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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημέρα ανοικτής επίσκεψης για το κοινό στις 

εγκαταστάσεις του Πιλοτικού Θερμοκηπιακού Πάρκου του Αγροκτήματος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο 

 

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη 

χρονιά ημέρα ανοικτής επίσκεψης για το κοινό στις εγκαταστάσεις του Πιλοτικού 

Θερμοκηπιακού Πάρκου του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 

Βελεστίνο. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δραστηριότητες δικτύωσης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει το Εργαστήριο 

Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας : 

Organic-PLUS (Η2020) και PestNu (H2020), με στόχο αφενός τη παρουσίαση του νέου  

σύγχρονου Συγκροτήματος Θερμοκηπίων του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  το  οποίο  

είναι  εξοπλισμένο  με  συστήματα  τελευταίας  τεχνολογίας  και αποτελεί  κορυφαίο  

συγκρότημα  πιλοτικών  θερμοκηπίων  στην  Ευρώπη και αφετέρου τη δικτύωση μεταξύ 

των συμμετεχόντων και των ενδιαφερόμενων φορέων, τόσο για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας όσο και για τη συζήτηση αναγκών περαιτέρω έρευνας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δύο μέρες πριν επισκέφθηκε  το 

Θερμοκηπιακό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο 

Πρωθυπουργός της χώρας μας Κυριάκος Μητσοτάκης όπου ενημερώθηκε από τον 

Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Καθηγητή Ζήση Μαμούρη για τις καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες αειφορικής 

παραγωγής με τις οποίες γίνεται εφικτή η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. 

«Η ελληνική γη μπορεί να προσφέρει πολλά, όμως μπορεί να προσφέρει ακόμη 

περισσότερα αν καταφέρουμε να την παντρέψουμε με την τεχνολογία και τη 

https://organic-plus.net/
https://cordis.europa.eu/project/id/101037128


  

                                                      
 

τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμιά μας. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε 

συνολικά την προσπάθειά σας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. 

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Γιώργος Γεωργαντάς, η Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας 

Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για 

θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος 

Τριαντόπουλος, και οι βουλευτές Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, Θανάσης 

Λιούπης και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας. 

Η εκδήλωση «ημέρα ανοικτής επίσκεψης» ήταν ιδιαίτερα στοχευμένη στην «Έρευνα 

και Μεταφορά Τεχνολογίας» λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη που υπάρχει και που 

εντείνεται τα τελευταία χρόνια και αφορά τη σύνδεση της έρευνας που παράγεται στην 

Ελλάδα με την καινοτομία, την αγορά και την πραγματική οικονομία, η οποία 

αναμένεται να υποστηριχθεί ενεργά με συνέργειες και πρωτοβουλίες των 

συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης, αλλά και μέσω της αειφορικής 

ανάπτυξης του κλάδου των Θερμοκηπίων στην Ελλάδα.  

Ευχαριστούμε θερμά όλους σας για την προσέλευση και για την τόσο ένθερμη 

υποστήριξη σας! 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος των έργων 

Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : nkatsoul@uth.gr 

 

Ακολουθούν στιγμιότυπα της εκδήλωσης. 
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Παρουσίαση του ενυδρειοπονικού συστήματος από τον Καθηγητή Νικόλαο  Κατσούλα στον 

Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο 

Γεώργιο Γεωργαντά 

 

 



  

                                                      
 

 

Η Καθηγήτρια Λεβίζου Ευθυμία παρουσίασε την εξέλιξη των πειραμάτων που λαμβάνουν χώρα στο 

ενυδρειοπονικό θερμοκήπιο του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος 

 

Η υποψήφια διδάκτορας, Ασλανίδου Μαρία, παρουσίασε την εξέλιξη των πειραμάτων που λαμβάνουν 

χώρα στο ενυδρειοπονικό θερμοκήπιο του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου 

Περιβάλλοντος, όπου δοκιμάζονται φιλικοί προς το περιβάλλον βιοδιεγέρτρες σε καλλιέργεια τομάτας. 



  

                                                      
 

 

Η ερευνήτρια, Φαλιάγκα Σοφία, έκανε μια εισαγωγή σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του έργου PestNu καθώς και σε αυτές που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Ενημέρωσε 

το κοινό σχετικά με τους στόχους του του έργου που αφορούν στον συνδυασμό των αγρο-οικολογικών 

πρακτικών με διαστημικές τεχνολογίες, τεχνολογίες ρομποτικής, πληροφορικής και επικοινωνιών, με 

στόχο την επίλυση προβλημάτων στη γεωργία που επιβαρύνουν την ποιότητα των τροφίμων και το 

περιβάλλον. 



  

                                                      
 

 

Ευχαριστούμε θερμά την ΕΨΑ την αγαπημένη ελληνική εταιρία από την Αγρία του Βόλου για τα 

αναψυκτικά που μας προσέφερε και μας δρόσισε κατά τη διάρκεια της ξενάγησης! 

 

 


