
Ελαιόλαδο και Πράσινη Χηµεία 
1. Εισαγωγή 
Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα παγκοσµίως στην παραγωγή ελαιολάδου, 

κατέχοντας το 17% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής. Επίσης, τα προϊόντα του 
ελαιοδέντρου, τα οποία είναι το ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες ελιές και το πυρηνέλαιο, 
αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές εσόδων της χώρας µας, η οποία έχει γενικά 
λίγες εξαγωγές. Από την άλλη µεριά, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µία 
παγκόσµια µεταστροφή του καταναλωτικού κοινού προς τη µεσογειακή διατροφή, 
ακρογωνιαίο λίθο της οποίας αποτελεί το ελαιόλαδο και συνεπώς µία σηµαντική 
αύξηση στην κατανάλωση και ζήτηση ελαιολάδου. 

Όλες αυτές οι παράµετροι αναδεικνύουν το ελαιόλαδο ως ένα πολύτιµο εθνικό 
προϊόν, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουµε και να προωθήσουµε µε τον καλύτερο 
τρόπο. Γι αυτό, θα πρέπει να γίνει µία συντονισµένη προσπάθεια πολιτείας και 
παραγωγών για παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου και πιο σωστής 
προώθησής του. Σε αυτήν την προσπάθεια, µπορούν να βοηθήσουν η Πράσινη 
Χηµεία και οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην παραγωγή 
καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου, ελεύθερου από διάφορες επιβαρυντικές για την 
υγεία ουσίες, σε συνδυασµό µε τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος γενικότερα. 

2,1. Η Πράσινη Χηµεία στην Καλλιέργεια της Ελιάς 
Η εφαρµογή της Πράσινης Χηµείας ξεκινά µε την καλλιέργεια του 

ελαιοδέντρου. Οι βασικές φροντίδες που περιλαµβάνει η καλλιέργεια της ελιάς είναι 
το κλάδεµα, η αραίωση, η λίπανση και η φυτοπροστασία. Κάθε µία από αυτές τις 
διαδικασίες µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τον καταναλωτή ή για το 
περιβάλλον, αν εφαρµοσθούν κάποιες από τις κλασικές τεχνικές. 

Όσον αφορά το κλάδεµα, τα προϊόντα του κλαδέµατος (κλαδιά, φύλλα) 
παραδοσιακά καίγονταν από τους αγρότες, γεγονός που προκαλούσε επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. Πλέον, έχουν δηµιουργηθεί συσκευές για τον µικροτεµαχισµό των 
προϊόντων κλαδέµατος. Τα προϊόντα του µικροτεµαχισµού µπορούν αργότερα να 
χρησιµοποιηθούν µε διάφορους τρόπους για τη λίπανση της ελιάς. 

Αραίωση είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούµε µέρος του καρπού του 
ελαιοδέντρου, όταν έχουµε µεγάλη παραγωγή. Αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε 
µε µηχανικά µέσα, είτε µε χρήση ναφθαλινοοξικού οξέος συγκέντρωσης 100 ppm, 
12-18 µέρες µετά την πλήρη ανθοφορία του δέντρου. Η Πράσινη Χηµεία, 
ακολουθώντας την αρχή για ελαχιστοποίηση της χρήσης χηµικών ουσιών, προστάζει 
τη χρήση µηχανικών µέσων, αποκλειστικά. 

Η λίπανση των ελαιοκαλλιεργειών πραγµατοποιείται παραδοσιακά µε χρήση 
ανόργανων λιπασµάτων, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη διαλυτότητα στο νερό και 
συνεπώς παρασύρονται από τις βροχές και τα αρδευτικά νερά και καταλήγουν σε 
ποτάµια και λίµνες, δηµιουργώντας το φαινόµενο του ευτροφισµού. Οι πράσινες 
λύσεις στον τοµέα της λίπανσης είναι η χρήση περιττωµάτων ζώων (κοπριάς) σε 
διασπορά στο έδαφος, η διασπορά των µικροτεµαχισµένων προϊόντων κλαδέµατος 
στο έδαφος (mulch) και η παρασκευή και χρήση κοµπόστας. . Η κοµπόστα είναι ένα 
είδος οργανικού λιπάσµατος που παράγεται µε αναερόβια αποδόµηση οργανικών 
υπολειµµάτων και µετατροπή τους σε χούµο, σε ουσίες σχετικά σταθερές. Για την 
παραγωγή κοµπόστας µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοπριά ζώων και φυτικά 
υπολείµµατα, όπως τα τεµαχισµένα προϊόντα κλαδέµατος, η ελαιοπυρήνα, οι 
κληµατίδες αµπέλων, τα στέµφυλα από τα οινοποιεία κλπ, καθώς και θαλάσσια φύκη, 
τα οποία έχουν προηγουµένως ξεπλυθεί καλά. Μία ακόµα πράσινη λύση αποτελεί η 
εφαρµογή της λεγόµενης χλωρής λίπανσης. Χλωρή λιπανση ονοµάζουµε την 



ενσωµάτωση στο έδαφος της φυτικής µάζας που παράγεται από τα φυτά που έχουν 
καλλιεργηθεί για το σκοπό αυτό. Κυρίως χρησιµοποιούνται ψυχανθή, όπως φακή και 
κουκιά. 

Φυτοπροστασία ονοµάζουµε την προστασία των φυτών τα διάφορα έντοµα-
φυσικούς εχθρούς τους. Ο κυριότερος εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος και στην 
αντιµετώπιση αυτού του εντόµου επικεντρώνονται οι περισσότερες µέθοδοι 
φυτοπροστασίας. Παραδοσιακά, η φυτοπροστασία διενεργείται µε ψεκασµούς από 
εδάφους ή αέρος και χρήση φαρµάκων όπως το Lebaycid, το οποίο έχει κατηγορηθεί 
για πρόκληση καρκίνου σε ανθρώπους αγροτικών περιοχών και έχει καταργηθεί από 
το 2002. Οι πράσινες προτάσεις για την φυτοπροστασία είναι:  

• Η χρήση µικρής τοξικότητας και φυσικής προέλευσης φαρµάκων, όπως το 
Spinosad, το Phloxine B, το Naturalis SC, τα οποία έχουν αποµονωθεί από 
µικροοργανισµούς.  

• Η χρήση των φυτοφαρµάκων µε τη δολωµατική µέθοδο, η οποία απαιτεί πολύ 
µικρότερες ποσότητες ουσίας και παρουσιάζει σχετικά καλή εκλεκτικότητα.  

• Η χρήση παγίδων φεροµόνης, η οποία ελαχιστοποιεί την χρήση 
φυτοφαρµάκων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και έχει απόλυτη 
εκλεκτικότητα, καθώς προσελκύει µόνο τους αρσενικούς δάκους. 

• Η χρήση ανόργανων ουσιών για την κάλυψη του ελαιοκάρπου, η οποία 
αποτρέπει το τσίµπηµα του καρπού από το δάκο. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
χρήση πηλών καολίνη ή µπεντονίτη έχει καλύτερα αποτελέσµατα από την ως τώρα 
χρήση αλάτων του χαλκού. 

• Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες για καταπολέµηση του δάκου 
σε γονιδιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουµε την παραγωγή στειρωµένων εντόµων, 
τα οποία διατηρούν τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ανταγωνιστικά στο 
ζευγάρωµα, καθώς και τη χρήση του βακτηρίου Wolbachia, το οποίο, προσβάλλοντας 
το δάκο, προκαλεί θνησιµότητα στις προνύµφες που γεννιούνται από αυτόν. 

• Μία άλλη πράσινη λύση, η οποία εφαρµόζεται σε βιολογικές καλλιέργειες, 
είναι η χρήση φυσικών εχθρών του δάκου, όπως τα παράσιτά του, ένα από τα οποία 
είναι το Fopius Arisanus. 

• Τέλος, αναφέρουµε ότι ακόµα και η εφαρµογή συγκεκριµένου τρόπου 
καλλιέργειας και λίπανσης µπορεί να συµβάλλει στη µείωση των προσβολών από 
έντοµα. 

2,2. Η Πράσινη Χηµεία στην παραγωγή ελαιολάδου 
Σύµφωνα µε την Πράσινη Χηµεία, στην παραγωγή του ελαιολάδου στο 

ελαιοτριβείο θα πρέπει να εφαρµόζεται ψυχρή άλεση (θερµοκρασίες κάτω των 25oC 
κατά τη µάλαξη της ελαιοζύµης), γεγονός που συµβάλλει στην παραγωγή καλύτερης 
ποιότητας ελαιολάδου, αλλά και µειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται οι νέας γενιάς decanters δύο φάσεων, οι οποίοι 
ελαχιστοποιούν την ανάγκη για προσθήκη νερού στην ελαιοζύµη (προϊόν της 
θραύσης του ελαιοκάρπου) και συµβάλλουν στη µείωση του όγκου των αποβλήτων. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες περιοχές, παρότι είναι διαθέσιµη η τεχνολογία 
δύο φάσεων, χρησιµοποιείται ακόµα τεχνολογία τριών φάσεων, λόγω της έλλειψης 
κατάλληλου εργοστασίου για την επεξεργασία της λάσπης που προκύπτει απ’ τους 
διφασικούς decanters. 

Στην παραγωγή του πυρηνελαίου, παραδοσιακά εφαρµόζεται η µέθοδος της 
εκχύλισης, µε τη χρήση οργανικών διαλυτών. Αυτή η διαδικασία, όµως, αναπόφευκτα 
επιβαρύνει το παραγόµενο πυρηνέλαιο µε υπολείµµατα οργανικών διαλυτών, τα 
οποία δεν είναι επιθυµητά σε καλλυντικά και σαπούνια, πόσο µάλλον στη διατροφή 



µας. Επίσης, η όλη διαδικασία έχει σίγουρα κάποια επιβάρυνση στο περιβάλλον και 
ενέχει κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, ειδικά σε περίπτωση ατυχήµατος. Η 
Πράσινη Χηµεία έχει να προτείνει σε αυτόν τον τοµέα την χρήση υπερκρίσιµου 
διοξειδίου του άνθρακα, ως αντικαταστάτη των οργανικών διαλυτών. Πέρα από 
τα µηδενικά κατάλοιπα που αφήνει το υπερκρίσιµο CO2 στο παραγόµενο πυρηνέλαιο, 
έχουµε και το πλεονέκτηµα της µικρότερης υποβάθµισης της ποιότητας του ελαίου. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε τη ρύθµιση των πιέσεων και θερµοκρασιών της διαδικασίας 
υπερκρίσιµης εκχύλισης, έτσι ώστε να έχουµε την ελάχιστη δυνατή απώλεια σε 
πτητικά συστατικά από το έλαιο. 

Τέλος, έχουµε τη διαδικασία παραγωγής του εξευγενισµένου ελαιολάδου. Ο 
εξευγενισµός του ελαιολάδου είναι µια διαδικασία που υποβαθµίζει σηµαντικά την 
ποιότητα του ελαιολάδου και ειδικότερα οι διαδικασίες της αποµάκρυνσης των 
ελεύθερων λιπαρών οξέων και της απόσµησης, στις οποίες εφαρµόζονται ακραίες 
συνθήκες για τα αρωµατικά και τα αντιοξειδωτικά συστατικά του ελαίου. Και σε 
αυτήν την περίπτωση, η Πράσινη Χηµεία προτείνει την εφαρµογή της εκχύλισης µε 
υπερκρίσιµο CO2 ως διαλύτη. Η υπερκρίσιµη εκχύλιση απαιτεί την εφαρµογή πολύ 
ηπιότερων συνθηκών από τις κλασικές µεθόδους και διασφαλίζει τη βέλτιστη 
ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου. 

2,3. Το πρόβληµα της διαχείρισης των αποβλήτων 
Τα απόβλητα των ελαιουργείων συγκαταλέγονται στα πλέον τοξικά απόβλητα 

της γεωργικής βιοµηχανίας, λόγω του µεγάλου ρυπαντικού τους φορτίου. Πιο 
συγκεκριµένα, τα απόβλητα είναι όξινα (pH=3-6), θολά, χαρακτηριστικής οσµής, 
υψηλού οργανικού ρυπαντικού φορτίου και χαµηλής βιοαποικοδοµησιµότητας. Είναι 
πλούσια σε σάκχαρα, όπως µαννόζη, σουκρόζη, γαλακτόζη και γλυκόζη, καθώς και 
πρωτεΐνες, ενώ περιέχουν, ακόµη, οργανικά οξέα, όπως οξικό, µηλονικό, γαλακτικό 
και σηµαντικές ποσότητες ανόργανων αλάτων. Από τα συστατικά των αποβλήτων, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαινόλες και οι πολυφαινόλες, οι οποίες ως 
αντιοξειδωτικές ουσίες εµποδίζουν τη διάσπαση των λιπαρών οξέων και βοηθούν στη 
διατήρηση του λαδιού. Αποτελούν, όµως, την κύρια ρυπαντική παράµετρο, η οποία 
ευθύνεται για τις σηµαντικότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων 
των ελαιουργείων. 

Το πρόβληµα είναι τόσο έντονο επειδή η διοχέτευση των υγρών αποβλήτων 
γίνεται κυρίως σε φυσικούς αποδέκτες, όπως ρέµατα, χείµαρροι, λίµνες, στη θάλασσα 
και το έδαφος και µόνο σε λίγες περιπτώσεις λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τον 
τρόπο διάθεσης τους. 

Τα απόβλητα των ελαιουργείων διαταράσσουν τη βιολογική ισορροπία των 
οικοσυστηµάτων στα οποία καταλήγουν και έχουν δυσµενείς επιπτώσεις σε πολλά 
καλλιεργούµενα φυτά, υποβαθµίζοντας παράλληλα το περιβάλλον. Ακόµη, 
ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, µε συνέπεια να διακυβεύεται η καταλληλότητα του 
πόσιµου νερού. 

Για την επεξεργασία και διάθεση τους έχουν δοκιµαστεί διάφορες µέθοδοι σε 
εργαστηριακή και πραγµατική κλίµακα, ωστόσο δεν έχει, προς το παρόν, προταθεί 
µία ολοκληρωµένη λύση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν φαίνεται να υπάρχει µία λύση 
που να είναι άµεσα εφαρµόσιµη σε όλα τα ελαιουργεία της χώρας, λόγω της µεγάλης 
διακύµανσης στα χαρακτηριστικά των ελαιουργείων (γεωγραφική θέση, 
δυναµικότητα, τοποθεσία, χρήση νερού κλπ), αλλά και στην ποιότητα και ποσότητα 
των παραγόµενων αποβλήτων. 

Οι µέθοδοι που έχουν δοκιµαστεί σε µεγαλύτερη έκταση µέχρι σήµερα για τη 
διαχείριση των αποβλήτων είναι: 



• Εξάτµιση σε ειδικές δεξαµενές 
• Αερόβιος βιολογικός καθαρισµός 
• Αποτέφρωση 
• Ανακύκλωση  

2,4. Πράσινη αξιοποίηση των αποβλήτων 
Η παραγωγή του ελαιολάδου έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή και µεγάλων 

ποσοτήτων αποβλήτων. Το ευχάριστο όµως είναι ότι τα απόβλητα αυτά περιέχουν και 
πολλά χρήσιµα συστατικά, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, 
όπως για παράδειγµα οι διάφορες φαινόλες, οι οποίες είναι φυσικά αντιοξειδωτικά. 
Στόχος της Πράσινης Χηµείας είναι η κατά το δυνατό µείωση των αποβλήτων και η 
αξιοποίηση τους, µέσω της ανάκτησης και αξιοποίησης των χρήσιµων συστατικών 
τους, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

Το υπερκρίσιµο CO2 έχει βρει έως τώρα αρκετές εφαρµογές στη διαδικασία 
παραγωγής και επεξεργασίας ελαιολάδου, οι οποίες ωστόσο βρίσκονται σε 
πειραµατικό στάδιο, ή εφαρµόζονται σε µικρή κλίµακα. Μερικές από αυτές είναι: 

• Εκχύλιση στερολών και τοκοφερολών από υγρά απόβλητα ελαιουργείων 
•  Εκχύλιση σκουαλενίου, α-καροτενίου, τριγλυκεριδίων, τοκοφερολών, 
φαινολών, α-σιτοστερόλης και άλλων χρήσιµων ενώσεων από φύλλα ελιάς 
• Αποµάκρυνση οξέων από ελαιόλαδο µε εκχύλιση κατ’ αντιρροή 
• Εκχύλιση σκουαλενίου από πυρηνέλαιο  
• Εκχύλιση τοκοφερολών από την ελαιοπυρήνα  
Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες µέθοδοι, οι οποίες αν και βρίσκονται σε 

πειραµατικό ή δοκιµαστικό στάδιο, φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσµατικές στη 
διαχείριση και κυρίως την αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιουργείων. 

Η µέθοδος Aquatec OLIVIA, η οποία ήδη εφαρµόζεται και έχει ως αποτέλεσµα 
την παραγωγή βιοαερίου και κοµπόστας, που µε τον κατάλληλο εµπλουτισµό γίνεται 
υψηλής ποιότητας λίπασµα, ενώ τα υγρά υπολείµµατα, µετά την επεξεργασία, είναι 
κατάλληλα για άρδευση.	  

Έχει επίσης προταθεί η παραγωγή βουτανόλης, αιθανόλης και µεθανίου από 
απόβλητα ελαιουργείων µε τη χρήση µικροοργανισµών και ζυµών. 

Η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει 
προτείνει την επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων µε οξειδωτικές και βιολογικές 
διεργασίες, µε παράλληλη παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού. Η µελέτη 
έδειξε ότι είναι µια µέθοδος µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρή. 

Μια ακόµα ελληνική µελέτη ερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης υγρών 
αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικού, χρησιμοποιώντας	   αερόβια ζύµωση 
(κοµποστοποίηση), µετά από ανάµιξη πυρηνόξυλου µε υγρά απόβλητα ελαιουργείου 
(κατσίγαρο). 

Σε µια άλλη µελέτη προτείνεται η φωτοβιολογική παραγωγή υδρογόνου από 
υγρά απόβλητα ελαιουργείων, παρέχοντας σηµαντικά οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη. 

Έλληνες επιστήµονες πρότειναν την κατεργασία απόνερων ελαιουργείων µε 
ενεργό άνθρακα, προερχόµενο από αγροτικά υποπροϊόντα, για την ολική 
αποµάκρυνση των φαινολών και τη µείωση του COD στα απόνερα. 

Ένας απλός και οικονοµικός τρόπος αξιοποίησης των υποπροϊόντων της 
ελαιουργίας είναι η χρήση τους ως ζωοτροφές. Έτσι, η ελαιοπυρήνα, η εκχυλισµένη 
ελαιοπυρήνα, τα φύλλα και τα κλαδιά ελιάς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το 



σκοπό αυτό, µετά από εµπλουτισµό ή σε συνδυασµό µε συνηθισµένες ζωοτροφές. 
Ακόµα και τα απόβλητα έχουν δοκιµαστεί ως ζωοτροφή, µετά από επεξεργασία. 

2,5. Πράσινες χρήσεις του ελαιολάδου 
Το ελαιόλαδο, πέραν της βασικής του χρήσης ως τροφίµου, ήδη από την 

αρχαιότητα έχει βρει πολλές άλλες εφαρµογές. Έχει χρησιµοποιηθεί παλιότερα ως 
φάρµακο σε διάφορες ασθένειες και παθήσεις, ενώ σήµερα διάφορα συστατικά του 
χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παρασκευή φαρµάκων. 

Εξίσου γνωστή είναι η χρήση του ελαιολάδου ως καλλυντικού. Πλέον, στις 
µέρες µας κυκλοφορούν πλήρεις σειρές καλλυντικών περιποίησης προσώπου και 
σώµατος, βασισµένες στο ελαιόλαδο και στα συστατικά του. 

Το ελαιόλαδο, επίσης από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα, χρησιµοποιείται 
και ως καθαριστικό. Η παρασκευή πράσινου σαπουνιού, αν και είχε περιοριστεί, 
τελευταία επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς το πράσινο σαπούνι παρέχει 
ενυδάτωση και φυσική προστασία του δέρµατος χωρίς να προκαλεί ερεθισµούς, δεν 
είναι τοξικό και συνιστάται για την περιποίηση του σώµατος αλλά και για το πλύσιµο 
των ρούχων. Πλέον, σαπούνια από ελαιόλαδο χρησιµοποιούν όσοι θέλουν να 
εκµεταλλευτούν τις αντιαλλεργικές ιδιότητες τους. Επίσης, διασπάται εύκολα, χωρίς 
να ρυπαίνει το περιβάλλον, γεγονός που συµβαίνει µε τα κοινά απορρυπαντικά.  

	   Το ελαιόλαδο έχει χρησιµοποιηθεί, σε µικρή µόνο κλίµακα, ως πρώτη ύλη 
παρασκευής βιοντίζελ και ως λιπαντικό. Το υψηλό, σε σχέση µε τα υπόλοιπα φυτικά 
έλαια, κόστος του είναι ο παράγοντας ο οποίος αποτρέπει την εφαρµογή του σε 
µεγαλύτερη κλίµακα. Υπάρχει, πάντως, σε πιλοτική εφαρµογή πρόγραµµα συλλογής 
χρησιµοποιηµένου ελαιολάδου (τηγανόλαδου) και µετατροπής του σε βιοντίζελ ή 
βιοµηχανικό σαπούνι, γεγονός που αποτελεί µια ακόµα εφαρµογή της Πράσινης 
Χηµείας στη διαχείριση αποβλήτων. 

3. Συµπεράσµατα 
Το ελαιόλαδο έχει αναδειχθεί ως ένα πολύτιµο εθνικό προϊόν, όχι µόνο λόγω της 

οικονοµικής του σηµασίας, αλλά και λόγω της θρεπτικής και βιολογικής του αξίας. Γι 
αυτό και πρέπει να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή ποιότητά του. Επίσης, για την 
παραγωγή του απαιτείται µία διαδικασία αρκετών σταδίων, η οποία µπορεί να 
επιβαρύνει σηµαντικά το περιβάλλον, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Αρωγός 
σε αυτήν την προσπάθεια για παραγωγή αρίστης ποιότητας προϊόντος, µε την 
ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση µπορεί να σταθεί η Πράσινη Χηµεία, µε τη 
στήριξη της τεχνολογίας, η οποία εξελίσσεται και µας προσφέρει ολοένα και 
καλύτερες λύσεις, οικονοµικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 

Βιβλιογραφία 
Ibáñez Elena et al., 2002. Concentration of sterols and tocopherols from olive oil 

with supercritical carbon dioxide. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 79: 
1255-1260. 

Roig A., Cayuela M.L. & Sánchez-Monedero M.A., 2006. An overview on olive 
mill wastes and their valorization methods. Waste Management, 26(9): 960-969. 

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κέρκυρας. Προσωπική επικοινωνία. 
Κυριτσάκης Α.Κ., 2007. Ελαιόλαδο, Συµβατικό και Βιολογικό, Βρώσιµη Ελιά, 

Πάστα Ελιάς. Εκδόσεις Ακριτίδη. 
Ποντίκης Κ.Α., 2000. Ειδική Δενδροκοµία, Ελαιοκοµία. Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη. 


