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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους μεταχείρισης των παραπροϊόντων, η αξιοποίησή τους σε νέα προϊόντα και 
διεργασίες αποτελεί την περισσότερο υποσχόμενη στρατηγική ανάπτυξης βιώσιμης οικονομίας και αναβάθμισης της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το ερευνητικό έργο των Ελαιώνων Χαλκιδικής Α.Ε. olive4eco στοχεύει στην εύρεση 
εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης των παραπροϊόντων των πυρήνων ελιάς από τις σημαντικότερες ελληνικές 
ποικιλίες και τρόπους επεξεργασίας. Η έρευνα εστίασε πάνω στη μελέτη των πιθανών μηχανισμών παραλαβής των 
σπόρων ελιάς μέσα από τους ελαιοπυρήνες και στη συνέχεια σε βιομηχανική έρευνα για τους τρόπους επεξεργασίας 
και συντήρησης των σπόρων ελιάς, με έμφαση σε μεθόδους της ξήρανσης και λυοφυλίωσης. Τα τελικά προϊόντα των 
σπόρων ελιάς αξιολογήθηκαν ως προς την αντιοξειδωτική, οργανοληπτική και θρεπτική τους αξία με έμφαση στις 
βιοενεργές πολυφαινόλες, ενώ δοκιμάστηκαν και ως βασικά συστατικά σε νέες διεργασίες παραγωγής καινοτόμων 
τροφίμων υψηλού διαθρεπτικού και ποιοτικού προφίλ, με την προοπτική της εμπορικής αξιοποίησής τους σε νέα 
προϊόντα και στις διεθνείς αγορές. 
 
 

ABSTRACT 
 

Among the different ways of dealing with by-products, the alternative utilization in new products and 
processes is probably the most promising strategy towards a sustainable economy and waste management utilization. 
The OLIVE4ECO research project of Eleones Halkidikis S.A. aims at finding novel ways of utilizing olive kernels, which 
derive as by products from the most important Greek olive varieties and processing methods. Current research project 
focuses on exploring the potential mechanisms for the recovery of olive seeds from the olive kernels. In addition, new 
ways of processing and preserving olive seeds with the methods of drying and lyophilization have been also studied. The 
final products of olive seeds have been evaluated for their antioxidant, sensory and nutritional value with a focus in 
bioactive polyphenols and were also experimentally tested as key components in new production processes of 
innovative food of high nutritional and quality value, with the prospect of their successful commercialization in the 
International Market. 

 
 
 
 



 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο των Ελαιώνων Χαλκιδικής Α.Ε. OLIVE4ECO με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00284 έχει στόχο την 

παραγωγή νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας από τους πυρήνες ελιάς, με βασική προτεραιότητα την 

περιβαλλοντική ευαισθησία αλλά και την υψηλή διατροφική αξία. Το έργο απαντά στις παρακάτω ερευνητικές 

προκλήσεις :  

1. Την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση του πυρήνα και την παραγωγή σπόρων ελιάς 

2. Την πειραματική ανάπτυξη νέων μεθόδων παραλαβής των σπόρων ελιάς από τους πυρήνες 

3. Την έρευνα πάνω στους τρόπους διατήρησης των σπόρων ελιάς με ξήρανση και λυοφυλίωση 

4. Τη μελέτη των διαθρεπτικών, οργανοληπτικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των σπόρων ελιάς  

5. Την ανάπτυξη εργαστηριακών προτύπων που θα :  

-αξιοποιούν τα παραπροϊόντα των στερεών αποβλήτων- κουκούτσια ελιάς 

- προσφέρουν καινοτομία με νέα προϊόντα υψηλής διατροφικής και περιβαλλοντικής αξίας  

-μειώνουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας 

- έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και ενεργές πολυφαινόλες 

- φέρουν σύγχρονες μορφές συσκευασίας, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις 

-είναι ασφαλή και εναρμονισμένα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

-  ικανοποιούν τις διεθνείς οδηγίες για νέα προϊόντα με διατροφικούς ισχυρισμούς και ισχυρισμούς υγείας 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Επιστήμη της Διατροφής. Διαθέσιμα εδώ: 

(https://foodcongress.conferenceseries.com/ ).  

2. Eπιστημονικό περιοδικό Functional Foods in Health and Disease (FFHD), διαθέσιμα εδώ: 

https://www.ffhdj.com/index.php/ffhd/article/view/1011/1735 

3. Παρουσίαση των προτύπων στην έκθεση SIAL 2022 (https://www.cxmp.com/en/sial-paris-2022-exhibitor-

list?utm_source=SIAL&utm_medium=CXMP_liste_exposants&utm_campaign=Liste_exposants_conv_x_v_2022_en_pa

ge_event_SIAL#event)  

 
 
 
Η παρούσα έρευνα: 
«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00284)». 
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