
 

 

 

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την 

αειφορική παραγωγή τροφής 

FoodOASIS 

 

Παραδοτέο 3: Έκθεση σχεδίου κατασκευής & λειτουργίας εργαστηριακής και πιλοτικής 

κλίμακας 

Έκδοση 1.0.: Πρώτη έκδοση που δημιουργήθηκε στις 08-11-2018 

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – 

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-

Δημιουργώ-Καινοτομώ», με  Κωδικό Έργου Τ1ΕΔΚ-01153 
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Λεπτομέρειες Έργου: 

Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 

Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη 

βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής 

Ακρωνύμιο Έργου: FoodOASIS 

Αριθμός Πρότασης: Τ1ΕΔΚ-01153 

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Διάρκεια: 09/07/2018 – 08/07/2021 

 

Λεπτομέρειες Παραδοτέου 

ΕΕ1: Σχεδιασμός συστημάτων 

Εργασία ΥΕ1.3: Σχεδιασμός συστήματος & εγκαταστάσεων 

Τίτλος Παραδοτέου: Έκθεση σχεδίου κατασκευής & λειτουργίας 

Συντονιστής: Αφοί Εμμανουηλίδη 

Συμμετέχοντες φορείς: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Agrostis 

Προθεσμία Παράδοσης: Μήνας 4, 08/11/2019 

Ημέρα Παράδοσης: 08/11/2019 
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1. Περίληψη 

Το παραδοτέο Π_3 αφορά την παρουσίαση της πρότασης σχεδιασμού κατασκευής & 

λειτουργίας των ενυδρειοπονικών συστημάτων εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας. Το 

πιλοτικό αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας και καλλιέργειας φυτών 

(ενυδρειοπονία, AQP) που θα προκύψει θα είναι πρότυπο για τις συνθήκες τις Μεσογείου και 

θα συντελέσει στην ανάπτυξη βιοασφαλούς παραγωγής τροφίμων με χαμηλό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα και υψηλή προστιθέμενη αξία. Το AQP σύστημα σχεδιάστηκε να έχει αυτονομία, 

καθώς και τα δύο συστήματα (υδροπονίας και ιχθυοκαλλιέργειας) που περιλαμβάνει 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω των κατάλληλων αυτοματισμών που θα αναπτυχθούν στο έργο. 

Ο σχεδιασμός του AQP συστήματος έγινε τόσο με βάση στοιχεία και μελέτες που διαθέτει ήδη 

η GRH (Αφοί Εμμανουηλίδη), την εμπειρία της AGR (Agrostis), όσο και με βάση τα 

συμπεράσματα από την ανασκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, για την 

υπολογιστική προσέγγιση του συνόλου των διεργασιών που έγινε από το ΠΘ. Ο σχεδιασμός 

περιλαμβάνει τη διαστασιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης της υδρολίπανσης της 

καλλιέργειας και επανακυκλοφορίας για το υδροπονικό σύστημα και των δεξαμενών και 

φίλτρων που απαιτούνται για το σύστημα εκτροφής των ψαριών καθώς και τη διασύνδεση 

των δύο συστημάτων. 
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 


