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1. Περίληψη 

Η ενυδρειοπονία αποτελεί μια ταχεία αναπτυσσόμενη τεχνολογία καθώς τα 

οφέλη της είναι πολυσήμαντα και σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, 

την τόνωση της οικονομίας και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων όπως η 

μείωση της επάρκειας της τροφής. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής υδρόβιων 

οργανισμών και εδώδιμων φυτών, όπου η πλειοψηφία των θρεπτικών που 

στηρίζουν την ανάπτυξη των φυτών προέρχεται από τα απόβλητα της τροφής των 

υδρόβιων οργανισμών. Βασικά υποσυστήματα ενός συστήματος ενυδρειοπονίας 

αποτελούν το σύστημα εκτροφής ιχθύων ανακυκλώμενου νερού, το υδροπονικό 

σύστημα και το σύστημα των μηχανικών και βιολογικών φίλτρων. Το πρώτο 

σύστημα ενυδρειοπονίας κατασκευάσθηκε πριν 2000 χρόνια και από τότε έως 

σήμερα οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενυδρειοπονία συνεχώς εξελίσσονται 

αναλόγως της χρήσης τους, της έκτασης τους, στους φορείς στους οποίους 

απευθύνονται και τον τρόπο λειτουργίας κάθε βασικού υποσυστήματος της 

ενυδρειοπονίας. Στην Ευρώπη ήδη λειτουργούν κυρίως πιλοτικά συστήματα 

ενυδρειοπονίας με προοπτική να εξελιχθούν σε εμπορικά συστήματα. Νέες 

τεχνολογίες είναι υπό διερεύνηση για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της 

ενυδρειοπονίας, όπως η ενσωμάτωση της τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας, η ανάπτυξη φυτών μέσω κλωνοποίησης και η ανάπτυξη ιχθύων 

όλη τη διάρκεια του έτους. 
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