
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

(MED-ALGAE) 

Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί με τη χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med. Το περιεχόμενο αυτού του έγγραφού είναι αποκλειστικά ευθύνη των 
συγγραφέων και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών 
διαχείρισης του Προγράμματος. 

Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών 



 

Εισαγωγή 
Στο επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής βρίσκεται ο στρατηγικός στόχος ότι η ΕΕ 
οφείλει να μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Ο στόχος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη 3 επιμέρους στόχων, με 
χρονικό ορίζοντα το 2020: 
 

 βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20%, 

 αύξηση στο 20% του ποσοστού διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 μερίδιο 10% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. 

Στις μέρες μας έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες για να βρεθούν εναλλακτικά καύσιμα για την 
αντικατάσταση των προϊόντων πετρελαίου και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα 
βιοκαύσιμα (βιοντίζελ, βιοαιθανόλη) αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
της διείσδυσης των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών. 

Ένα από τα κύρια προβλήματα με το βιοντίζελ είναι να υπάρχει διαθέσιμη αρκετή πρώτη ύλη για την 
παραγωγή του. Μια λύση σε αυτό το ζήτημα φαίνεται πως θα μπορούσε να είναι η καλλιέργεια 
μικροφυκών, τα οποία βρίσκονται στο θαλάσσιο νερό.  

Τα μικροφύκη έχουν υψηλότερη απόδοση ως προς την παραγωγή ελαίων, σε σχέση με τα ενεργειακά 
φυτά (1ης και 2ης γενιάς βιοκαύσιμα) 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, που καθιστά την εκμετάλλευση 
τους βιώσιμη. 

Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχει δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή κοινοπραξία 
φορέων/οργανισμών και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συντονίζει την προσπάθεια αυτή σε συνεργασία με το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.  

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 12 ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενεργειακά 
γραφεία, ιδιωτικοί οργανισμοί από 6 χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και Αίγυπτο. 

Οι φορείς/οργανισμοί υλοποίησης του έργου MED-ALGAE, εργαστήκαν εντατικά για 3 χρόνια ώστε να 
φέρουν στο φως νέα μετρήσιμα αποτελέσματα για την αξιοποίηση των μικροφυκών και την παραγωγή 
βιοντίζελ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο MED-ALGAE 
Το έργο «Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη σε επιλεγμένες χώρες της Μεσόγειου» 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(ENPI) – Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme. Πρόκειται για ένα έργο τεχνολογίας το 
οποίο μπορεί να συμβάλει στους στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την ενέργεια 
και το κλίμα. 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της παραγωγής και χρήσης εναλλακτικού καυσίμου από μικροφύκη 
μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων εργαστηρίων στην περιοχή της Μεσογείου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός Μεσογειακού Περιφερειακού Κέντρου Βιοπαραγωγής στο Πανεπιστήμιο 
της Αλεξάνδρειας (Αίγυπτος) και της παραγωγής και δοκιμής του βιοντίζελ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H μεθοδολογία και τα κυριότερα βήματα που ακολουθήθηκαν από τους φορείς υλοποίησης του έργου, 
για την επιτυχή επίτευξη των στόχων του,  παρουσιάζονται πιο κάτω και αναλύονται στις 
παραγράφους που ακολουθούν:  

1. Παραγωγή Μικροφυκών & Βιοντίζελ 

 Συστήματα παραγωγής μικροφυκών, συγκομιδής και επεξεργασίας βιομάζας. 

 Επιλογή μικροφυκών και παραγωγή βιοντίζελ. 

 Διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ. 

 Έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών βιοντίζελ σύμφωνα με το πρότυπο EN14214.  

Γεωγραφική κάλυψη του έργου MED-ALGAE



 
2. Συνθήκες και επιπτώσεις από τη χρήση μικροφυκών για την παραγωγή βιοντιζέλ 
 

 Δημιουργία διαδραστικού χάρτη και προσδιορισμός κατάλληλων περιοχών για την 
εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοντίζελ από μικροφύκη περιοχών, πλησίον σε θρεπτική 
ύλη.  

 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου όπου αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις και εμπειρίες 
θεσμικών παραγόντων της αγοράς.  

 Καταγραφή νομοθετικού πλαισίου, προσδιορισμός των διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων. 

 Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή βιοντίζελ σε εμπορική 
κλίμακα. 

 Εκπόνηση προκαταρκτικής τεχνοοικονομικής μελέτης και Επιχειρηματικό Σχέδιο για την 
παραγωγή βιοντίζελ από μικροφύκη στην Κύπρο. 

 

Τα μικροφύκη αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας των θαλασσίων οικοσυστημάτων και έχουν 
την ικανότητα να δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και να παράγουν δομικά συστατικά των 
κυττάρων τους, με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, με τη γνωστή σε όλους από τους χερσαίους 
φυτικούς οργανισμούς διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Οι παραγόμενες από τα μικροφύκη οργανικές 
ενώσεις παρουσιάζουν αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα 
των τροφίμων ως πρόσθετα, στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας ως συμπληρώματα διατροφής, στην 
αλιεία ως μέρος της εκτροφής ζωοπλαγκτόν, καθώς επίσης και στον τομέα της ενέργειας ως 
βιοκαύσιμα μεταφορών. 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του έργου MED-ALGAE περιλαμβάνει όλα τα 
στάδια για την παραγωγή βιοντίζελ από μικροφύκη: δειγματοληψία του θαλασσινού νερού ή γλυκού 
νερού, την επιλογή των μικροφυκών, χαρακτηρισμός των ειδών, την καλλιέργεια των μικροφυκών, τη 
συγκομιδή και την εξαγωγή βιοντίζελ και προσδιορισμός των ιδιοτήτων του παραγόμενου βιοντίζελ 
σύμφωνα με το πρότυπο EN14214. 
 
Για αυτό το σκοπό έχουν ήδη εγκατασταθεί 5 (πέντε) πιλοτικές μονάδες καλλιέργειας και επεξεργασίας 
θαλάσσιων μικροφυκών σε επιλεγμένες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Οι πιλοτικές μονάδες 
εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ), στη Μάλτα (Fondazzjoni Temi Zammit), 
στο Λίβανο (Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού), στην Αίγυπτο (Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας) και 
στην Ιταλία (Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Καλαβρίας). Τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν από την 
υλοποίηση του έργου αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση των βιοκαυσίμων μεταφορών  
στην περιοχή της Μεσογείου αφού εξάχθηκαν συγκρίσιμα αποτελέσματα σε πέντε διαφορετικές χώρες  
και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  
  
Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή του έργου 
MED-ALGAE στην Κύπρο, τόσο από ερευνητικής πλευράς (μεθοδολογία παραγωγής βιοντίζελ και 
αποτελέσματα) όσο και από τεχνικής πλευράς (τεχνοοικονομική μελέτη, εκτίμηση εκπομπών CO2 

από την παραγωγή βιοντίζελ). Όλα οι εκθέσεις/μελέτες που έχουν ετοιμασθεί είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα του έργου www.med-algae.eu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Παραγωγή Μικροφυκών & Βιοντίζελ 

 

 

 

1.1  Συστήματα παραγωγής μικροφυκών, συγκομιδή και επεξεργασία βιομάζας

Η παραγωγή μικροφυκών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε κλειστούς φωτοαντιδραστήρες είτε σε 
ανοικτές δεξαμενές καλλιέργειας. Το κάθε σύστημα παραγωγής παρουσιάζει πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα ως προς την αποδοτικότητα του και την οικονομική του βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, 
η παραγωγικότητα των κλειστών οικοσυστημάτων είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή των ανοικτών 
δεξαμενών, ενώ η έκταση που καταλαμβάνουν είναι σημαντικά μικρότερη για την εγκατάσταση τους. 
Από την άλλη πλευρά, το κόστος εγκατάστασης τους είναι κατά πολύ υψηλότερο, ενώ οι κίνδυνοι 
επιμολύνσεων και ξαφνικής κατάρρευσης της καλλιέργειας είναι μεγαλύτεροι.  

Στο έργο MED-ALGAE χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο συστήματα παραγωγής. Συγκεκριμένα για τους 
σκοπούς του έργου σχεδιάστηκε φωτοαντιδραστήρας τύπου «flat panel». Οι αντιδραστήρες 
παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε ότι αφορά την παραγωγικότητα σε βιομάζα, σε 
σύγκριση με την παραγωγικότητα των ανοικτών δεξαμενών. Σε ότι αφορά την ποιότητα του 
παραγόμενου βιοντίζελ, αυτή δεν επηρεάστηκε από τον τύπο του συστήματος παραγωγής.  

Ανεξάρτητα από το σύστημα παραγωγής, η παραγόμενη βιομάζα συγκομίζεται έτσι ώστε να μπορεί να 
επεξεργαστεί περαιτέρω για την παραγωγή βιοντίζελ. Τα στάδια που ακολουθούνται είναι η συγκομιδή 
της παραγόμενης βιομάζας με διάφορους τρόπους όπως η φυγοκέντρηση, το φιλτράρισμα, μέσω της 
δημιουργίας συσσωματωμάτων. Στόχος της συγκομιδής είναι η απομάκρυνση όσο το δυνατό 
περισσότερης ποσότητας νερού και η παραλαβή βιομάζας με τη μορφή συγκεντρωμένης ιλύος. Μετά 
από τη συγκομιδή της, η βιομάζα ξηραίνεται εφαρμόζοντας τεχνολογίες ξήρανσης όπως η φυσική 
ηλιακή ακτινοβολία, η λυοφιλίωση ή η ξήρανση ψεκασμού. Η διαδικασίες συγκομιδής και ξήρανσης 
της βιομάζας είναι από τις πιο ενεργοβόρες στη διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ και για το λόγο αυτό 
αποτελούν σημείο το οποίο επιδέχεται βελτιώσεις και εκτεταμένη έρευνα για την ανάπτυξη 
καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων.  

 

 

Πιλοτικές εγκαταστάσεις παραγωγής βιομάζας από μικροφύκη στο Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών (κλειστοί φωτοαντιδραστήρες και ανοικτές δεξαμενές καλλιέργειας μικροφυκών) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.2 Επιλογή μικροφυκών και παραγωγή βιοντίζελ στο θαλάσσιο περιβάλλον

Στη θάλασσα της Μεσογείου καθώς και σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές απαντάται σημαντική 
ποικιλότητα μικροφυκών. Αυτή η ποικιλότητα αποτελεί μια πολύτιμη πηγή γενετικού υλικού, το οποίο 
μπορεί να έχει μια σειρά απο δυνατότητες και ειδικότερα υψηλές συγκεντρώσεις ελαίου το οποίο να 
είναι κατάλληλο για την παραγωγή βιοντίζελ. Η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός αυτών των ειδών 
καθώς επίσης και ανθισμάτων τους (πολλά είδη μαζί), αποτελούν το πρωταρχικό βήμα για την 
αξιοποίηση της βιοποικιλότητας για την αποτελεσματική και βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ.  
 
Η επιλογή των διαφόρων ειδών στηρίζεται σε χαρακτηριστικά όπως η παραγωγικότητα της βιομάζας 
και ελαίου. Σε επόμενο στάδιο, αξιολογείται το απομονωμένο είδος/είδη σε ότι αφορά την ποιότητα 
και τη συγκέντρωση των μεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα του είδους για την παραγωγή βιοντίζελ. Σημειώνεται εδώ ότι, η παρουσία σημαντικής 
ποσότητας ακόρεστων λιπαρών οξέων δεν είναι επιθυμητή για την παραγωγή βιοντίζελ, ωστόσο αυτά 
τα είδη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής. Διαφορετικά  
θαλάσσια δείγματα λήφθηκαν από ευτροφικές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. 
 
Στα πλαίσια του έργου MED-ALGAE, αναπτύχθηκαν συνολικά 33 ανθίσματα, τα οποία και 
αξιολογήθηκαν ως προς την παραγωγικότητα τους σε βιομάζα και έλαιο. Από αυτά, μόνο τα 8 
παρουσιάσαν αυξημένη παραγωγικότητα βιομάζας και ελαίου. Τα διάφορα ανθίσματα 
αξιολογήθηκαν επίσης ως προς τα κυρίαρχα είδη, καθώς επίσης και στην περιεκτικότητα τους στους 
μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων. Το πλέον υποσχόμενο άνθισμα ως προς την αποδότικότητα του ήταν τα  
δείγματα που πάρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακα όπου κυρίαρχο είδος ήταν το 
Nannochloropsis sp. και το Tetraselmis sp.  
 

Παρακάτω παρουσιάζεται το ύψος της παραγωγικότητας σε βιοντίζελ και ελαίου, σε σχέση με 
διαφορετικές πηγές προέλευσης (ενεργειακά φυτά 1ης, 2ης  γενιάς βιοκαύσιμα και μικροφύκη) και ως 
εκ τούτο γιατί επιλέχθηκαν τα μικροφύκη για περαιτέρω έρευνα στην παραγωγή βιοντίζελ.  

Παραγωγικότητα βιοντίζελ (kg/ha/year) από διαφορετικές πηγές προέλευσης 



 
  

Η ποιότητα και η παραγωγή ελαίου από τα μικροφύκη είναι μια βιολογική διεργασία η οποία 
στηρίζεται σε μοριακούς και βιοχημικούς μηχανισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζονται 
σημαντικά από τις συνθήκες ανάπτυξης των ειδών αυτών. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία, η 
συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων, η διάρκεια και η ένταση του φωτός είναι ορισμένοι από τους 
σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγόμενη βιομάζα και τη συγκέντρωση των 
ελαίων σε αυτή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξετάστηκαν και από τα αποτελέσματα της έρευνας, 
διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα παρατηρείται κατά τη φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη 
περίοδο, ενώ η αύξηση της συγκέντρωσης του αζώτου έχει σημαντική μείωση του παραγόμενου 
ελαίου ενώ αντίθετα αυξάνει σημαντικά την παραγόμενη βιομάζα.  
 
Κατά τη διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ παράγονται και παραπροϊόντα τα οποία έχουν υψηλή 
εμπορική αξία στην αγορά. Τέτοια προϊόντα είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, ακόρεστα λιπαρά 
οξέα που ανήκουν στην κατηγορία των ω3 και ω6 οξέων, καθώς επίσης διάφορες χρωστικές ενώσεις 
όπως τα καροτενοειδή και οι χλωροφύλλες.  
 
Στο έργο MED-ALGAE διαπιστώθηκε ότι, η βιομάζα μετά από την επεξεργασία της για την παραγωγή 
βιοντίζελ, περιέχει πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σε πρωτεΐνη (> 40%) ενώ η συγκέντρωση σε EPA (ενός 
πολυακόρεστου λιπαρού οξέως πολύ σημαντικού για την ανθρώπινη διατροφή) ήταν μεγαλύτερη από 
το 15% του συνόλου των λιπαρών οξέων. 

1.3 Διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ από μικροφύκη

Τα μικροφύκη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή διαφόρων τύπων βιοκαυσίμων 
συμπεριλαμβανομένου του βιοαερίου κατά την αναερόβια χώνευση της βιομάζας τους, του 
βιουδρογόνου, της βιοαιθανόλης και του βιοντίζελ. Η ιδέα όμως της χρήσης των μικροφυκών για την 
παραγωγή ενέργειας δεν αποτελεί κατάκτηση της σημερινής μας γενιάς, αλλά έχει τις ρίζες της από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980. Η κοινωνία σήμερα απαιτεί την παραγωγή εναλλακτικών πηγών 
ορυκτών καυσίμων εξαιτίας της εκτεταμένης κρίσης των τιμών του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, 
καθώς επίσης και στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την απάμβλυνση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που σχετίζονται με τις εκπομπές της βιομηχανίας και του 
τομέα των μεταφορών. Η παραγωγή βιοκαυσίμων σήμερα προέρχεται κυρίως από τη χρήση φυτικών 
και ζωικών ελαίων και σε πολύ χαμηλότερο βαθμό από τα μικροφύκη. 

Η διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ αφορά τη χημική αντίδραση εστεροποίησης των τριγλυκεριδίων 
που υπάρχουν στα ελαία που παράγονται από τα μικροφύκη. Συγκεκριμένα, τα τριγλυκερίδια 
αντιδρούν με τη μεθανόλη σε όξινες ή αλκαλικές συνθήκες ή στην παρουσία λιπασών, σχηματίζοντας 
αντίστοιχους μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (που αποτελούν το βιοντίζελ) και γλυκερόλη η οποία είναι 
παραπροϊόν της αντίδρασης. 

 

 

 

 
Χημική αντίδραση εστεροποίησης των τριγλυκεριδίων 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η αλκαλική εστεροποίηση είναι 400 φορές γρηγορότερη από την εστεροποιήση που πραγματοποιείται 
παρουσία οξέος και για αυτό το λόγο είναι και η πιο διαδεδομένη μέθοδος σε βιομηχανική κλίμακα. Οι 
κυριότερες βάσεις που χρησιμοποιούνται είναι το καυστικό κάλιο και η καυστική σόδα σε ποσότητα 
ίση με το 1% της συνολικής περιεκτικότητας λίπους ή ελαίου το οποίο θα εστεροποιηθεί. Η παραγωγή 
βιοντίζελ σε αυτές τις συνθήκες και σε θερμοκρασία 60 oC μπορεί να ολοκληρωθεί σε 90 λεπτά με 
απόδοση μετατροπής του ελαίου σε βιοντίζελ να ανέρχεται μέχρι και το 98%. 

 

1.4 Έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών βιοντίζελ σύμφωνα με το πρότυπο 
EN14214

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της ποιότητας του παραγόμενου βιοντίζελ από μικροφύκη (δείγμα 
από την περιοχή της Λάρνακας - BL1_LCA) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η σύσταση και η ποιότητα του παραγόμενου βιοντίζελ είναι αρκετά ενθαρρυντική, αφού τα επίπεδα 
των μεθυλεστέρων και ο αριθμός των κετανίων είναι αρκετά υψηλά. Με τη βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας παραγωγής βιοντίζελ, αλλά και με την τεχνητή επεξεργασία του βιοντίζελ (πρακτική που 
χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες καυσίμων), μπορεί το βιοντίζελ που παράγεται από μικροφύκη να 
φθάσει το επίπεδο του ευρωπαϊκού προτύπου. 

Ποιότητα παραγόμενου βιοντίζελ από μικροφύκη σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 141214 

Πιλοτική παραγωγή βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 



 

2. Συνθήκες και επιπτώσεις από τη χρήση μικροφυκών 
για την παραγωγή βιοντιζέλ

 

 

2.1 Δημιουργία διαδραστικού χάρτη και προσδιορισμός κατάλληλων περιοχών για 
την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοντίζελ από μικροφύκη

Μέσα από το MED-ALGAE δημιουργήθηκε και ένας διαδραστικός χάρτης (GIS map), με τη συλλογή 
γεωγραφικών δεδομένων για κάθε χώρα/περιφέρεια που συμμετέχει στο έργο. Ο χάρτης επιτρέπει στο 
χρήστη να προσδιορίσει πιθανές τοποθεσίες θρεπτικών ουσιών, CO2, καθώς και υδάτινων πόρων, για 
την παραγωγή βιοντίζελ στη Μεσόγειο. Ο χάρτης, επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
υφιστάμενες αλλά και πιθανές εγκαταστάσεις παραγωγής βιοντίζελ στις χώρες που συμμετέχουν στο 
έργο. Ο χάρτης έχει τα ακόλουθα επίπεδα, στα οποία εμφανίζονται οι σχετικές πληροφορίες: 

1. Biodiesel_MED-ALGAE: Το επίπεδο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανές και υφιστάμενες 
τοποθεσίες εγκατάστασης μονάδας παραγωγής βιοντίζελ. 

2. Water_Resources_MED-ALGAE: Το επίπεδο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους 
υδάτινους πόρους. 

3. Nutrients_MED-ALGAE: Το επίπεδο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές διαθέσιμων 
θρεπτικών ουσιών. 

4. CO2_MED-ALGAE: Το επίπεδο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές CO2. 

Οι πιθανές τοποθεσίες που αφορούν την Κύπρο έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί. Ο στόχος ήταν να 
καθοριστούν πιθανές τοποθεσίες παραγωγής βιοντίζελ, σε σχέση με τις διαθέσιμες πηγές που 
εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή και που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια μικροφυκών. 
Μπορείτε να εξερευνήσετε το χάρτη την ιστοσελίδα του έργου www.med-algae.eu. 

Ο χάρτης GIS με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν για την Κύπρο 



 

 2.2  Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου και επιλογή περιοχή μελέτης

 
Στα πλαίσια του έργου MED-ALGAE  συστάθηκε Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Επιτροπή αποτελείται 
από κυβερνητικά τμήματα, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή 
σχετίζονται με την καλλιέργεια και παραγωγή μικροφυκών και βιοντίζελ.  

Κατά τη συνάντηση των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής έγινε ενημέρωση για την πρόοδο του 
έργου και των πρώτων πειραματικών αποτελεσμάτων του, αλλά και καταβλήθηκαν προσπάθειες  για 
εξεύρεση συνεργειών. 

Συζητήθηκε το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ από τη 
δέσμευση του αερίου ρεύματος αποβλήτων  από βιομηχανικές αναπτύξεις, την εκμετάλλευση 
επεξεργασμένων ρεύματος αποβλήτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, αλλά και η εκμετάλλευση των 
παραπροϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των μικροφυκών και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη φαρμακευτική βιομηχανία και στη βιομηχανία τροφίμων.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συμφωνήθηκε να μελετηθούν οι εγκαταστάσεις του 
Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και συγκεκριμένα η δέσμευση και αξιοποίηση των αέριων 
αποβλήτων CO2 που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, για την καλλιέργεια 
μικροφυκών και παραγωγή βιοντίζελ.  

Στην πορεία αυτή, μελετήθηκαν επίσης οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διαδικασία 
παραγωγής βιοντίζελ σε εμπορική κλίμακα και πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική τεχνοοικονομική 
μελέτη. Τα συνοπτικά αποτελεσμάτων των μελετών παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Πρώτη Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου MED-ALGAE στην Κύπρο    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3  Προσδιορισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας, προσδιορισμός των 
διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων 

Η Κύπρος δεν έχει καθιερώσει Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των βιοκαυσίμων. Η πολιτική 
προώθησης των βιοκαυσίμων πραγματοποιείται κυρίως μέσα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και 
συγκεκριμένα από το Νόμο N.66 (I) / 2005 (και τις μετέπειτα τροποποιήσεις 2005-2013) που αφορά 
την Προώθηση της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές και από 
το Νόμο Ν. 148(I)/2003 (και τις μετέπειτα τροποποιήσεις 2003-2015) που αφορά τις Προδιαγραφές 
των Πετρελαιοειδών και Καυσίμων. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για την ανανεώσιμη ενέργεια (Οδηγία 2009/28/ΕΚ), 
οι στόχοι διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα:  

 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Στόχος: %  
Ανανεώσιμη 
ενέργεια στις 
μεταφορές   

2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 4,7 6,2 7,6 9 10

 

Η διείσδυση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη 
των στόχων που έχουν καθοριστεί από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μόνο 
τα βιοκαυσιμα που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας (άρθρου 17 παράγραφοι 2 έως 5 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ) θα θεωρούνται νόμιμα και θα προσμετρούνται στα ποσοστά των επιδιωκόμενων 
στόχων. 

Η χωροθετική πολιτική στην Κύπρο ρυθμίζεται με τον Περί Πολεοδομίας και Χωραταξίας Νόμο 1972-
2015 και με τη Δήλωση Πολιτικής στις αγροτικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, η Εντολή 2/2006 
αναφέρεται κυρίως στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ και αποσκοπεί μέσα από περιορισμούς και 
προϋποθέσεις την αισθητική ένταξη των εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο φυσικό τοπίο με στόχο τις ελάχιστες 
επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον και στις γειτονικές χρήσεις γης. Οι περιορισμοί και οι 
προϋποθέσεις αφορούν περιοχές σημαντικές, ευαίσθητες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
ευρωπαϊκό (κρατικό δάσος, αρχαιολογικοί χώροι, Δίκτυο Φύση 2000 κτλ). 

Η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοντίζελ 
(ειδικότερα σε εγκατάσταση μεγάλης μονάδας παραγωγής βιοντίζελ), οδηγεί σε περίπλοκες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες αφού απαιτείται η εξασφάλιση διαφορετικών αδειών από διάφορα 
κυβερνητικά τμήματα. Η υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί αρκετές φορές 
αποτρεπτικός παράγοντας έναρξης επενδύσεων από τους ενδιαφερόμενους. 

Μια λύση στις γραφειοκρατικές διαδικασίες εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ είναι η 
δημιουργία του λεγομένου ‘one-stop shop’, όπου όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα θα είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, εκδίδοντας τις σχετικές άδειες και έγγραφα μειώνοντας σημαντικά το 
χρόνο αδειοδότησης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4  Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή 
βιοντίζελ σε εμπορική κλίμακα 

Ο στόχος της μελέτης ήταν να καταγράψει τις εκπομπές των αεριών του θερμοκηπίου από την 
εγκατάσταση μονάδας καλλιέργειας μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ. Η περιοχή μελέτης 
θεωρήθηκε ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός του Βασιλικού. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
και εκτίμηση των εκπομπών CO2 από πιθανή εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοντίζελ σε εμπορική 
κλίμακα και συγκεκριμένα:  

 Καλλιέργεια Μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ σε εγκαταστάσεις με συνολική 
έκταση 1 εκτάριο (t/ha/year) 

Τα συστήματα που έχουν μελετηθεί για την καλλιέργεια των μικροφυκών είναι το σύστημα ανοικτού 
τύπου (open ponds) και το σύστημα κλειστού τύπου (photobioreactors). Η καταγραφή των εκπομπών 
CO2 αφορούσε την ενεργειακή κατανάλωση και από την κατανάλωση των διαφόρων υλικών-χημικών, 
από το στάδιο της καλλιέργειας των μικροφυκών μέχρι την παραγωγή βιοντίζελ. 

Τα δεδομένα λήφθηκαν από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις παραγωγής βιοντίζελ του Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα με τα στάδια (system boundaries) που αναλύθηκαν και 
πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των εκπομπών CO2. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι εκπομπές CO2 στα δυο διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας 
μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ. 
 

Ανοικτού τύπου καλλιέργειας (Open ponds) – Εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2)στα διάφορα 
στάδια καλλιέργειας και επεξεργασίας των μικροφυκών (t/ha/year) 

 
Ανοικτό Τύπου Καλλιέργειας Εκπομπές (kg CO2) 

Καλλιέργεια Μικροφυκών 151.617 

Συλλογή/Ξήρανση Βιομάζας 4.326 

Εξαγωγή Ελαίου 4.669 

Μετεστεροποίηση  18.403 

Σύνολο 160.630 

 
 
Κλειστού τύπου καλλιέργειας (PBRs) - Εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2) στα διάφορα σταδία 

καλλιέργειας και επεξεργασίας των μικροφυκών (t/ha/year) 
 

Κλειστού τύπου καλλιέργειας Εκπομπές (kg CO2) 

Καλλιέργεια Μικροφυκών 86.353 

Συλλογή/Ξήρανση Βιομάζας 4.326 

Εξαγωγή Ελαίου 4.887 

Μετεστεροποίηση 27.787 
 

Σύνολο 123.353 

 

Για την καλύτερη σύγκριση των δυο συστημάτων καλλιέργειας μικροφυκών εκτιμήθηκαν οι εκπομπές 
CO2 σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα βιοντίζελ: 

Σύστημα 
Συνολική Παραγωγή 
Βιοντίζελ (t/ha/year) 

Συνολικές εκπομπές 
tCO2 

Εκπομπές tCO2 ανά t παραγωγής 
βιοντίζελ 

Ανοικτού Τύπου 
Καλλιέργειας 

4,2 161 38 

Κλειστού Τύπου 
καλλιέργειας 

7,2 123 17 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε ότι τα κλειστά συστήματα καλλιέργειας 
μικροφυκών είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με τα ανοικτά συστήματα, εκπέμποντας μέσα από τη 
συνολική διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ λιγότερες ποσότητες CO2.  



 

 2.5 Προκαταρκτική Τεχνοοικονομική μελέτη για την παραγωγή βιοντίζελ 
από μικροφύκη 

Τo Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου MED-ALGAE 
πραγματοποίησε τη συλλογή των απαραίτητων γεωγραφικών δεδομένων για να εντοπίσει την 
καταλληλότερη περιοχή για την εγκατάσταση μονάδας βιοντίζελ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου, προτάθηκε όπως μελετηθούν οι εγκαταστάσεις του 
Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και συγκεκριμένα η δέσμευση και αξιοποίηση των αέριων 
αποβλήτων που προέρχονται από το σταθμό, για την καλλιέργεια μικροφυκών και παραγωγή 
βιοντίζελ. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται μεταξύ της Επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού και 
συγκεκριμένα στην Κοινότητα Μαρί και αποτελεί μια από τις  βαριές βιομηχανίες στην Κύπρο. 

Η προκαταρκτική τεχνοοικονομική μελέτη βασίστηκε σε πειραματικά δεδομένα που δόθηκαν από το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ). Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα του ΙΓΕ υπάρχει 
σημαντική δυνατότητα παραγωγής παραπροϊόντων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καροτενοειδή), πέρα 
από την παραγωγή βιοντίζελ, αλλά περισσότερες μελέτες και αναλύσεις πρέπει να διεξαχθούν όσον 
αφορά την καταλληλότητα των προϊόντων αυτών να διοχετευθούν στην αγορά (παραγωγή βιομάζας 
από την δέσμευση των αέριων (CO2) του Ηλεκτροπαραγωγού σταθμού). 

Προκαταρκτικά τα έσοδα που προκύπτουν από μια πιθανή επένδυση σε μονάδα καλλιέργειας 
μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο 
εμφανίζονται παρακάτω: 

 

Πιθανά Έσοδα από την 
 καλλιέργεια Μικροφυκών 

Εκτιμώμενες Τιμές που χρησιμοποιήθηκαν  
στην Τεχνοοικονομική Μελέτη 

Παραγωγή Βιοντίζελ 455 €/t 
Εμπορία Ρύπων 13 €/kg CO2 
Παραπροϊόντα   
1. Καροτενοειδή  150 €/kg 
2. Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 140-2.500 €/kg (δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη)
3. Πρωτεΐνες  1 €/kg 
4. Υδατάνθρακες  1 €/kg 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν διάφορες παραδοχές ώστε να 
μελετηθεί η βιωσιμότητα της μονάδας, είτε αυτό αφορούσε διαφορετική διαθέσιμη έκταση για την 
εγκατάσταση μονάδας, διαφορετική εκμετάλλευση παραπροϊόντων ή την αξιοποίηση του CO2.  

Τα Σενάρια που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο αφορούν: 

 Καλλιέργεια μικροφυκών και παραγωγή βιοντίζελ σε εγκαταστάσεις με συνολική έκταση 1 
εκτάριο (t/ha/year) με την αξιοποίηση CO2 

 Καλλιέργεια μικροφυκών και παραγωγή βιοντίζελ σε εγκαταστάσεις με συνολική έκταση 1 
εκτάριο (t/ha/year) χωρίς την αξιοποίηση CO2 

 



 

 2.5.1 Καλλιέργεια μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ σε εγκαταστάσεις με συνολική έκταση 1
εκτάριο (t/ha/year), με την αξιοποίηση CO2  

Για τους υπολογισμούς του συγκεκριμένου σεναρίου, λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω 
παράμετροι/παραδοχές: 

 Η μονάδα θα εγκατασταθεί πλησίον του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού 
 Η μονάδα θα επεξεργάζεται 61,4 τόνους βιομάζας/έτος και θα παράγει 7,2 τόνους βιοντίζελ με 

κλειστού τύπου καλλιέργειας μικροφυκών (PBRs) 
 Λήφθηκαν πραγματικά και βιβλιογραφικά στοιχεία κόστους αγοράς και εγκατάστασης 

εξοπλισμού 
 Θεωρήθηκε μέση τιμή κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 20 σεντ/kWh (βιομηχανική περιοχή) 
 Θεωρήθηκε ότι η μονάδα θα λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, για 330 μέρες το έτος 
 Για την καλλιέργεια των μικροφυκών θα χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και η διαθέσιμη 

πηγή CO2 θα προέρχεται από τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό  
 Η απασχόληση εργατικού προσωπικού θα ανέρχεται στα 2 άτομα/ha 
 Το κόστος συντήρησης ανέρχεται στο 2% του συνολικού κόστους εγκατάστασης 
 Επιτόκιο δανεισμού 7,75%, δανεισμός 60%, ιδία χρηματοδότηση 40% 
 Ρυθμός ετήσιας αύξησης εσόδων 5%, ρυθμός ετήσιας αύξησης λειτουργικών δαπανών 3% 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αρχικά έξοδα εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ από την 
καλλιέργεια μικροφυκών:  

 
Σενάριο με την αξιοποίηση του CO2 από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό 

Αρχική Επένδυση 1.488.433 € 

Ίδια Κεφάλαια 595.373 € 

Δανεισμός 893.060 € 

 
Από την προκαταρκτική ανάλυση διαφαίνεται ότι η επένδυση είναι βιώσιμη αφού οι θετικές 
χρηματορροές αρχίζουν από το τρίτο έτος. Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) ανέρχεται στα 1.830.540 € 
ενώ ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης 36,3%. Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη βιωσιμότητα 
της μονάδας είναι η αξιοποίηση των καροτενοειδών (παραπροϊόντα από την εξαγωγή βιοντίζελ). Η 
ίδια ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να υπολογίζεται η αξιοποίηση των καροτενοειδών με 
αποτέλεσμα η εγκατάσταση της μονάδας να κρίνεται μη βιώσιμη. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη 
εμπορική αξία των καροτενοειδών. 
 
Ένας άλλο σημαντικός περιοριστικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι το καύσιμό που 
χρησιμοποιείται στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Η καλλιέργεια των μικροφυκών και της 
παραγόμενης βιομάζας προέρχεται με την αξιοποίηση των εκπομπών των αέριων του 
Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην τοξικότητα των παραπροϊόντων. Για 
αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε το σενάριο που ακολουθεί. 



 

 

 

 

 

 

2.5.1 Καλλιέργεια μικροφυκών για την παραγωγή βιοντίζελ σε εγκαταστάσεις με συνολική έκταση 1 
εκτάριο (t/ha/year), χωρίς την αξιοποίηση CO2 

Σε αυτό το σενάριο χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παράμετροι/παραδοχές με το προηγούμενο σενάριο, 
με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει η δέσμευση και αξιοποίηση των αέριων αποβλήτων (CO2) από τον 
Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αρχικά έξοδα εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ από την 
καλλιέργεια μικροφυκών: 

Σενάριο χωρίς την αξιοποίηση του CO2 από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό 

Αρχική Επένδυση 1.372.636 € 

Ίδια Κεφάλαια 549.054 € 

Δανεισμός 823.582 € 

 

Στο συγκεκριμένο σενάριο η επένδυση διαφαίνεται ότι είναι βιώσιμη και οι θετικές χρηματορροές 
αρχίζουν από το 7 έτος. Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) ανέρχεται στις 477.287 € ενώ ο εσωτερικός 
ρυθμός απόδοσης 17%. 

 

2.6 Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είχε σαν στόχο να διερευνήσει τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν 
από την καλλιέργεια των μικροφυκών και την πιθανή αγορά/βιομηχανίες που μπορούν να 
απορροφήσουν τα παραγόμενα προϊόντα. 

Πέρα από την παραγωγή βιοντίζελ που αποτελούσε τον πρώτο στόχο του έργου MED-ALGAE, τα 
παραγόμενα παραπροϊόντα από την καλλιέργεια των μικροφυκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 
1) Ζωοτροφές και τροφές ψαριών, 2) Συμπληρώματα διατροφής και 3) Φαρμακευτικά /Ιατρικά 
προϊόντα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες παραπροϊόντων που εκτιμήθηκαν ότι θα παραχθούν σε 
πιθανές εγκαταστάσεις καλλιέργειας μικροφυκών με έκταση 1 εκτάριο (1 ha). 

 

 



 

 

 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης των παραπροϊόντων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
διαφορές βιομηχανίες, αφού παράλληλα με τις παραγόμενες ποσότητες βιοντίζελ έχουμε την 
παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και καροτενοειδή αλλά και  
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Η βιομηχανία που μπορεί να αναπτυχθεί και να αξιοποιήσει τα σχετικά παραπροϊόντα στην Κύπρο 
είναι: 

Βιομηχανία Διοχέτευση
Αερίων 

Καλλιέργεια μικροφυκών και οφέλη 

Βαριά Βιομηχανία 
(Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, 
Τσιμεντοποιία, Βιομηχανία 
Κεραμικών) 

Ναι Παραγωγή Βιοντίζελ, Εμπορία ρύπων, παραγωγή στερεής 
βιομάζας για καύση 

Εταιρείες παρασκευής 
συμπληρωμάτων διατροφής  

Όχι Παραπροϊόντα (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καροτενοειδή, 
ασταξανθίνη, EPA) 

Φαρμακευτική Βιομηχανία Όχι Παραπροϊόντα (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καροτενοειδή)

Ιχθυοκαλλιέργεια/Ζωοτροφές Όχι Παραπροϊόντα (Τροφές για ψάρια/γαρίδες, Ζωοτροφές
(πουλερικά, αγελάδες, χοίρους) - καροτενοειδή  

 

Οπτικοακουστικό υλικό (DVD) 

Στα πλαίσια του έργου MED-ALGAE και της υλοποίησης του στην Κύπρο, δημιουργήθηκε ντοκιμαντέρ 
όπου φαίνονται οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στην Κύπρο. Είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του έργου www.med-algae.eu.    

Ομάδα έργου MED-ALGAE 

Μια πολύ ισχυρή ομάδα συγκροτήθηκε για την επιτυχή υλοποίηση του έργου MED-ALGAE. Οι εταίροι 
είναι από την Κύπρο (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), 
Μάλτα (Fondazzjoni Temi Zammit , Malta Intelligent Energy Management Agency), Ιταλία (Università 
Mediterranea Di Reggio Calabria, Local Agency for Energy Saving, Renewable Sources & Sustainable 
Development in the Province of Cosenza), Ελλάδα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Αίγυπτος (Faculty of Science, Alexandria University, 
National Research Centre), Λίβανος  (American University of Beirut, Lebanese Association for Energy 
Saving & For Environment).  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 
Κράτη Μέλη που έχουν αποφασίσει να 
συνδέσουν σταδιακά την τεχνογνωσία, 
τους πόρους και το μέλλον τους. Κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου διεύρυνσης 50 
ετών, έχουν δημιουργήσει μαζί μια ζώνη 
σταθερότητας, δημοκρατίας και 
αειφόρου ανάπτυξης διατηρώντας 
παράλληλα την πολιτιστική πολυμορφία, 
τη διαφορετικότητα και τις ατομικές τους 
ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
δεσμευθεί να μοιράζεται τα επιτεύγματα 
και τις αξίες της με χώρες και λαούς που 
βρίσκονται εκτός των συνόρων της.  

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean Sea Basin) 
2007-2013 είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας η οποία χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI). Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να 
συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής 
Λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις 
κοινές προκλήσεις. Χρηματοδοτεί έργα συνεργασίας τα οποία συμβάλλουν στην οικονομική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξης της Μεσογείου. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 
οι ακόλουθες 14 χώρες: Κύπρος, Αίγυπτος, Ισπανία, Συρία, Τυνησία. Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή (ΚΔΑ) 
του Προγράμματος είναι η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία). Επίσημες γλώσσες του 
Προγράμματος είναι τα Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά. 


