
 

Γεράσιμος Λυμπεράτος   
Καθηγητής 
 
  

 

 

 

 

Ο Γεράσιμος Λυμπεράτος είναι Καθηγητής στον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ. 

Πολυτεχνείου και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής 

Μηχανικής. Το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί ο Γ. Λυμπεράτος τα τελευταία 30 

περίπου χρόνια ως Καθηγητής διαδοχικά στα University of Florida (1983-1990), 

Πανεπιστήμιο Πατρών (1990-2011) και ΕΜΠ (2011-σήμερα) είναι η Βιοχημική 

Μηχανική, με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων  

(υγρών και στερεών) και βιομάζας.  Ο Γ.Λυμπεράτος  έχει επιβλέψει  28 

διδακτορικά. Έχει διοργανώσει 2 διεθνή συνέδρια με θέμα την αξιοποίηση των 

αποβλήτων και την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Είναι εκδότης 

του διεθνούς περιοδικού Journal of Hazardous Materials και Αναπληρωτής Εκδότης 

του περιοδικού Waste and Biomass Valorization. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού 

Υδατικού Συνδέσμου (Ελληνικού σκέλους της International Water Association). 

Τέλος, έχει συνολικά περί τις 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 

220 συμμετοχές σε συνέδρια, 4 βιβλία και 11 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. 

 

 

Αναερόβια χώνευση-κομποστοποίση απαραίτητος συνδυασμός  
για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων 
 

Η αναερόβια χώνευση είναι μία διεργασία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την 

επεξεργασία λυματολάσπης, κοπριάς, του οργανικού μέρους των στερεών αποβλήτων 

καθώς και για την επεξεργασία αγροβιομηχανικών υγρών και στερεών αποβλήτων με 

ισχυρό οργανικό φορτίο και βιομάζας.   Η διεργασία έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι 

παράγει βιοαέριο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.  Η συνεπεξεργασία 

διαφόρων αποβλήτων (π.χ. ελαιοτριβείων, τυροκομείων κλπ) εποχικού και 

αποκεντρωμένου χαρακτήρα με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση αποτελεί σημαντικότατη 

προοπτική, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και στη χώρα μας.  Ένα 

σημαντικό πρόβλημα της διεργασίας είναι η παραγωγή εκροής η οπία είναι ιδιαίτερα 

πλούσια σε θρεπτικά (άζωτο και φώσφορο) και δεν μπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον 

χωρίς επιπτώσεις.  Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η συνεπεξεργασία της αναερόβιας 

εκροής με στερεά οργανικά απόβλητα μέσω της διεργασίας της συγκομποστοποίησης.  Έτσι 

επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων. 


