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Θέμα: Πρόσκληση στην ημερίδα «Βιοδιυλιστήριο μικροφυκών: Προοπτικές 

ανάπτυξης  αειφόρων εφαρμογών παραγωγής βιοντίζελ κι άλλων προϊόντων 

υπό τις Ελληνικές συνθήκες» 
 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα:  

 

«Βιοδιυλιστήριο μικροφυκών: Προοπτικές ανάπτυξης  αειφόρων εφαρμογών παραγωγής 

βιοντίζελ κι άλλων προϊόντων υπό τις Ελληνικές συνθήκες» 

 

η οποία συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών  του ΕΜΠ και το Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του Τμήματος 

Βιολογίας του ΕΚΠΑ, στις 26 Νοεμβρίου 2013. (βλ. και συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα) 

 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ερευνητικού έργου MED ALGAE, «Παραγωγή βιοντίζελ από μικροφύκη σε 

επιλεγμένες χώρες της Μεσογείου». Στο έργο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από την 

Αίγυπτο, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Λίβανο και Μάλτα. Η αναλυτική περιγραφή της δομής και 

των στόχων του έργου γίνεται στο συνημμένο φυλλάδιο του. 

 

Η ημερίδα στοχεύει: 

 

� Στην παρουσίαση των ερευνητικών κι άλλων δραστηριοτήτων του έργου MED 

ALGAE, καθώς και των μέχρι στιγμής επιτευγμάτων των φορέων που συμμετέχουν 

σε αυτό, 

 

� Στην παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την παραγωγή μικροφυκών 

(επιλογή στελεχών, εμπορικά στελέχη, τεχνολογίες καλλιέργειας, κ.α.), αλλά κι ως 

προς τις δυνατότητες αξιοποίησής τους για την παραγωγή ενεργειακών κι άλλων 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (βιοδιυλιστήριο μικροφυκών), 

 

� Στη διερεύνηση των προοπτικών των παρακάτω τεσσάρων βασικών τομέων 

αξιοποίησης των μικροφυκών, υπό τις παρούσες Ελληνικές κα Ευρωπαϊκές 

συνθήκες: 

o Μικροφύκη ως πρώτη ύλη για ενεργειακά προϊόντα (βιοντίζελ, κ.α.) 

o Μικροφύκη ως στάδιο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

o Αξιοποίηση συστατικών από στελέχη μικροφυκών στην παραγωγή 

λειτουργικών τροφίμων, και ζωοτροφών 

o Αξιοποίηση συστατικών από στελέχη μικροφυκών στην παραγωγή 

φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων  

 

Η διερεύνηση αυτή θα γίνει καταρχήν με τις παρουσιάσεις ειδικών των 

συγκεκριμένων τομέων από τον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα χαρτογραφηθούν οι 

σύγχρονες τάσεις και οι αναδυόμενες ανάγκες του καθενός από αυτούς, αλλά 
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κυρίως μέσα από την ανοιχτή συζήτηση που θα ακολουθήσει με την συμμετοχή 

όλων των παραβρισκόμενων. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα γίνει μία προσπάθεια να 

αναδειχθούν τα δυνατά κι αδύναμα σημεία της κάθε περιοχής, αλλά και οι 

προοπτικές ανάπτυξης της στην Ελλάδα. 

 

� Στην παρουσίαση των δυνατοτήτων εύρεσης σχημάτων χρηματοδότησης τόσο 

ερευνητικών όσο και πιλοτικών έργων εφαρμογών, μέσα από τις δραστηριότητες 

του Horizon 2020 

 

Σημειώνουμε ότι την πρόσκληση μας την απευθύνουμε στις παρακάτω κατηγορίες φορέων: 

� Επιχειρήσεις: Τρόφιμα/Ζωοτροφές, Καλλυντικά, Φάρμακα/παραφαρμακευτικά, 

Διυλιστήρια, Παραγωγοί υγρών βιοκαυσίμων, ΔΕΗ κι άλλοι μεγάλοι παραγωγοί 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες), Συμβουλευτικές  

� Φορείς του δημοσίου: ΚΑΠΕ, σχετικές με το θέμα διευθύνσεις των υπουργείων 

Αγροτικής Ανάπτυξης, ΥΠΕΚΑ, Ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης 

� Ακαδημαϊκή κοινότητα: Ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον 

ευρύτερο επιστημονικό κα τεχνολογικό χώρο τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα 

ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας 

 

Η συμμετοχή σας στην ημερίδα είναι δωρεάν και σας παρέχει τη δυνατότητα να 

αποτελέσετε μέλος του ελληνικού δικτύου, που θα έχει προνομιακή πρόσβαση στα 

αποτελέσματα και στα συμπεράσματα της ημερίδας αλλά και του έργου MED-ALGAE, ενώ 

θα μπορείτε να ενταχθείτε και στο ευρύτερο δίκτυο του έργου το οποίο θα δημιουργηθεί 

μέσα από αντίστοιχες δραστηριότητες στις υπόλοιπες πέντε χώρες που συμμετέχουν σε 

αυτό. 

 

Η γλώσσα της ημερίδας θα είναι τα Ελληνικά. 

 

Παρακαλείστε να υποβάλλεται την παρακάτω φόρμα συμμετοχής, μέχρι  και τις 

15.11.2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση lkaraog@chemeng.ntua.gr, ώστε να διευκολύνετε 

τις δραστηριότητες προγραμματισμού της ημερίδας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

 

 

Ε. Γ. Κούκιος       Α. Οικονόμου 

Καθηγητής ΕΜΠ      Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Project reference number: I-B/2.2/099  

MED ALGAE: Stakeholders’ workshop invitation 33 

 

Φόρμα συμμετοχής στην ημερίδα MED ALGAE (26.11.2013) 

 
Φορέας 

 

 

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος 

 

 

Θέση στον φορέα 

 

 

Σχετικές δραστηριότητες 

 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 

προσδοκίες από τη συμμετοχή στην 

ημερίδα 

 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

email:  

Τηλέφωνο  

 

 

Παρατηρήσεις 
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MED-ALGAE  
 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

“ Βιοδιυλιστήριο μικροφυκών: Προοπτικές ανάπτυξης  αειφόρων εφαρμογών 

παραγωγής βιοντίζελ κι άλλων προϊόντων υπό τις Ελληνικές συνθήκες” 

 

Χώρος: Κτήριο Κ. Παλαμάς, ΕΚΠΑ, Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα 
 

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 

 

8.45- 9.00   Καλωσόρισμα κι εγγραφές στην ημερίδα 

ΜΕΡΟΣ 1ο: Παρούσα κατάσταση ως προς την καλλιέργεια, την χρήση, το σύστημα διαχείρισης και 

τα τελικά προϊόντα μικροφυκών  

9.00 -9.30  Καλωσόρισμα και εισαγωγή, το ερευνητικό έργο MED-ALGAE στόχοι, και 

μελλοντικές προοπτικές  (E. Κούκιος, ΕΜΠ) 

9.30-10.00  Εισαγωγή στα μικροφύκη, εμπορικά στελέχη (Α. Οικονόμου, ΕΚΠΑ)  

10.00-10.30  Παραγωγή και χρήση μικροφυκών (I. Τζοβενής, ΕΚΠΑ) 

10.30-11.00 Βιοδιυλιστήρια μικροφυκών (Δ. Κέκος, ΕΜΠ) 

11.00 - 11.45  Διάλειμμα 

Μέρος 2ο: Από το εργαστήριο στην βιομηχανική εφαρμογή: Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών 

υπό τις Ελληνικές συνθήκες  

11.45- 12.00  Αγορά βιοκαυσίμων: Νέες τάσεις στην αγορά βιοντίζελ και μικροφύκη 

Εισηγητής: N. Παπαγιαννάκος (ΕΜΠ)  

12.00- 12.15      Διεργασίες με χρήση μικροφυκών: Επεξεργασία υγρών λυμμάτων, καλλιέργεια 

μκροφυκών  

Εισηγητής:  Γ. Μάρκου (ΓΠΑ) 

12.15- 12.30      Αγορά τροφίμων και ζωοτροφών: Λειτουργικά τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, 

ζωοτροφές  

Εισηγητής: E. Νεραντζής (TEIA)  

12.30- 12.45      Αγορά φαρμάκων και καλλυντικών και φύκη  

Εισηγητής: Β. Ρούσσης (ΕΚΠΑ)  

12.45-13.45   Ανοιχτή συζήτηση συντονιζόμενη από τους Ε.Κούκιο και Α. Οικονόμου και την 

συμμετοχή των παρευρισκομένων   

13.45-14.00  Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων μέσω του προγράμματος “Horizon 2020” 

  “Δίκτυο MED-ALGAE”  

Εισηγητής: Α. Χαραλάμπους (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), N.Thygesen (Στέλεχος 

Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Εταιρείας) 

 

14.00-14.15 Συμπεράσματα και κλείσιμο ημερίδας     

 



Σημεία Επικοινωνίας
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου MED-ALGAE δημιουργήθηκε μια δυνατή κοινοπραξία  
συνεργαζόμενων φορέων με συντονιστή το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου. Η κοινοπραξία 
του έργου αποτελείται από 12 συνεργαζόμενους φορείς: ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, ενεργειακά γραφεία, ΜΚΟ, από 6 χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και την 
Αίγυπτο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Συντονιστή του έργου ή με το σημείο επικοινωνίας 
της χώρας που σας ενδιαφέρει:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

www.med-algae.eu

Production of Biodiesel in selected Mediterranean Countries

Production of Biodiesel in selected Mediterranean Countries

Για περισσότερες πληροφορίες: www.med-algae.eu 

Niels Thygessen, thygesen.niels@gmail.com, τηλ.+4523302564

Το  έργο MED-ALGAE συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής 
Λεκάνης-ENPI Mediterranean Sea Basin 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αποκλειστική ευθύνη για 
το περιεχόμενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα 
έκδοση δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, email: p.polycarpou@arinet.ari.gov.cy, τηλ. +35722403117

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Ανθή Χαραλάμπους , anthi.charalambous@cea.org.cy                                                
 

Κύπρος 

Malta Intelligent Energy Management Agency 
Jesmond Xuereb, Director@miema.org                                                                          
 

Μάλτα  

Fondazzjoni Temi Zammit 
Michael Refalo, michael.refalo@ftz.org.mt                                                                  
 

Μάλτα 

Studio Sardo 
Vincenzo Scuderi, scuderi@gmx.it                                                                                       
 

Ιταλία  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αθηνά Οικονόμου, aamilli@biol.uoa.gr                                                                 
 

Ελλάδα 

National Research Centre 
Guzine Ibrahim El Diwani, geldiwani@yahoo.com                                                            
 

Αίγυπτος 

The Lebanese Association for Energy Saving & for Environment 
Adel Mourtada, adel.mourtada@yahoo.fr                                                                         
 

Λίβανος  

Faculty of Science, Alexandria University 
Mohamed Ismail Ibrahim, mibrah@gmail.com                                                                  
 

Αίγυπτος 

American University of Beirut 
Youssef Abou Jaoude, abujawyf@aub.edu.lb                                                                    
 

Λίβανος  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Εμμανουήλ Κού      κιος, koukios@chemeng.ntua.gr                                                                
 

Ελλάδα 

Universita’ Mediterranea Di Reggio Calabria 
Demetrios Zema           , dzema@unirc.it                                                                                        
 

Ιταλία 

 



Γιατί βιοκαύσιμα από μικροφύκη;
Η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών καυσίμων για 
την αντικατάσταση των ορυκτών καύσιμων και η 
ανάγκη μείωσης των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, αποτελούν δυο σημαντικά 
προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών.
Η κοινωνία μας σήμερα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως στον τομέα των 
μεταφορών. Ένα εναλλακτικό καύσιμο που έχει τη 
δυνατότητα να ενσωματωθεί με την υφιστάμενη 
υποδομή των ορυκτών καύσιμων είναι το βιοντίζελ 
προερχόμενο από τα μικροφύκη.
Τα μικροφύκη έχουν υψηλότερη απόδοση ως προς 
την παραγωγή ελαίων, σε σχέση με τα ενεργειακά 
φυτά και με την αξιοποίηση τους μπορεί να 
αποφευχθεί ο ανταγωνισμός για τη χρήση 
γεωργικής γης και κατανάλωσης νερού. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής παραπροϊόντων  
υψηλής αξίας από την καλλιέργεια τους. 

Το έργο MED-ALGAE
Το πρόγραμμα MED-ALGAE «Παραγωγή βιοντίζελ 
από μικροφύκη σε επιλεγμένες χώρες της 
Μεσογείου» είναι ένα καινοτόμο τεχνολογικό έργo, 
που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής της ΕΕ για την «Κλιματική αλλαγή 
και ενέργεια». Η μεθοδολογία περιλαμβάνει όλα τα 
στάδια παραγωγής βιοντίζελ: τη δειγματοληψία του 
θαλασσινού ή γλυκού νερού, την επιλογή,  
ταυτοποίηση και καλλιέργεια μικροφυκών, τη 
συγκομιδή και την εξαγωγή βιοντίζελ και την 
αποτίμηση των ιδιοτήτων του παραγόμενου 
βιοντίζελ σύμφωνα με το πρότυπο EN14214. Για το 
σκοπό αυτό, πέντε πιλοτικές εγκαταστάσεις θα 
αναπτυχθούν στην Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο 
και Αίγυπτο. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 36 
μήνες.

Στόχοι του έργου MED-ALGAE
Το έργο έχει στόχο να συμβάλλει: 
α) στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
β) στη δημιουργία ενός μηχανισμού για την 
ανάπτυξη των εθνικών/ περιφερειακών / τοπικών 
καινοτομιών σχετικά με τα ανανεώσιμα καύσιμα 
γ) στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της 
συμμετοχής νέων τοπικών βιομηχανιών και το 
άνοιγμα νέων ευκαιριών απασχόλησης
δ) στη δημιουργία προϋποθέσεων για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την 
προώθηση των βιοκαυσίμων μέσω μιας 
ενδεχόμενης μελλοντικής ενσωμάτωσης των 
τεχνολογιών αυτών σε μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για την προώθηση των βιοκαυσίμων  

Ίδρυση ReΜed – Bio στην 
Αλεξάνδρεια
Μία από τις δραστηριότητες του έργου MED-ALGAE 
είναι η δημιουργία ενός «Περιφερειακού 
Μεσογειακού Κέντρου Βιοπαραγωγής (Remed-
Bio)» που θα δημιουργηθεί στην Αλεξάνδρεια και 
θα φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο της 
Αλεξάνδρειας. Το Remed-Bio θα αποτελεί ένα 
βασικό ερευνητικό κέντρο κατάρτισης και επίδειξης 
στην περιοχή της Μεσογείου το οποίο επιπλέον θα 
διαθέτει μονάδα ανάπτυξη των μικροφυκών για την 
παραγωγή βιοντίζελ.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την 
υλοποίηση του έργου είναι τα ακόλουθα:

   Παραγωγή Μικροφυκών & Βιοντίζελ

•Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με 
την παραγωγή μικροφυκών, βιοντίζελ και σχετικών 
παραπροϊόντων.
•Παραγωγή, συγκομιδή και προ-επεξεργασία των 
μικροφυκών. 
•Επιλογή του κατάλληλου είδους μικροφυκών και 
ανάπτυξη τους σε εργαστηριακή κλίμακα.
•Παραγωγή και δοκιμή του βιοντίζελ. 
•Προσδιορισμός της δυνατότητας εφαρμογής των 
μικροφυκών ως πηγή βιομάζας για την παραγωγή 
τόσο προϊόντων χαμηλής αξίας (ενέργεια / 
ζωοτροφές), όσο και αυτών με υψηλότερη αξίας 
(βιταμίνες, ω3 λιπαρά κλπ).
•Εντοπισμός παραπροϊόντων από την παραγωγή 
μικροφυκών με δυνατότητες εμπορικής 
εκμετάλλευσης.
•Τελική παραγωγή βιοντίζελ.

 Προσδιορισμός της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, επιπτώσεις και ευκαιρίες

•Συνθήκες και επιπτώσεις από τη χρήση 
μικροφυκών - ανάλυση κύκλου ζωής, 
προσδιορισμός των διοικητικών και νομοθετικών 
εμποδίων.
•Πρακτικές σχετικά με τις πολιτικές για τα 
βιοκαύσιμα.
•Τεχνοοικονομικές μελέτες. Προσδιορισμός 
κατάλληλων  περιοχών και αναμενόμενο κόστος.
•Πιθανές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 
περιοχή της Μεσογείου.

    Δημιουργία δικτύων, ενίσχυση της συνεργασίας

Η προσέγγιση που υιοθετείται στο MED-ALGAE, προκειμένου να επιτευχθούν οι διασυνοριακοί στόχοι που 
τέθηκαν, αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων δικτύων συνεργασίας τα οποία θα βασίζονται στην: α) 
Έρευνα & Ανάπτυξη, β) Επιχειρηματική Ανάπτυξη και στις γ) Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.

    Παραπροϊόντα και η αξιοποίηση τους

Η βιομάζα αποτελεί πηγή τόσο για προϊόντα 
χαμηλής αξίας που παράγονται σε μεγάλες 
ποσότητες, όπως είναι οι εφαρμογές στην ενέργεια  
(βιοντίζελ, αιθανόλη, καύση), όσο και για την 
παραγωγή παραπροϊόντων υψηλής αξίας , όπως ω3 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες,    
πολυσακχαρίτες, χρωστικές ουσίες. Τα 
παραπροϊόντα αυτά μπορούν να βρούν εφαρμογή 
στη βιομηχανία των τροφίμων, των καλλυντικών και 
της υγείας.
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