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MINOS

““ Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και 

παραγωγή οργανικού λιπάσµατος””

1.9.2001 – 1.3.2004

 

ΓΑΙΑ ΓΑΙΑ ΜουσείοΜουσείο ΦυσικήςΦυσικής ΙστορίαςΙστορίας ΓουλανδρήΓουλανδρή

Καποδιστριακό Καποδιστριακό ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΑθηνώνΑθηνών

TERRA NOVA TERRA NOVA ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..

Τ.Ε.Ι. ΚρήτηςΤ.Ε.Ι. Κρήτης

Πανεπιστήµιο Κρήτης  Πανεπιστήµιο Κρήτης  



DIONYSOS

““ Ανάπτυξη µίας βιώσιµης διαδικασίας για την ολοκληρωµένη Ανάπτυξη µίας βιώσιµης διαδικασίας για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων µέσω της ανάκτησης διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων µέσω της ανάκτησης 

υψηλής προστιθέµενης αξίας φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας φυσικών προϊόντων 
και την παραγωγή οργανικού λιπάσµατοςκαι την παραγωγή οργανικού λιπάσµατος””

1.10.2003 – 31.12.2006

Γεωπονικό Γεωπονικό Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΠανεπιστήµιο Αθηνών

 

ΚΕΟΣΟΕΚΕΟΣΟΕ Κεντρική Συν/κή Ένωση Αµπελοοινικών ΠροϊόντωνΚεντρική Συν/κή Ένωση Αµπελοοινικών Προϊόντων

ΓΑΙΑ ΓΑΙΑ ΜουσείοΜουσείο ΦυσικήςΦυσικής ΙστορίαςΙστορίας ΓουλανδρήΓουλανδρή

Καποδιστριακό Καποδιστριακό ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΑθηνώνΑθηνών

TERRA NOVA TERRA NOVA ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..

1.10.2003 – 31.12.2006



Κοινή προσέγγιση των 2 έργων:Κοινή προσέγγιση των 2 έργων:

Η επεξεργασία των κύριων αποβλήτων Η επεξεργασία των κύριων αποβλήτων 
((κατσίγαροςκατσίγαρος –– στέµφυλα) στέµφυλα) 
των παραγωγικών διαδικασιών της των παραγωγικών διαδικασιών της 
ελαιοπαραγωγής και της οινοποιίαςελαιοπαραγωγής και της οινοποιίαςελαιοπαραγωγής και της οινοποιίαςελαιοπαραγωγής και της οινοποιίας

µε στόχο την ανάκτηση
των περιεχόµενων πολυφαινολών



Υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης Υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης 
αποβλήτων & προβλήµατα αποβλήτων & προβλήµατα 

Πρακτική διαχείρισηςΠρακτική διαχείρισης

� ∆ιάθεση σε ανοικτές 
δεξαµενές εξατµισοδιαπνοής

Κύρια µειονεκτήµατα Κύρια µειονεκτήµατα 

� Ανάπτυξη δυσάρεστων οσµών
� ∆έσµευση σηµαντικών εκτάσεων γης
� Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων λόγω 

διαρροών 
� Αισθητική υποβάθµιση περιοχής

Κατσίγαρος

� Ανεξέλεγκτη/παράνοµη 
διάθεση σε επιφανειακά ύδατα

� Βιολογική επεξεργασία

� Αισθητική υποβάθµιση περιοχής

� Ιδιαίτερα περιορισµένος βαθµός απόδοσης
� Υψηλό πάγιο κόστος

� Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
� Μείωση διαλυµένου οξυγόνου στα υδάτινα µέσα
� Μείωση των ειδών ιχθυοπανίδας
�Ανάπτυξη δυσάρεστων οσµών 

� Φυσικοχηµική επεξεργασία
� Υψηλό πάγιο και λειτουργικό κόστος
� Παραγωγή υλικών χαµηλής ή µέσης εµπορικής αξίας



Υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης Υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης 
αποβλήτων & προβλήµατα αποβλήτων & προβλήµατα 

Πρακτική διαχείρισηςΠρακτική διαχείρισης

� Χουµοποίηση/ διάθεση σε 
καλλιέργειες

Κύρια µειονεκτήµατα Κύρια µειονεκτήµατα 

� Μείωση διαλυµένου οξυγόνου σε υδάτινα µέσα
� Ρύπανση υδάτινων µέσων
� Ανάπτυξη αποικιών εντόµων
� Πιθανότητα αναστολής ανάπτυξης φυτών εξαιτίας 

της βιοτοξικότητας των φαινολικών ενώσεων 

Στέµφυλα

� ∆ιάθεση σε χωµατερές

� Ενεργειακή αξιοποίηση

της βιοτοξικότητας των φαινολικών ενώσεων 

� Μείωση διαλυµένου οξυγόνου σε υδάτινα µέσα
� Ρύπανση υδάτινων µέσων
� Ανάπτυξη αποικιών εντόµων 

� Υψηλό πάγιο κόστος
� Στην περίπτωση της θερµικής επεξεργασίας 

απαιτείται υψηλό πάγιο κόστος για την εγκατάσταση 
εξοπλισµού επεξεργασίας των αέριων εκποµπών 



Κοινή συνιστώσα των διαφόρων Κοινή συνιστώσα των διαφόρων 
προβληµάτων:προβληµάτων:

οι οι φαινολικέςφαινολικές ενώσειςενώσεις

του κατσίγαρου: τυροσόλη

υδροξυτυροσόλη

ολευροπεϊνηολευροπεϊνη

των στέµφυλων: ρεζβερατρόλη

κατεχίνη

επικατεχίνη



Στόχος των αναπτυχθέντων Στόχος των αναπτυχθέντων 
τεχνολογιών:τεχνολογιών:

Η επίλυση των περιβαλλοντικών Η επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτωνπροβληµάτων

Ανάκτηση των περιεχόµενων 
πολυφαινολών



Κύρια στάδια των αναπτυχθέντων τεχνολογιώνΚύρια στάδια των αναπτυχθέντων τεχνολογιών
� Προεπεξεργασία αποβλήτων

� Εκλεκτική δέσµευση πολυφαινολών σε ρητίνες

� Ανάκτηση πολυφαινολών µε χρήση οργανικού 
διαλύτηδιαλύτη

� Παραλαβή πολυφαινολών µέσω θερµικής 
ανάκτησης του οργανικού διαλύτη

� Τελική επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε 
σύστηµα αντίστροφης όσµωσης

� Λιπασµατοποίηση στερεών υπολειµµάτων



Περιβαλλοντικά οφέλη

Οφέλη από την εφαρµογή των Οφέλη από την εφαρµογή των 
αναπτυχθέντων τεχνολογιώναναπτυχθέντων τεχνολογιών

Άµεσα

� Μείωση των επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων µέσωνεδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων µέσων

Έµµεσα

� Χρήση φυσικών εδαφοβελτιωτικών 

� Μείωση οχλήσεων λόγω δυσάρεστων οσµών

� Αισθητική αναβάθµιση περιοχών



Αναπτυξιακά οφέλη

� Επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων επιχειρήσεων

Επίλυση προβληµάτων 
αδειοδοτήσεων ����

Οφέλη από την εφαρµογή των Οφέλη από την εφαρµογή των 
αναπτυχθέντων τεχνολογιώναναπτυχθέντων τεχνολογιών

� Μείωση κόστους παραγωγής ελαιουργικών & 
οινοποιητικών επιχειρήσεων

� Ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας 

� ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (κυρίως 
εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού)


