
Επεξεργασία παραπροϊόντων
της ελαιουργίας

Ενεργειακή αξιοποίηση
καταλοίπων



Ecokernel Energy E.Π.Ε.

•	 Ιδρύθηκε	το	2008
•	 Δραστηριοποιείται	 στον	 τομέα	 των	
Ανανεώσιμων	 Πηγών	 Ενέργειας	
στην	Ελλάδα.

•	 Βασικοί	πυλώνες:
•	 Αξιοποίηση	βιομάζας
•	 Ανάπτυξη,	κατασκευή	και	λειτουργία	
ιδιόκτητων	ΦΒ	πάρκων

•	 Έχει	συνάψει	στρατηγική	συνεργασία	
με	 Γερμανικό	 Όμιλο	 Επιχειρήσεων	
που	 διαθέτει	 μακροχρόνια	 εμπειρία	
στις	 Α.Π.Ε.,	 με	 σκοπό	 τη	 μεταφορά	
τεχνογνωσίας	 και	 την	 υποστήριξη	
των	επενδυτικών	δραστηριοτήτων.

Τομέας Βιομάζας

Τομέας ΦΒ πάρκων

Μελέτη	ανάπτυξης	τρίων	μονάδων	
αξιοποίησης	 των	 υγρών	 και	
στερεών	 παραπροϊόντων	 των	
μονάδων	παραγωγής	ελαιολάδου	
στη	Δυτική	Ελλάδα.

Ανάπτυξη,	 κατασκευή	 και	
λειτουργία	 ιδιόκτητων	ΦΒ	πάρκων	
παραγωγής	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	
επί	γηπέδων,	ισχύος	>500	kWp,	σε	
όλη	την	Ελλάδα.



Ελιά στη Μεσσηνία Ελιά στην Κέρκυρα

Γραμμικός νέος ελαιώνας Γραμμικός παραδοσιακός ελαιώνας



Πρώιμη χειρονακτική

Μηχανική υποβοήθηση

Σύγχρονη χειρονακτική

Μηχανοκίνητη



1 t

τριφασικό

~ 1 m3

200 kg

~ 550 kg ~1.100 lt

Παραγωγή ελαιολάδου & παραπροϊόντα
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1 t

διφασικό

~ 0,1 m3

200 kg ~ 900 kg



Το
πρόβλημα

Τα	παραπροϊόντα	της	ελαιουργίας	αποτελούν	ένα	από	
τα	μεγαλύτερα	οικολογικά	προβλήματα	των	χωρών	της	
Μεσογείου.	 Κυρίως	 τα	 υγρά	 απόβλητα	 (κατσίγαρος)	
καταλήγουν	 ακατέργαστα	 στο	 περιβάλλον,	
προκαλώντας	 διάφορες	 διαταραχές	 του	 οικολογικού	
συστήματος.	

Οι κύριες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις είναι:

•	 Κίνδυνος	για	την	υδρόβια	
ζωή	

•	 Επιδείνωση	της	ποιότητας	
του	εδάφους

•	 Δυσκολία	αποδόμησης	του	
άνθρακα	

•	 Φυτοτοξικότητα
•	 Δημιουργία	στρώματος	λίπους	στην	επιφάνεια	

υδάτων
•	 Δυσάρεστες	οσμές

To	 βασικό	 πρόβλημα	 κατά	 την	 επεξεργασία	 του	
κατσίγαρου	είναι	η	αντιμετώπιση	των	φαινολών	καθώς	
και	του	οργανικού	φορτίου.

Η
λύση

Το σχεδιαζόμενο επενδυτικό σχέδιο  επιτυγχάνει:

•	 Την	 αποτελεσματική	 αποφόρτιση	 του	 κατσίγαρου	
από	το	οργανικό	του	φορτίο	και	τις	πολυφαινόλες.

•	 Την	ανάκτηση		από	την	διαχείριση	των	καταλοίπων	
(πυρήνα	και	κατσίγαρο)	ενέργειας	καθώς	και	αρκε-
τών	χρήσιμων	αγαθών.

•	 Την	 απόδοση	 για	 άρδευ-
ση	 αρκετών	 χιλιάδων	 κυβικών	
νερού.	
•	 Παρέχει	 στους	 ελαιοτρι-
βείς	 εναλλακτικό	 τρόπο	 διάθε-
σης	 του	 πυρήνα	 τους,	 κυρίως	
στον	διφασικό,	αφού		η	επεξερ-
γασία	του	είναι	υψηλού	κόστους		

για	την	υφιστάμενη	συμβατική	τεχνολογία.	
•	 Αφήνει	στην	ευχέρεια	του	ελαιοτριβέα	να	επιλέξει	τον	

χρόνο	και	τρόπο	εκσυγχρονισμού		της	επιχείρησης	
του	στα	πλαίσια	της	Ελληνικής	νομοθεσίας	για	την	
προστασία	του	περιβάλλοντος.	

•	 Μπορεί	να	μετεξελιχθεί	σε	κέντρο	συνδιαχείρισης	και	
άλλων	 οργανικών	 καταλοίπων	 αξιοποιώντας	 	 την	
εγκατεστημένη	υποδομή	στο	μέγιστο.	



Υγρά απόβλητα

Προεπεξεργασία ΔιαύγασηΜεθανοποίηση

Permeate+

Λάδι μηχανικής 
εξαγωγής Βιοαέριο Νερό

άρδρευσης

Ηλεκτρική 
ενέργεια & 
θερμότητα

Διφασικός & τριφασικός πυρήνας

Υγρά απόβλητα Λάδι μηχανικής 
εξαγωγής Στερεά καύσιμα Κομπόστ & 

Λίπασμα

Επεξεργασία

Φαινόλες



Ιnput

Ποσότητα υγρών καταλοίπων (OMW) 40.000	t/σαιζόν
Ποσότητα στερεών καταλοίπων (πυρήνας) 35.000	t/σαιζόν
Διάρκεια σαιζόν Νοέμβριος	-	

Φεβρουάριος

Χαρακτηριστικά
3	-	φασικό 2	-	φασικό

OMW	(υγρά	απόβλητα)
Περιεκτικότητα	σε	λάδι 1,5% -
Στερεές	ύλες 8% -
Περιεκτικότητα	σε	νερό 90,5% -
Πυρήνας
Περιεκτικότητα	σε	λάδι 5,8% 3,7%
Στερεές	ύλες 47% 37%
Περιεκτικότητα	σε	νερό 47,2% 59,3%

Κατάλοιπα ελαιουργίας

Λακτόζη

Τοποθεσία παραγωγής Ιωάννινα
Ποσότητα υγρών καταλοίπων 7.500t/σαιζόν
Διάρκεια σαιζόν Φεβρουάριος-Αύγουστος

Χαρακτηριστικά
Υγρό	κατάλοιπο
Περιεκτικότητα	σε	λακτόζη 16%
Περιεκτικότητα	σε	νερό 84%

Output
Περιγραφή Ποσότητα / χρόνο
Λάδι	μηχ.	εξαγωγής	Α 618	t
Λάδι	μηχ.	εξαγωγής	Β 256	t
Pellet	κουκουτσιού	ελιάς 5.179	t
Κομπόστ	&	Λίπασμα 10.471	t
Ηλεκτρική	ενέργεια	από	“ελιά” 7.282	MWh
Ηλεκτρική	ενέργεια	από	“λακτόζη” 1.943	ΜWh
Νερό	άρδρευσης 47.300	t

Περιγραφή Έσοδα / 
χρόνο

Λάδι 900.000€
Pellet	κουκουτσιού	
ελιάς

570.000€

Κομπόστ	&	
Λίπασμα

800.000€

Ηλεκτρική	ενέργεια 2.100.000€
Επεξεργασία	OMW 300.000€
Σύνολο 4.670.000€

Έσοδα μονάδας Έξοδα λειτουργίας
Τα	έξοδα	λειτουργίας	της	μονάδας	
υπολογίζονται	 στα	 2,8	 εκ.	 €	 το	
χρόνο.	

Η	 μονάδα	 θα	 διαθέτει	 ιδιόκτητο	
στόλο	οχημάτων	μεταφοράς	των	
καταλοίπων.



Ανάπτυξη του project

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΒΙΟΜΑΖΑ	Α.Ε.ΟΝΟΜΑΣΙΑ

•ΟΜΑΔΑ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	&άλλοι	
ενδιαφερόμενοι	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

•Σχεδιασμός,	ανάπτυξη,	κατασκευή,	
χρηματοδότηση	και	συντονισμός	της	
λειτουργίας	των	project	σε	
διάφορους	(ελαιοπαραγωγικούς	
κυρίως) Νομούς	της	Ελλάδας.

ΣΚΟΠΟΣ

Σχέδιο δράσης

ΣΥΣΤΑΣΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΣΕ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΝΟΜΟΥ	

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ	ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	FUND

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	ΜΕΛΕΤΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ	ΦΑΚΕΛΟΥ	ΓΙΑ	

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ	ΦΑΚΕΛΟΥ	ΓΙΑ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗCONCEPT

• Επεξεργασία	καταλοίπων	της	ελαιουργίας&	
κτηνοτροφίας

ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

• ΕΛΛΗΝΙΚHΠΡΩΤΕΪΝH	A.E.
• ΕCOKERNEL	ENERGY	E.Π.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

•ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΒΙΟΜΑΖΑ	Α.Ε.



“Τα“εμπόδια”
Μέχρι	πριν	από	λίγα	 χρόνια	ήταν	δύσκολο	να	βρεθεί	
αποτελεσματική		μέθοδος	ολοκληρωμένης	κατεργασίας	
των	καταλοίπων	της	ελαιουργίας	με	θετικά	οικονομικά	
αποτελέσματα.

Το	κόστος	κατασκευής		των	μονάδων	σε	συνδυασμό	
με	 τα	 χαμηλά	παραγόμενα	οικονομικά	αποτελέσματα	
αποθάρρυναν	ελαιοτριβείς	αλλά	και	επενδυτές	από	το	
να		προβούν	σε	επενδύσεις	στον	τομέα	αυτό.

Η αποτελεσματική και αποδοτική 
επεξεργασία των αποβλήτων 
των ελαιοτριβείων απαιτεί  την 
συγκέντρωση και επεξεργασία 
τους σε σύγχρονες μονάδες 
βιομηχανικού μεγέθους.

“
Αλλαγή

“κλίματος”
•	 “Στροφή”	της	Ελλάδα	στις	Α.Π.Ε.
•	 Διαφαινόμενη	 αυστηροποίηση	 στην	 εφαρμογή	

της	περιβαλλοντικής	νομοθεσίας.
•	 Προσήλωση	 των	 εφαρμοζόμενων	 πολιτικών	

της	 Ε.Ε.	 για	 την	προστασία	 του	περιβάλλοντος,	
την	 ποιότητα	 και	 ασφάλεια	 των	 παραγόμενων	
προϊόντων.

•	 Καθιέρωση	 της	 ανταποδοτικότητας	 στο	 τομέα	
των	επιδοτήσεων.

•	 Έντονο	επενδυτικό	ενδιαφέρον	στον	συγκεκριμένο	
τομέα,	παρά	την	οικονομική	κρίση.

“Η επιτυχής  έκβαση της 
προσπάθειας θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από την στάση 
των ελαιοτριβέων, καθώς 
και από το ξεκαθάρισμα του 
θεσμικού πλαισίου και την 
εφαρμογή του.

“



Σας ευχαριστώ
για την προσοχή και το 

ενδιαφέρον σας!
Αλέξης Μπακούρος


