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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενέργεια από το νερό της θάλασσας 

“ Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη σε επιλεγμένες περιοχές της 

Μεσογείου ”  

 

Στις 15-16 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα  συνάντηση εκπροσώπων φορέων και 

οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο “MED-ALGAE - Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη 

σε επιλεγμένες περιοχές της Μεσογείου ”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI 

Med. Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχει δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή κοινοπραξία 

εταίρων με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, να συντονίζει την προσπάθεια αυτή σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Πολιτών. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 12 οργανισμοί από 6 Μεσογειακές χώρες: 

Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και Αίγυπτο. 

 

Πρόκειται για ένα έργο νέας τεχνολογίας το οποίο μπορεί να συμβάλει στους στόχους της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την «αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια».  

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015 και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται να είναι 

καθοριστικά για την παραγωγή βιοκαυσίμων και παραπροϊόντων από την αξιοποίηση μικροφυκών, 

ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου. Τα μικροφύκη περιέχονται στο θαλάσσιο νερό και σε άλλα 

ύδατα. Η ανάπτυξη τους οδηγεί στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας η οποία μπορεί να 
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αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Μέσα σε ανοικτές λίμνες ή φωτοαντιδραστήρες μπορεί 

να αναπτυχθεί το κατάλληλο μικροφύκος - ένα δηλαδή από τα δεκάδες είδη φωτοσυνθετικών 

μικροοργανισμών που ζουν στο θαλάσσιο νερό. 

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). 

Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών έχει διαχωρίσει με επιτυχία δείγματα του 

θαλάσσιου μικροφύκους Chlorella sp. με δυνατότητα να παράγει βιοντίζελ. Σε πιλοτικές 

εργαστηριακές συνθήκες, έγιναν δοκιμές σε αυτό το στέλεχος, υπό διαφορετικές διατροφικές 

συνθήκες και υπό διαφορετικά εποχιακά για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοντίζελ με τη 

χρήση παραγοντικών πειραμάτων. 

Επίσης, η κοινοπραξία του MED-ALGAE με ανακοινώνει τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη  που 

εμφανίζει πιθανές τοποθεσίες παραγωγής βιοντίζελ με αξιοποίηση μικροφυκών, στις επιλεγμένες 

χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν στο έργο. Μπορείτε να εξερευνήσετε το χάρτη 

επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του έργου (www.med-algae.eu). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Πολύκαρπο Πολυκάρπου, 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, (συντονιστής έργου) στο τηλέφωνο 22403117 ή email 
p.polycarpou@arinet.ari.gov.cy ή με την κα Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια  
Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, στο τηλέφωνο 22667716 ή email 
anthi.charalambous@cea.org.cy . 
 

Ιστοσελίδα του έργου www.med-algae.eu  

 

 
 

 

Με τη χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med 
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