία 
χρησιμοποιεί σαν καύσιμη ύλη στο τζάκι ή τη σόμπα στις κατοικίες ενώ τα υπολείμματα 
αλέθονται επί τόπου και παραμένουν στο αγρό, ενσωματωμένα στο έδαφος. 

 

Σχήμα 7: Διάγραμμα ροής μονάδος επεξεργασίας ελαιοκλαδεμάτων για την παραγωγή πέλετς. 

3.1 Θρυμματισμός 

Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των ελαιόδεντρων είναι η καύση τους 
στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα κυριότερα των οποίων είναι η 
απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας. 

Η "Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια", ένα νέο 
γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα επιδοτεί τους ελαιοκαλλιεργητές να μην καίνε τα κλαδιά 
της ελιάς μετά το κλάδεμα, αλλά να τα θρυμματίζουν με καταστροφέα - θρυμματιστή και να τα 
εναποθέτουν στο έδαφος του ελαιώνα 
για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.  Το μέτρο 
αυτό αποσκοπεί στη διαχείριση των 
φυτικών υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια με 
στόχο τόσο τον μετριασμό και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
όσο και τη βελτίωση της δομής και την 
αύξηση της οργανικής ουσίας του 
εδάφους.  

                                                        Σχήμα 8: Θρυμματιστής 
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3.2 Βιοντίζελ – Βιοαέριο - Sungas 

Το βιοντίζελ το βιοαέριο και το syngas είναι βιοκαύσιμα που παράγονται από Βιομάζα όπως 
είναι η βιομάζα ελιάς: 

Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης): Οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ - FAME) 
που παράγονται από φυτικά ή και ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, 
για χρήση ως υγρό βιοκαύσιμο. 

Βιοαέριο: Το καύσιμο αέριο που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα 
βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, το οποίο μπορεί να καθαριστεί και αναβαθμιστεί σε 
ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως Βιοκαύσιμο, ή το ξυλαέριο. 

Syngas: Σύνθετο αέριο που παράγεται από βιομάζα με την μέθοδο της “αεριοποίησης”. 

Το πυρηνόξυλο σε συνδυασμό με τα κλαδέματα των ελαιόδεντρων, που προκύπτουν μετά τη 
συγκομιδή της ελιάς, μπορούν να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ 
βιοαέριου και syngas.  

Παραγωγή Βιοντίζελ. 

Το βιοντίζελ παράγεται με τη μέθοδο της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων (TGs) και της 
εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFAs) με αλκοόλες μικρού μοριακού βάρους. 
Συνήθως χρησιμοποιείται η μεθανόλη λόγω του χαμηλού κόστους και των φυσικών και χημικών 
πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Η αντίδραση καταλύεται από βάσεις, οξέα και ένζυμα και 
πραγματοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. 

Τα τριγλυκερίδια αποτελούν το κύριο συστατικό (σε ποσοστό μέχρι και 98% κ.β.) των φυτικών 
ελαίων και ζωικών λιπών. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα περιέχονται σε σημαντικές περιεκτικότητες 
στα μπρούτα καθώς και στα απόβλητα ή υπολειμματικά φυτικά έλαια και ζωικά λίπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9: Διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ. 
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Παραγωγή Βιοαερίου - Αναερόβια Χώνευση 

Η Αναερόβια Χώνευση είναι μια βιοχημική διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας σύνθετα 
οργανικά στοιχεία αποσυντίθεται απουσία οξυγόνου, από διάφορους τύπους αναερόβιων 
μικροοργανισμών. Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης είναι κοινή σε πολλά φυσικά 
περιβάλλοντα όπως τα ιζήματα θαλάσσιου ύδατος, το στομάχι των μηρυκαστικών ή τα έλη 
τύρφης. Σε μία εγκατάσταση βιοαερίου, το αποτέλεσμα της διεργασίας της αναερόβιας 
χώνευσης είναι το βιοαέριο και το κομπόστ. Όταν το υπόστρωμα για την αναερόβια χώνευση 
είναι ένα ομοιογενές μίγμα από δύο ή περισσότερους τύπους πρώτων υλών (π.χ. ζωικοί πολτοί 
και οργανικά απόβλητα από τις βιομηχανίες τροφίμων) τότε έχουμε την λεγόμενη 
«συγχώνευση» η οποία είναι κοινή με πολλές από τις εφαρμογές του βιοαερίου σήμερα. 

 

Σχήμα 10: Διαδικασία παραγωγής βιοαέριου 

 

Παραγωγή Syngas Αεροποίηση. 

Κάθε χρόνο απορρίπτουμε εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών σε ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ ή παράνομες 
χωματερές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται διάφορα υλικά, όπως συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, 
γυαλιά, πλαστικά, χρησιμοποιημένα λάστιχα, χρώματα, απόβλητα κουζίνας, χαρτιά, ξύλα, άλλη 
απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα κ.ά. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων έχει αυξηθεί, υπάρχει ένα 80% που καταλήγει στους χώρους απόθεσης. Τέτοιες 
λύσεις, με την πάροδο του χρόνου, καθίστανται λιγότερο βιώσιμες και κυρίως επιβαρύνουν το 
περιβάλλον. Αντίθετα, μία λύση, με ευρεία αποδοχή στο εξωτερικό σε βιομηχανικό επίπεδο και 
όχι μόνο, είναι η αεριοποίηση της βιομάζας. 

Ως γνωστόν, βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων βιολογικής προέλευσης, από τη γεωργία και κτηνοτροφία (συμπεριλαμβανομένων 
των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων. 

Για παράδειγμα, με τη διαδικασία της αεριοποίησης, ένας τόνος σκουπιδιών μπορεί να παράγει 
ενέργεια μέχρι 1000 kWh. 
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Τι είναι αεριοποίηση βιομάζας; 

Πρόκειται για μία τεχνολογία που μετατρέπει οποιαδήποτε οργανική ύλη, π.χ. τη στερεή 
βιομάζα. Αυτό γίνεται με την μετατροπή της ύλης αυτής πρώτα σε ένα αέριο μίγμα μέσω 
διαδοχικών χημικών αντιδράσεων. Σύμφωνα με αυτές, η οργανική ύλη πυρολύεται και αντιδρά 
με το οξυγόνο ή τον αέρα, οπότε διασπάται σε μικρότερα μόρια, σε ένα αέριο μίγμα από 
μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο κ.ά., αφαιρώντας ρύπους και προσμίξεις. Το αέριο αυτό 
μίγμα είναι το αέριο σύνθεσης ή syngas, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε 
ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα καθώς και σε άλλα προϊόντα. 

Στην περίπτωση όπου η τελική διεργασία γίνεται με τη χρήση αέρα (η πιο οικονομική και 
συνήθης επιλογή), το syngas έχει καθαρή θερμογόνο δύναμη κατά μέσο όρο 4,5 - 5,5 MJ/m3 
(περίπου το 1/7 εκείνης του φυσικού αερίου). 

Όταν χρησιμοποιείται καθαρό οξυγόνο αντί για αέρα, η θερμογόνος δύναμη του syngas μπορεί 
και να τριπλασιασθεί. 

Και στις δυο περιπτώσεις, πάντως, η θερμογόνος δύναμη του αερίου σύνθεσης το καθιστά 
κατάλληλο για την παραγωγή θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, με κατάλληλη χρήση του 
σε καυστήρες, αεριοστρόβιλους ή ΜΕΚ. 

 

3.3 Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ελιας  

Η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα ελιάς  άρχισε να εφαρμόζεται σε 
διάφορα μέρη του κόσμου που όπου γίνεται μεγάλη και συστηματική καλλιέργεια της ελιάς και 
παραγωγής ελαιολάδου (π.χ. Ισπανία). Στην Ελλάδα τέτοια προσπάθεια αξιοποίησης γίνεται 
στον Μελιγαλά Μεσσηνίας (ΒΙ.ΠΕ). Πρόκειται για μία καινοτομία – έργο πιλότος - η οποία 
βασίζεται στην αξιοποίηση των υπολειμμάτων παραγωγής ελαιόλαδου με μέγιστη δυνατότητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα 26,2 MW.  

Η παραγωγή ενός (1) τόνου ελαιολάδου, οδηγεί στον σχηματισμό 3,3 τόνων υπολείμματος. Για 
την Ελλάδα που παράγει 400.000 τόνους ελαιόλαδου ετησίως, με δυνατότητες αύξησης της 
παραγωγής αυτής, αυτό σημαίνει ότι η αξιοποίηση της βιομάζας ελιάς για την συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας είναι πολύ μεγάλες.  

Με τον όρο Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) εννοούμε την ταυτόχρονη 
παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια 
αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας. Η ιδέα πίσω από την συμπαραγωγή είναι 
απλή και έχει ως εξής: καταναλώνοντας κάποιο καύσιμο όπως π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
βιοαέριο, κινούμε μία ηλεκτρική γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η 
θερμότητα που απάγεται από την μηχανή συλλέγεται και χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού, 
αέρα κλπ. 
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Συστήματα συμπαραγωγής προτιμώνται γιατί επιτυγχάνουν υψηλούς συνολικούς βαθμούς 
απόδοσης της τάξης του 70-80%. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι σχετικά απλή, όπου η 
βιομάζα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού και αυτός για παραγωγή Ηλεκτρικής 
ενέργειας με ατμοστρόβιλο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διαφορετική τεχνολογία, όπου η 
βιομάζα αεριοποιείται και τα αέρια καύσεως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με ένα 
αεριοστρόβιλο.  

Πλεονεκτήματα Συμπαραγωγής Ενέργειας από βιομάζα. 

1. Ουδέτερη επίπτωση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν 
εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, όπως συμβαίνει με την ηλιακή, αιολική και υδροδυναμική 
ενέργεια. 

3. Τα συστήματα παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής Θ/Η με βιομάζα μπορούν να 
επιτύχουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης. 

4. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις Θείου συνεπάγονται μικρές επιπτώσεις στο φαινόμενο της 
όξινης βροχής. 

5. Τα υγρά βιοκαύσιμα έχουν υψηλούς αριθμούς οκτανίων και χαμηλούς αέριους ρύπους. 

6. Δημιουργούνται πολλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες λόγω της αύξησης της τοπικής 
απασχόλησης, την μείωση της εισαγωγής πετρελαίου, της κατανάλωσης εγχώριων πρώτων 
υλών κ.ά. 
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 

Σχήμα 11: Σχεδιάγραμμα προϊόντων ελιάς. 
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Σχήμα 12: Κατασκευή πινακίδας προϊόντων ελιάς. 

 


