
Βέλτιστες πρακτικές 
επεξεργασίας 
και επαναχρησιμοποίησης 
γεωργικών αποβλήτων 
στις Μεσογειακές χώρες

Το έργο WasTEREusE
στοχεύει στην αξιολόγηση 
καινοτόμων και παραδοσιακών
τεχνολογιών επεξεργασίας 
γεωργικών αποβλήτων, 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών
πρακτικών καλλιέργειας, 
στην προστασία της ποιότητας
του εδάφους, στη μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα και
στην ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της γεωργίας 
στις Μεσογειακές χώρες Το έργο WASTEREUSE 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα LIFE+

Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης 
γεωργικών αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες

LIFE10 ENV/GR/594

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.)
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Επικοινωνία:
Καθ. Κώστας Κομνίτσας 
Τηλ: 28210 37686
e-mail: komni@mred.tuc.gr 
http://www.mred.tuc.gr/p013215.htm

ΕΤΑΙΡΟΙ

CEBAS - CSIC Institute, Ισπανία
Επικοινωνία:
Dr. Maria-Teresa Hernández
e-mail: mthernan@cebas.csic.es
http://www.cebas.csic.es

Ce.R.S.A.A. - Centro Regionale 
di Sperimentazione e Assistenza Agricola,
Ιταλία
Επικοινωνία:
Dr. Federico Tinivella 
e-mail: federico.tinivella@alice.it
http://www.cersaa.it

Azienda Speciale per la Formazione 
Professionale e la Promozione Tecnologica 
e Commerciale della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura Artigianato di Savona
(Laboratorio Chimico CCIAA), Ιταλία
Επικοινωνία:
Dr. Luca Medini
e-mail: luca.medini@labsvcamcom.it

Signosis Sprl., Βέλγιο
Επικοινωνία:
Mr. Dimitris Micharikopoulos
e-mail: dimitris@signosis.eu
http://www.signosis.eu

R
ec

yc
le

d 
pa

pe
r,

 1
00

%
 P

ro
ce

ss
ed

 C
hl

or
in

e 
Fr

ee
 (

P
C

F)

Wastereuse_triptyxo_10x21.7_GR_Layout 1  3/14/12  12:34 AM  Page 1



συμπεριλαμβάνονται τα υποβαθμισμένα και τα ευάλωτα
σε διάβρωση

• Η μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα μέσω της 
ανακύκλωσης των γεωργικών αποβλήτων και της 
ελαχιστοποίησης της χρήσης λιπασμάτων 

• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Μεσογειακών 
αγροτικών προϊόντων

Προβλεπόμενες δράσεις

• Δημιουργία καταλόγου τεχνολογιών επεξεργασίας 
γεωργικών αποβλήτων και χρήσης τους σε καλλιέργειες,
οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε έργα 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από
άλλες πηγές σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, ταξινομημένες με βάση το στάδιο ανάπτυξής
τους (εργαστηριακή ή πιλοτική κλίμακα, ολοκληρωμένη
εφαρμογή)

• Αξιολόγηση των επεξεργασμένων αποβλήτων όσον
αφορά στην καταλληλότητά τους για άρδευση και 
λίπανση των πλέον αντιπροσωπευτικών Μεσογειακών
καλλιεργειών 

• Συλλογή επεξεργασμένων και μη γεωργικών αποβλήτων
που παράγονται στην Ισπανία και την Ιταλία και προσδιο-
ρισμός των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους. 
Προκαταρκτική αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για
χρήση σε καλλιέργειες 

• Αξιολόγηση των πρακτικών διάθεσης των επεξεργασμέ-
νων αποβλήτων (υγρών αποβλήτων, κομπόστ) στις καλ-
λιέργειες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους σε
θρεπτικά συστατικά 

• Πιθανή τροποποίηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστι-
κών των αποβλήτων μέσω εργαστηριακών δοκιμών, ώστε
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών στους
αγρούς και στα θερμοκήπια

• Εκτίμηση, μέσω πειραματικών δοκιμών, των επιπτώσεων
της διάθεσης των αποβλήτων στην ποιότητα διαφόρων
τύπων εδαφών

• Ανάπτυξη νέων/εναλλακτικών πρακτικών καλλιέργειας
για τις εμπορικές και με υψηλές απαιτήσεις σε νερό καλ-
λιέργειες

Το έργο WasTEREusE επικεντρώνεται σε δύο 
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα

• Την ανεξέλεγκτη διάθεση γεωργικών αποβλήτων (υγρά
απόβλητα ελαιοτριβείων, απόβλητα οινοποιείων κ.ά.)
καθώς και την ανεξέλεγκτη χρήση τους για λίπανση και 
άρδευση καλλιεργειών 

•     Την υπερβολική κατανάλωση θρεπτικών στοιχείων και 
φυσικών πόρων (φωσφορικά ορυκτά για παρασκευή 
λιπασμάτων, νερό κ.ά.) και την δυνατότητα να αυξηθεί 
ο βαθμός ανακύκλωσης θρεπτικών στοιχείων και νερού

Στόχοι του έργου

• Η αξιολόγηση καινοτόμων και παραδοσιακών τεχνολογιών
επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων σε σχέση με την 
καταλληλότητά τους για γεωργική χρήση (άρδευση και 
λίπανση καλλιεργειών)

•     Την ανάπτυξη Εναλλακτικών Πρακτικών Καλλιέργειας για
τις πιο αντιπροσωπευτικές και με υψηλές απαιτήσεις σε νερό
καλλιέργειες των Μεσογειακών χωρών (π.χ. λαχανικά,
δημητριακά) 

• Τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης των αποβλήτων, με στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσης εμπορικών καλλιεργειών και την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Την προστασία της ποιότητας του εδάφους από τη διάθεση
επεξεργασμένων και μη γεωργικών αποβλήτων μέσω κα-
τάλληλων πρακτικών καλλιέργειας σε αντιπροσωπευτι-
κούς τύπους Μεσογειακών εδαφών, στα οποία

Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Δημιουργία καταλόγου με όλες τις διαθέσιμες τεχνολο-

γίες επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων
• Εκτίμηση των επιπτώσεων της χρήσης διαφόρων γεωργι-

κών αποβλήτων, μέσω εργαστηριακών δοκιμών και 
δοκιμών πεδίου, στις ιδιότητες του εδάφους και στην 
απόδοση των καλλιεργειών 

• Εκτίμηση της επικινδυνότητας και του αποτυπώματος 
άνθρακα των προτεινόμενων τεχνολογιών μέσω Ανάλυ-
σης Κύκλου Ζωής (LCA)

• Δημιουργία Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης
Γεωργικών Αποβλήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει εργα-
λεία λήψης αποφάσεων για τις πιο αντιπροσωπευτικές
καλλιέργειες των Μεσογειακών χωρών

• Προτάσεις για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
• Δημιουργία δικτύου που θα περιλαμβάνει ερευνητικούς

φορείς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, περιφερειακές και εθνικές αρχές και φορείς 
χάραξης πολιτικής

• Δημιουργία σχεδίου για τη διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου μετά τη λήξη του ώστε να μεγιστοποιηθούν 
οι επιπτώσεις του

Διάρκεια έργου: 
Σεπτέμβριος 2011 - Αύγουστος 2015
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.384.799 €
Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 679.399 €
Συμμετοχή εταίρων: 705.400 €
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