
 

 

 

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

 

Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μικροφυκών και χρησιμοποίηση 

αυτών προς παραγωγή βιοντίζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών 

 

«Alga4Fuel&Aqua» 

 

Παραδοτέο 29: Ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων  

 

Έκδοση 1.0.: Πρώτη έκδοση που δημιουργήθηκε στις 08-10-2022 
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1 Γενικά 

1.1 Γενικά Στοιχεία Δράσης- Διοργάνωσης Ημερίδας για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων 

 

Το Παραδοτέο 29, Ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την κατάλληλη 

διάχυσή τους αφορά τη διοργάνωση  ημερίδας για την διάχυση των αποτελεσμάτων 

και εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων δημοσιότητας του έργου. Οι στόχοι της 

δράσης θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου διάχυσης και μιας 

στρατηγικής επικοινωνίας, της παραγωγής υλικού πληροφόρησης/διάδοσης 

(πρόσκληση Συνεδρίου) της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων διαύλων 

επικοινωνίας (π.χ. δελτία τύπου, εκστρατεία μέσων ενημέρωσης, ιστοσελίδα και 

λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης)  

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου 

Περιβάλλοντος και συμμετείχαν όλες οι ερευνητικές ομάδες των εμπλεκόμενων 

Φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου. 

Η Ημερίδα, απευθύνεται σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, κ.λπ. που εργάζονται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με το ευρύτερο 

αντικείμενο της γεωπονίας. Η Ημερίδα για την παρουσίαση των τελικών 



 
αποτελεσμάτων του έργου και την κατάλληλη διάχυσή τους είναι αφιερωμένη στα 

αποτελέσματα του έργου. 

1.2 Γενικά Στοιχεία Παραδοτέου 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο (Π29) αφορά την Ημερίδα για την παρουσίαση των 

τελικών αποτελεσμάτων του έργου και την κατάλληλη διάχυσή τους που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω της εφαρμογής MS 

TEAMS.  

Υλοποίηση 
2.1 Γενικές πληροφορίες Ημερίδας 

Η Ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων με διακριτικό τίτλο 

“Algaforfuel&aqua» (ακρωνύμιο του έργου) διάρκειας μίας (1) ώρας 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MS 

TEAMS. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος). Για τις 

ανάγκες διοργάνωσης του  Διαδικτυακού Συνέδριου προετοιμάστηκε κατάλληλο 

ενημερωτικό υλικό (δελτίο τύπου, αφίσα, φυλλάδιο, πρόγραμμα) το οποίο 

παρουσιάζεται στα Παραρτήματα Α-ΣΤ της παρούσας έκθεσης. Σχεδιάστηκε και 

δημιουργήθηκε υλικό και επιμελήθηκαν τα κείμενα για την επικοινωνία και τη 

διάδοση γνώσεων μεταξύ ερευνητικών φορέων, ΜΜΕ, δημόσιων αρχών και 

κοινωνίας των πολιτών, ευαισθητοποίησης του κοινού για χρήση στην εν λόγο  

εκδήλωση.  

2.2 Απολογισμός Web conference 

Στο Διαδικτυακό Συνέδριο συμμετείχαν οι ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα 

Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το 

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ιχθυολογίας 

και Υδάτινου Περιβάλλοντος) και του Γενικού τμήματος του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας: 

 • Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Έργου: Καθηγητής Ν. Κατσούλας  

• Υδατοκαλλιεργειών Υπεύθυνος έρευνας: Αν. Καθηγητής Ι. Καραπαναγιωτίδης  

• Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος Υπεύθυνος έρευνας: Καθηγητής Γ. 

Παπαπολυμέρου  

Καθώς και οι εταιρείες :  

• BioMar Hellenic  

• GRINCO ABEE  

καθώς και σημαντικός αριθμός νέων επιχειρησιακών ερευνητών, προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψήφιων διδακτόρων.  



 
Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει τα μέλη ερευνητικών ομάδων  του έργου που 

συμμετείχαν στην Ημερίδα και στο Παράρτημα Ε οι παρουσιάσεις σε Link(σελίδα 

youtube).   

Η εικόνα 2.2 παρουσιάζει την πρόσκληση του Συνεδρίου και την ηλεκτρονική 

πρόσκληση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Έργου, στη σελίδα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Φορέων 

που συμμετέχουν στο Έργο καθώς και την επιβεβαίωση εγγραφής των 

συμμετεχόντων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον με λεπτομέρειες διεξαγωγής και 

οδηγίες σύνδεσης (εικόνα 2.3) στους εγγεγραμμένους χρήστες. 

 Τη Διαδικτυακή Ημερίδα παρακολούθησαν επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Συνολικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων ανήρθε σε 85 άτομα (βλ. Παράρτημα Δ για 

φωτογραφίες της ημερίδας). 

 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της Ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων έχει ως 

εξής: 

 

 

 



 
Πίνακας 2.1: Συμμετέχοντες-Ομιλητές στο Διαδικτυακό Συνέδριο 

Νικόλαος Κατσούλας Καθηγητής-Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Έργου  

Σοφοκλής Μπούρας Ερευνητής, Γεωπόνος 

Γεώργιος Παπαπολυμέρου Καθηγητής 

Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης Αν. Καθηγητής 

Δημήτριος Αντωνιάδης Μεταδιδάκτορας Ερευνητής 

 

 

 

Εικόνα 2.2 Πρόσκληση στη Ημερίδα (Τελικό Συνέδριο) 



 
 

 

 

Εικόνα 2.3 Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής με οδηγίες σύνδεσης 

 

Παράρτημα Α: Αφίσα Ημερίδας (Τελικό Συνέδριο) 

 



 
Παράρτημα Β: Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο Ημερίδας (Τελικό Συνέδριο) 

 

Παράρτημα Γ: Δελτίο Τύπου 
Αγαπητοί φίλοι/φίλες ,  

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου 

Περιβάλλοντος, το οποίο είναι εταίρος του Έργου με τίτλο Alga4Fuel&Aqua και 

υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) - κωδικός έργου: 

Τ1ΕΔΚ-01580 - με χαρά σας προσκαλεί στο  τελικό συνέδριο του Έργου 

Alga4Fuel&Aqua. 

Θα χαρούμε εάν εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συμμετάσχετε. Παράλληλα θα έχετε τη 

δυνατότητα να παρακολούθησε μια σειρά θεματικών ομιλιών, ενώ θα παρουσιαστούν 

και τα συνολικά αποτελέσματα του έργου από τους εταίρους του Έργου και τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα. 

 Εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο μπορείτε να δηλώσετε 

συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 28.09.2022 και ώρα 14.00. 

 Εγγραφείτε μέσω της φόρμας εγγραφής 

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το ενημερωτικό υλικό του συνεδρίου, τα στοιχεία σύνδεσης και σχετικές 

οδηγίες. Συνημμένα σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση και Πρόγραμμα του Τελικού 

Συνεδρίου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

του Έργου: alga4fuel-aqua.eu 

Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει και θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Εκ μέρους των εταίρων του  Alga4Fuel&Aqua. 

Λίγα λόγια για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: 

◾  Το έργο Alga4Fuel&Aqua έχει στόχο: 

i. την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων (απόβλητα γλυκερόλης από την παραγωγή 

βιοντίζελ και εκροών από την αναερόβια επεξεργασία γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων) για ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών, προκειμένου αυτά να 

χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία για την παραγωγή (1) βιοντίζελ και 

(2) ιχθυοτροφών, 

ii. την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς το περιβάλλον, και 

iii. τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων, 

παραγωγής μικροφυκών, βιοντίζελ, και ιχθυοτροφών με τις ανάγκες της αγοράς και 

την οικονομία, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας που αναμένεται να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων προς την 

κατεύθυνση αειφορίας. ι 

◾  Καινοτομίες του έργου αποτελούν: 

https://forms.gle/bnrxxRAzrfhLmPEr8
http://alga4fuel-aqua.eu/


 
(α) η κυκλική αξιοποίηση των αποβλήτων γλυκερόλης - μικροφύκη - βιοντίζελ - 

γλυκερόλη για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενεάς και 

(β) η χρήση αειφορικά και καινοτόμα παραγόμενων μικροφυκών στη διατροφή των 

εκτρεφόμενων ιχθύων. 

 

Στο Alga4Fuel&Aqua συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας 

της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το Τμήμα Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου 

Περιβάλλοντος) και του Γενικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 

 

• Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Ν. Κατσούλας 

• Υδατοκαλλιεργειών 

Υπεύθυνος έρευνας: Αν. Καθηγητής Ι. Καραπαναγιωτίδης 

• Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος 
Υπεύθυνος έρευνας: Καθηγητής Γ. Παπαπολυμέρου 

Καθώς και οι εταιρείες : 

• BioMar Hellenic 

• GRINCO ABEE 

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Δράση 

Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με  Κωδικό Έργου Τ1ΕΔΚ-01580 

 

Παράρτημα Δ: Φωτογραφίες Web Conference 

 

 



 

 

 



 

 

 

Παράρτημα Ε: Παρουσιάσεις Web-conference  

https://uthnoc-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nkatsoul_o365_uth_gr/EYfCrLl2OyxKpm0L4t_TIK

MB9G_Z9Amli79n7Yw0wq-X_g?e=evqTYO 

 

 

Παράρτημα ΣΤ: Δράσεις Διάχυσης και Δημοσιότητας 

Το Παράρτημα ΣΤ της συγκεκριμένης έκθεσης παρουσιάζει τις δραστηριότητες 

ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης του εν λόγω event σε ΜΜΕ , μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και Ηλεκτρονικό Τύπο. Οι δραστηριότητες διάχυσης 

ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 και στάλθηκε Δελτίο Τύπου  

https://uthnoc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nkatsoul_o365_uth_gr/EYfCrLl2OyxKpm0L4t_TIKMB9G_Z9Amli79n7Yw0wq-X_g?e=evqTYO
https://uthnoc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nkatsoul_o365_uth_gr/EYfCrLl2OyxKpm0L4t_TIKMB9G_Z9Amli79n7Yw0wq-X_g?e=evqTYO
https://uthnoc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nkatsoul_o365_uth_gr/EYfCrLl2OyxKpm0L4t_TIKMB9G_Z9Amli79n7Yw0wq-X_g?e=evqTYO


 

 

FB Σελίδα Alga 4 Fuel & Aqua 

 

FB Σελίδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 

 



 

 

Σελίδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( https://www.uth.gr/news/prosklisi-sto-

diadiktyako-synedrio-gia-ergo-alga4fuelaqua ) 

 

 

https://www.uth.gr/news/prosklisi-sto-diadiktyako-synedrio-gia-ergo-alga4fuelaqua
https://www.uth.gr/news/prosklisi-sto-diadiktyako-synedrio-gia-ergo-alga4fuelaqua


 

 

 

Επίσημη σελίδα Ερευνητικού Προγράμματος  Alga 4 Fuel & Aqua ( http://alga4fuel-

aqua.eu/E11_final_conf.html ) 

http://alga4fuel-aqua.eu/E11_final_conf.html
http://alga4fuel-aqua.eu/E11_final_conf.html

