
Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία      
του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων 
ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες

Χρηματοδότηση κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+

2009 - 2012

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.628.911 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ : 1.019.087 €

PROSODOL



Συμμετοχή και Συνεργασία
μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων
ελαιοπαραγωγικών χωρών
παγκοσμίως

Τύπος : Οι “μεγάλοι” του λαδιού 
συμμαχούν για τα απόβλητα



Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

mailto:komni@mred.tuc.gr�


Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CSIC)

Ινστιτούτο Εδαφολογίας & Εφαρμοσμένης Βιολογίας (CEBAS)

Περιφερειακό Κέντρο Πειραματισμού & Τεχνικής Βοήθειας (CERSAA)



ΣΥΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Δήμος Νικηφόρου Φωκά, Ρέθυμνο



Έκταση 95km2

Πληθυσμό 6600 κατοίκους

21 Χωριά με μακρά ιστορία και υπέροχη αρχιτεκτονική

Κύριες ασχολίες κατοίκων : κτηνοτροφία, γεωργία, μεταποίηση

Συνεισφορά Δήμου : Οικονομική, Υλικοτεχνική

Σημαντικός παράγοντας διάχυσης αποτελεσμάτων

Τοπικά : στους κατοίκους, σε γειτονικούς Δήμους

Πανελλαδικά: Μέσα από την ΚΕΔΚΕ 



Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης 

Αποτελείται από 101 Συνεταιρισμούς-Μία από τις πλέον 
δυναμικές συνεταιριστικές οργανώσεις στην Ελλάδα

Δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς της αγροτικής παραγωγής και 
αξιοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
•Συγκέντρωση-τυποποίηση ελαιολάδου
•Συγκέντρωση και επεξεργασία γάλακτος
•Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων
•Εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες προς τα μέλη του 

•Προμήθεια και εμπορία αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων

Σημαντική βοήθεια στη διάχυση αποτελεσμάτων



Ευρύ Κοινό

Εμπλεκόμενους

Επιστήμονες

Περιβαλλοντική
Μελέτη

Οικονομική,
Τεχνική
μελέτη

ΕΔΑΦΟΣ

Επιβάρυνση

Μέθοδοι
Βελτίωσης &
Προστασίας

Βιβλιοθήκη
Πληροφοριών

Ανάπτυξη
Πολιτικής

Ενημέρωση

Επιλογή
πιλοτικού
Δήμου

Περιοδικές
Αναλύσεις
Εδάφους

Περιοδικές
Αναλύσεις
Νερού

Μεθοδολογία
παρακολούθησης
ποιότητας

Καταγραφή σε
θεματικούς
χάρτες

Εφαρμογή 
στη λίπανση 
ελαιόδενδρων

Βιο-
αποκατάσταση

Ζεόλιθοι

Προ-
κατεργασία
αποβλήτων





ΣΤΟΧΟΙ
Σχεδιασμός, εφαρμογή και επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη ενός συστήματος παρακολούθησης της
ποιότητας των εδαφών και των υδατικών συστημάτων τα
οποία επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις
δραστηριότητες των ελαιοτριβείων.

• Καθορισμός τρόπου και χρόνου δειγματοληψίας

• Καθορισμός παραμέτρων που πρέπει περιοδικά να
ελέγχονται



Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, pH, υδατοκορεσμός,
μηχανική σύσταση, CaCO3, ενεργό CaCO3,
οργανική ουσία, άζωτο, φώσφορος, ικανότητα
ανταλλαγής κατιόντων, ανταλλάξιμα (κάλιο,
ασβέστιο, μαγνήσιο), υδατοδιαλυτό νάτριο,
διαθέσιμα μέταλλα (σίδηρος, μαγγάνιο, χαλκός,
ψευδάργυρος), πολυφαινόλες, μικροβιακή
δραστηριότητα, βόριο, χλωριόντα, αμμωνιακά,
νιτρικά, φωσφορικά, θειικά, βαρέα μέταλλα (Cd,
Pb, Cr, Ni)



•Ανάπτυξη και ευρεία διάδοση χαμηλού κόστους,
καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών
(βιοαποκατάσταση, χρήση φυσικών πορωδών υλικών,
προκατεργασία των αποβλήτων με ενεργά υλικά),
αποτελεσματικές στην προστασία των εδαφών και των
υδατικών συστημάτων από τα απόβλητα των
ελαιοτριβείων.

•Δημιουργία θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων για
την ευκολότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για το έδαφος στις ελαιοπαραγωγικές χώρες.

•Προσδιορισμός των όρων και των συνθηκών για την
ασφαλή χρήση των αποβλήτων στη γεωργία, με
πιλοτική εφαρμογή σε ελαιώνα στην περιοχή Liguria της
Ιταλίας.



Πιλοτική περιοχή εφαρμογής δράσεων

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου
86 αναγνωρισμένα ελαιοτριβεία

5.800 τόνοι ελαιολάδου 
(60 ελαιοτριβεία)



1η περιοχή διάθεσης
14.680 Κg ελαιόλαδο

Μάιος 2009 Μάιος 2009

Σεπτέμβριος 2009



2η περιοχή διάθεσης

Μάιος 2009

Σεπτέμβριος 2009

Σεπτέμβριος 2009

46.394 Kg ελαιόλαδο



3η περιοχή διάθεσης

125.114 Kg ελαιόλαδο



Μάιος 2009

Μάιος 2009

Σεπτέμβριος 2009

Σεπτέμβριος 2009



Επιφανειακή διάθεση



4η και 5η περιοχές διάθεσης
Ανενεργές για περισσότερα από 5 χρόνια



Εφαρμογή αποβλήτων στην καλλιέργεια 
ελαιόδενδρων



Βιο-αποκατάσταση
• Περιβαλλοντικά φιλική, οικονομικά συμφέρουσα

• Σε εδάφη επιβαρυμένα με οργανικούς ρύπους

• Υποβοήθηση της αποδόμησης των οργανικών ρύπων προς 
παραγωγή μη-τοξικών ενώσεων από μικροοργανισμούς 
(γηγενής ή μη πανίδα)

• Καλό αερισμό εδάφους, προσθήκη θρεπτικών συστατικών 
ως τροφή και διατήρηση υγρασίας (25-85% του πλήρους 
κορεσμού του εδάφους)



Ολοκλήρωση των δράσεων με την ανάπτυξη στρατηγικής 
διαχείρισης επιβαρυμένων περιοχών

Πρόταση:
• Μεθοδολογία παρακολούθησης των περιοχών διάθεσης
• Καταγραφή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων
• Μεθοδολογία αποκατάστασης της ποιότητας του εδάφους με 
χρήση βιο-αποκατάστασης, ζεόλιθων, προκατεργασίας
αποβλήτων 

• Χρήση αποβλήτων στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων, 
κομποστοποίηση

• Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων άλλων σχετικών έργων
• Ανάλυση του νομικού πλαισίου των χωρών της Μεσογείου 
και αντίστοιχες προτάσεις



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Δρ. Μαρία Ντούλα
Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
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