
1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 1.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

1. 

Τίτλος: «Ε.Π.Σ.Α.Δ. – Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων» 

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η συλλογή βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών 

και κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων, απαραίτητων για τη διαχείριση της αλιείας. Οι τομείς 

στους οποίους γίνεται συλλογή δεδομένων αφορούν την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία, τον 

τομέα της υδατοκαλλιέργειας και μεταποιητικής βιομηχανίας αλιευτικών προϊόντων και 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση:  

α) της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που υφίστανται εκμετάλλευση,  

β) του επιπέδου αλίευσης και των επιπτώσεων που έχουν οι αλιευτικές δραστηριότητες στους 

θαλάσσιους βιολογικούς πόρους και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και  

γ) των κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων των κλάδων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και 

της μεταποίησης. 

Έναρξη-λήξη: 1/1/2020-31/12/2020 

Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ανάδοχος του 

έργου) & ΕΠΑΛΘ 2014-2020 –Ε.Ε. DG MARE 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 4.406.025 € (ετήσιος προϋπολογισμός) 

Προϋπολογισμός του ΙΝΑΛΕ: 2.044.325 €  (ετήσιος προϋπολογισμός) 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Μάνος Κουτράκης       

Συμμετέχοντες Ερευνητές: Δρ. Νίκος Καμίδης (MEDITS, ωκεανογραφικά, αβιοτικά), Δρ. 

Αργύρης Σαπουνίδης (χέλι), Δρ. Γρηγόρης Κρέη (υδατοκαλλιέργειες), Δρ. Νίκος Σταμάτης 

(μεταποίηση), Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη (χονδριχθύες), Δρ. Χρύσα Αναστασιάδου (δεκάποδα). 

Ομάδα εργασίας: Αδαμίδου Αγγελική (συντονισμός δράσεων), Αράπογλου Φώτης, Αλιδρομίτη 

Κλεοπάτρα, Αραβαντινός Σπύρος, Αργύρη Άννα, Καρούτζος Αναστάσιος, Γιούργης Έκτορας, 

Γερόπουλος Αντώνιος, Γκιταράκος Γεώργιος, Δανάτσκος Χρήστος, Δημητριάδης Ιωάννης, 

Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, Ζαφειρίδης Ιάσων, Καλλιανιώτης Αθανάσιος, Κεραμιδάς Ιωάννης, 

Κυπραίου Ευαγγελία, Κωνσταντέλια Βασιλική, Λαχουβάρης Δημήτριος, Λυτροσυγκούνη Ζωή, 

Μαλαμίδου Άννα-Αικατερίνη, Μπάγκος Νικόλαος, Μπούσδρας Θωμάς, Ντάβου Σταυρούλα, 

Ορφανίδης Γιώργος, Οφρυδοπούλου Κωνσταντίνα, Πανώρα Δήμητρα, Παπαδόπουλος 

Αναστάσιος, Παπαδοπούλου Αναστασία, Παπαδοπούλου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Παρασκευή, 

Παπανικολάου Ευαγγελία, Παπαντωνίου Βασιλική, Παπουτσής Αντώνιος, Σεϊτάνης Σπύρος, 

Σαμαρά Ελίνα, Σιούλας Αθανάσιος, Σπετσιώτης Αθανάσιος, Τάσση Σουζάνα, Τζιώλας 

Εμμανουήλ, Τριανταφυλλίδης Στέλιος, Τουλούμης Κωνσταντίνος, Τσιμαγεώργη Δήμητρα, 

Τσιρίδης Λάζαρος, Χατζηαναστασίου Λουκία, Χρηστίδης Αριστείδης.  

Συμμετέχοντες φορείς: Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 

(ΙΝΑΛΕ, Συντονιστής έργου) και το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας 



(ΙΝΑΓΡΟΚ, Τζουραμάνη Ειρήνη, Λιοντάκης Άγγελος, Σιντόρη Αλεξάνδρα) του ΕΛΓΟ και τα 

Ινστιτούτα Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) Αθήνας και 

Κρήτης. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: 

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) για το 

έτος 20120 ξεκίνησε από την 1/1/2020 καθώς ήταν σε ισχύ η από 30/12/2019 υπογεγραμμένη 

σύμβασης ανάθεσης έργου μεταξύ της Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) – 

ΔΗΜΗΤΡΑ και το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΓΟ και Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που υπογράφηκε επίσης στις 30/12/2019. Η χρηματοδότηση του έργου 

ξεκίνησε στις 23/7/2020 (A’ δόση). 

Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε δράση του ΕΠΣΑΔ το 2020 αναφέρονται 

παρακάτω: 

Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

i. Πιλοτική μελέτη 1. Σχετικό μερίδιο των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας σε 

σύγκριση με την επαγγελματική αλιεία.  

Υπεύθυνος δράσης: Παπαδόπουλος Αναστάσιος 

Ομάδα εργασίας: Μπούσδρας Θωμάς, Χρηστίδης Άρης, Μπάγκος Νίκος, Σαμαρά Ελένη, 

Τζιόλας Μάνος, Σπετσιώτης Αθανάσιος, Λεονταράκης Παναγιώτης, Αλιδρομίτη 

Κλεοπάτρα, Αραβαντινός Σπύρος, Γιούργης Έκτορ, Ευαγγελία Κυπραίου, Λαχουβάρης 

Δημήτρης, Μαλαμίδου Άννα- Αικατερίνη, Κωσταντέλια Βασιλική, Παπαδοπούλου 

Χριστίνα, Παπανικολάου Ευαγγελία, Σαϊτάνης Σπύρος, Ζαφειρίδης Ιάσων 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: 

Η δράση αυτή αποτελεί νέα υποχρέωση που προκύπτει από την εφαρμογή του ΕΚ 

2017/1004 και αφορά στην καταγραφή της δραστηριότητας της ερασιτεχνικής αλιείας 

στην Ελλάδα.  

Οι δραστηριότητες της ερασιτεχνικής αλιείας που είχαν προγραμματιστεί για το 2020 

ξεκίνησαν ομαλά αλλά διακόπηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν εξαιτίας 

της πανδημίας. Συγκεκριμένα για το 2020 από το ΙΝΑΛΕ είχαν προγραμματιστεί τέσσερις 

δειγματοληψίες πεδίου για το Β. Αιγαίο και την περιοχή του Ιονίου. Οι δειγματοληψίες 

του 1ου και του 4ου τριμήνου που ήταν προγραμματισμένες για το τέλος Μαρτίου και 

τέλη Νοεμβρίου, τόσο στο Β. Αιγαίο όσο και στην περιοχή του Ιονίου, ακυρώθηκαν 

εξαιτίας της απαγόρευσης της ερασιτεχνικής αλιείας. Η δειγματοληψία πεδίου για το 2ο 

τρίμηνο, και για τις δύο περιοχές, υλοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και 

στα μέσα Σεπτεμβρίου για το 3ο τρίμηνο. Οι εποχικές δειγματοληψίες πεδίου στην 

περιοχή ευθύνης του ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιήθηκαν επίσης τον Μάιο, Ιούνιο και 

Οκτώβριο. 



Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν υλοποιείται κανονικά για να υποβληθούν 

στην ΕΕ. 

Επιπλέον έχουν ενεργοποιηθεί παράλληλες δράσεις που θα λειτουργήσουν επικουρικά 

στην προσπάθεια συλλογής και καταγραφής δεδομένων και στη δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας με την κοινότητα των ερασιτεχνών αλιέων, όπως διανομή διαφημιστικού και 

ενημερωτικού υλικού. 

 

ii. Δράση 1E: Συλλογή στοιχείων ανάδρομων και κατάδρομων ειδών εσωτερικών 

υδάτων. 

Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Σαπουνίδης Αργύρης 

Ομάδα εργασίας:  Αράπογλου Φώτης, Παπαδοπούλου Παρασκευή, Χρηστίδης 

Αριστείδης, Τριανταφυλλίδης Στέλιος. 

 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Για την δράση αυτή συλλέχθηκαν δεδομένα συλλήψεων και εκφορτώσεων χελιών από 

τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 

2020. Επιπλέον, έλαβε χώρα η βιολογική επεξεργασία δειγμάτων χελιών και των 

δειγμάτων ωτολίθων των που συλλέχθηκαν μέχρι  κατά τη διάρκεια του έτους από την 

λίμνη Βιστωνίδα. Επίσης συνεχίστηκε η πιλοτική μελέτη για τον προσδιορισμό του 

πληθυσμού κιτρινόχελων στη Λίμνη Βιστωνίδα με την εβδομαδιαία τοποθέτηση παγίδων 

σε διάφορα σημεία τη λίμνης για 3 μήνες. Συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Απρίλιο με 

Ιούνιο πραγματοποιήθηκε εβδομαδιαία καταμέτρηση του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού του 

είδους που αναπτύσσεται εντός της Λίμνης με τη χρήση ειδικών παγίδων για κιτρινοχέλα 

(Εικόνα 2). Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

μαθηματικού μοντέλου, το οποίο θα παρέχει στοιχεία για την θνησιμότητα και το μέγεθος 

του πληθυσμού.  



 

Εικόνα 2. Τύποι παγίδων που χρησιμοποιούνται για την συλλογή δειγμάτων κιτρινόχελου. 

 

Η ομάδα εργασίας της Δράσης 1Ε συμμετείχε σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας (WG). 

Η πρώτη αφορά τη συμμετοχή του Δρ. Α. Σαπουνίδη στην ετήσια συνάντηση του 

Workshop on the temporal migration patterns of European eel (WKEELMIGRATION), 

που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το Φεβρουάριο του 2020. Στη συνάντηση αυτή 

συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κατανομή των πληθυσμό του Ευρωπαϊκού χελιού 

και τα πρότυπα της μετανάστευσης του. Στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας στο 

WKEELMIGRATION και στην αντίστοιχη πρόσκληση υποβολής δεδομένων (data call), 

υποβλήθηκαν δεδομένα σχετικά με την αλιεία, την αφθονία στον ICES 

Επιπλέον, ο Δρ. Α. Σαπουνίδης συμμετείχε στη συνάντηση του Working Group on Eel – 

WGEEL 2020, η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της κατάστασης που προκάλεσε 

η πaγκόσμια πανδημία του Covid-19. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ομάδας 

εργασίας πραγματοποιήθηκε ε και συνάντηση των εκπροσώπων των Μεσογειακών χωρώ 

(GFCM) κατά τη διάρκεια της οποία αποφασίστηκε η συνεργασία των χωρών προς τη 

σύνταξη και υιοθέτηση ενός Μεσογειακού Διαχειριστικού Σχεδίου για το χέλι. Στο 

πλαίσιο συμμετοχής της χώρας στην Ομάδα εργασίας για το Χέλι (WGEEL) και την 

αντίστοιχη πρόσκληση υποβολής δεδομένων (data call), υποβλήθηκαν δεδομένα σχετικά 

με την αλιεία, την αφθονία, εκφορτώσεις και παραγωγή από μονάδες πάχυνσης, στο 

GFCM και στον ICES 

iii. Πιλοτική Μελέτη 2. Επίπεδο αλιευτικής δραστηριότητας και επιπτώσεις της αλιείας 

στους βιολογικούς πόρους και το θαλάσσιο οικοσύστημα. 

Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Τουλούμης Κωνσταντίνος 

Ομάδα εργασίας: Χρηστίδης Αριστείδης, Σαμαρά Ελίνα, Γερόπουλος Αντώνης, 

Τριανταφυλλίδης Στέλιος, Δρ. Χρύσα Γκουμπίλη. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Η δράση αυτή αποτελεί επίσης νέα υποχρέωση που προκύπτει από την εφαρμογή του ΕΚ 

2017/1004.  



Για το έτος 2020, σύμφωνα με την σύσταση της Περιφερειακής Ομάδας συντονισμού της 

Μεσογείου (RCG MED), η δράση υλοποιείται με δειγματοληψία επί σκάφους σε σκάφη 

της παράκτιας αλιείας που αλιεύουν με δίχτυα (απλάδια και μανωμένα) και γίνεται 

καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και ψαριών 

που προστατεύονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και διεθνών συμφωνιών. Για το 

2020 η καταγραφή των ανωτέρω ειδών πραγματοποιήθηκε σε όσες δειγματοληψίες επί 

σκάφους ήταν αυτό δυνατό, δεδομένων των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της 

πανδημίας (μετακινήσεις και μέτρα αποστασιοποίησης) τόσο από το ΙΝΑΛΕ όσο και από 

το ΕΛΚΕΘΕ.  

Για το δεύτερο σκέλος της δράσης που αφορά στις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια 

ενδιαιτήματα το ΙΝΑΛΕ έχει αιτηθεί, χωρίς ακόμη να έχει λάβει, τα στοιχεία του VMS για 

το έτος 2019 & του 2020 τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της δράσης.  

Για την ίδια περίοδο αναφοράς το ΕΛΚΕΘΕ έχει πραγματοποιήσει τις αλιευτικές 

δειγματοληψίες που απαιτούνται από την αρχή του έτους και συνεχίζει έως σήμερα. Η 

ένταση τους μειώθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, λόγω των περιορισμών που 

επιβλήθηκαν (μετακινήσεις και μέτρα αποστασιοποίησης) από την πανδημία αλλά τα κενά 

αναπληρώθηκαν με την άρση των περιορισμών. 

Το τρίτο σκέλος της δράσης που αφορά στην συλλογή στομαχικού περιεχομένου (ΙΝΑΛΕ) 

υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του MEDITS στο 3ο τρίμηνο του έτους. Τέλος, στάλθηκαν 

στην αρμόδια ομάδα εργασίας του ICES (WGBYC) τα δεδομένα που ζητήθηκαν μέσω του 

σχετικού data call στις 5/2/2020. 

iv. Επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα  

α) Ακουστική δειγματοληψία Μεσογείου (MEDIAS)    

Η δράση αυτή υλοποιείται από το ΕΛΚΕΘΕ. 

β) Διεθνής επιστημονική έρευνα με τράτα βυθού στη Μεσόγειο (MEDITS)  

Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Νίκος Καμίδης,  

Ομάδα εργασίας: Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος (αρχηγός ομάδας), Γκιταράκος Γεώργιος 

(αρχηγός ομάδας), Αράπογλου Φώτης, Γερόπουλος Αντώνιος, Δημητριάδης Ιωάννης, 

Οφρυδοπούλου Κωνστανττίνα, Παπαδοπούλου Παρασκευή, Παπαπουτσής Πασχάλης, 

Μπάγκος Νικόλαος, Ορφανίδης Γιώργος, Παπουτσής Αντώνιος, Σαμαρά Ελίνα, Σιούλας 

Αθανάσιος, Σπετσιώτης Αθανάσιος, Λεονταράκης Πάναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Στέλιος, 

Τσιρίδης Λάζαρος, Χρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, Δρ. Χρύσα 

Αναστασιάδου, Δρ. Νίκος Καμίδης,  

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Η πειραματική δειγματοληψία με τράτα βυθού πραγματοποιείται στις τρείς διαχειριστικές 

περιοχές (GSAs), που καλύπτουν την Ελληνική επικράτεια: Ιόνιο, Αιγαίο και Κρητικό 

Πέλαγος. Στην πραγματοποίησή της συμμετέχουν επιστήμονες από το Ινστιτούτο 

Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), με έδρα την Καβάλα, το οποίο πραγματοποιεί τη 



δειγματοληψία στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο και από τα δύο παραρτήματα του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του 

ΕΛΚΕΘΕ: α) της Αθήνας, που πραγματοποιεί τη δειγματοληψία στον Αργοσαρωνικό 

κόλπο, τον Κορινθιακό κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος και β) της Κρήτης, που πραγματοποιεί 

τη δειγματοληψία στο Νότιο Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος. Για την υλοποίηση της 

πειραματικής δειγματοληψίας μισθώθηκαν τρείς μηχανότρατες της εμπορικής αλιείας με 

τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, μέσω διαγωνισμών.  

Κατά το έτος 2020 το ΙΝΑΛΕ πραγματοποίησε τη δειγματοληψία στο Β & Κ. Αιγαίο σε 

δύο φάσεις, η Α΄ φάση υλοποιήθηκε από τις 25/6/2020 έως τις 7/7/2020, ενώ η Β΄ φάση 

από τις 26/7/2020 έως τις 13/8/2020 με το σκάφος «Μεγαλόχαρη Ν.Θ.1031». Η 

δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε 64 σταθμούς. Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, 

βιολογικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά προτεραιότητα για 217 είδη, τα οποία ανήκουν 

στις πανιδικές κατηγορίες ιχθύων, κεφαλοπόδων και καρκινοειδών δεκαπόδων. Η 

πλειοψηφία των ειδών αυτών αποτελείται από εμπορικά είδη, αλλά περιλαμβάνονται και 

μη εμπορικά είδη  που θεωρούνται «οικολογικοί δείκτες» (πχ ορισμένα είδη 

ελασμοβραγχίων). Ο κατάλογος των ειδών αυτών είναι διαθέσιμος στο εγχειρίδιο του 

MEDITS. Για κάθε είδος και σταθμό δειγματοληψίας, τα δεδομένα που συλλέγονται 

επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών αφθονίας εκφρασμένων σε αριθμό και βάρος ατόμων 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας. Επίσης την εκτίμηση της κατά μέγεθος σύνθεσης 

των πληθυσμών του κάθε είδους.  

Τα πρωτογενή δεδομένα του MEDITS αποστέλλονται στην βάση δεδομένων που 

διατηρείται στο Joint Research Centre (JRC) της ΕΕ και χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για 

την αξιολόγηση και εκτίμηση της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων από τις ειδικές 

ομάδες εργασίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας της Μεσογείου (GFCM) και της 

Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (STECF) της ΕΕ. Επίσης 

συμβάλλουν στην εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων αλιείας και συνεισφέρουν στις 

εκτιμήσεις των αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του στόλου που 

αποστέλλονται στην ΕΕ.  

Εκτός από τις εκτιμήσεις για την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων, τα δεδομένα του 

MEDITS χρησιμοποιούνται από ομάδες εργασίας στα πλαίσια της Οδηγίας για την 

Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD) για τον υπολογισμό δεικτών ποικιλότητας των 

βενθοπελαγικών κοινωνιών, καθώς και άλλων περιγραφικών δεικτών που σχετίζονται με 

την γενικότερη κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  



  

 

II. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

i. Μεταβλητές αλιευτικής δραστηριότητας-στρατηγική συλλογής δεδομένων  

Υπεύθυνος δράσης: Αδαμίδου Αγγελική 

Ομάδα εργασίας: Δρ. Ειρήνη Μαντζούνη, Αλιδρομίτη Κλεοπάτρα, Αράπογλου Φώτης, 

Αργύρη Άννα, Αραβαντινός Σπύρος, Γιούργης Έκτορας, Γερόπουλος Αντώνιος, 

Γκιταράκος Γεώργιος, Δημητριάδης Ιωάννης, Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, Ζαφειρίδης 

Ιάσων, Καλλιανιώτης Αθανάσιος, Κεραμιδάς Ιωάννης, Κυπραίου Ευαγγελία, 

Κωνσταντέλια Βασιλική, Λαχουβάρης Δημήτριος, Μαλαμίδου Άννα – Αικατερίνη, 

Μπάγκος Νικόλαος, Μπούσδρας Θωμάς, Οφρυδοπούλου Κωνσταντίνα, Πανώρα Δήμητρα 

, Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παπαδοπούλου Αναστασία, Παπανικολάου Ευαγγελία, 

Παπαντωνίου Βασιλική, Παπουτσής Αντώνιος,  Σεϊτάνης Σπύρος, Σιούλας Αθανάσιος, 

Σπετσιώτης Αθανάσιος, Τζιώλας Εμμανουήλ, Τουλούμης Κωνσταντίνος, 

Τριανταφυλλίδης Στέλιος, Τσιρίδης Λάζαρος, Χατζηαναστασίου Λουκία, Χρηστίδης 

Αριστείδης. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: 

Δεδομένα σχετικά με την ενεργότητα των αλιευτικών σκαφών, την αλιευτική προσπάθεια 

και τις εκφορτώσεις για την εκτίμηση των μεταβλητών του Πίνακα 4 της Απόφασης 

1251/2016, συλλέγονται από διάφορες πηγές, διότι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε. 

απορρέουν διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με το μέγεθος του σκάφος. Για τα σκάφη με 

μήκος <12m, η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω 

δειγματοληπτικής έρευνας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από δομημένα ερωτηματολόγια με 

συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Για τα σκάφη με μήκος >12m η παρακολούθηση της 

αλιευτικής δραστηριότητας πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του VMS, ενώ μέσω του 

ERS πρέπει να παρακολουθείται η αλιευτική προσπάθεια και οι εκφορτώσεις. Για 

συγκεκριμένες μεταβλητές και τμήματα του αλιευτικού στόλου, τα δεδομένα των VMS και 

ERS πρέπει να επικυρωθούν με δεδομένα που προέρχονται από δειγματοληπτική έρευνα 

με χρήση δομημένων ερωτηματολογίων και  συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο.  

Το 2020 η δράση πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της και χωρίς αποκλίσεις σε όλες τις 

περιοχές ευθύνης του ΙΝΑΛΕ.  



 

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ii. Συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων αλιείας   & 

iii. Πιλοτική μελέτη 3. Στοιχεία απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο και εθνικότητα 

Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Τζουραμάνη Ειρήνη (Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και 

Κοινωνιολογίας, ΙΝΑΓΡΟΚ). 

Ομάδα εργασίας: Λιοντάκης Άγγελος, Σιντόρη Αλεξάνδρα 

Συλλογή δεδομένων: Δρ. Ειρήνη Μαντζούνη, Αλιδρομίτη Κλεοπάτρα, Αράπογλου 

Φώτης, Αργύρη Άννα, Αραβαντινός Σπύρος Βατικιώτης Κωνσταντίνος, Γιούργης 

Έκτορας, Γερόπουλος Αντώνιος, Γκιταράκος Γεώργιος, Δημητριάδη Ιωάννης, Ευθυμιάδης 

Κωνσταντίνος, Ζαφειρίδης Ιάσων, Καλλιανιώτης Αθανάσιος, Κατσούπης Χρήστος, 

Κεραμιδάς Ιωάννης, Κυπραίου Ευαγγελία, Κωνσταντέλια Βασιλική, Λαχουβάρης 

Δημήτριος, Μαλαμίδου Άννα – Αικατερίνη, Μηνά Αμαλία, Μπάγκος Νικόλαος, 

Μπούσδρας Θωμάς, Οφρυδοπούλου Κωνσταντίνα, Πανώρα Δήμητρα Παπαδαμάκης 

Πασχάλης, Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παπαδοπούλου Αναστασία, Παπανικολάου 

Ευαγγελία, Παπαντωνίου Βασιλική, Παπουτσής Αντώνιος, Παρδαλού Ανδρονίκη, 

Σεϊτάνης Σπύρος, Σιούλας Αθανάσιος, Σπετσιώτης Αθανάσιος, Τζιώλας Εμμανουήλ, 

Τουλούμης Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλίδης Στέλιος, Τσιρίδης Λάζαρος, 

Χατζηαναστασίου Λουκία, Χρηστίδης Αριστείδης. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Για την ανάλυση των μεταβλητών που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του 

επαγγελματικού αλιευτικού στόλου αλλά και σε κοινωνικά στοιχεία των απασχολούμενων 

στον κλάδο, το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) 

πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες: 

1. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση δεδομένων (data call) για τις κοινωνικο-

οικονομικές μεταβλητές του στόλου στις αρχές Μαρτίου, εντός προθεσμίας, στο JRC. 

Συγκεκριμένα, για να ολοκληρωθεί αυτή η υποχρέωση της χώρας μας, η ομάδα εργασίας 

ανάλυσε τα δεδομένα από τα 767 ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν από το ΙΝΑΛΕ και 

το ΕΛΚΕΘΕ, στο πλαίσιο της έρευνας των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων για το έτος 

2019. Οργανώθηκε η βάση δεδομένων, ακολούθησε ο ποιοτικός  έλεγχος των 767 

ερωτηματολογίων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν προσδιοριστεί στο αντίστοιχο 

εγχειρίδιο του ποιοτικού ελέγχου) και υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες όπως ορίζει ο 

Κανονισμός και οι προδιαγραφές της ΕΕ. 

2. Ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση του Εγχειρίδιου της Μεθοδολογίας και του 

Ποιοτικού Ελέγχου των μεταβλητών (σύμφωνα με την απαίτηση του Priority Action Plan) 

το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος και εστάλη στη Διεύθυνση 

Αλιείας. 



3. Προετοιμάστηκε και στάλθηκε το δείγμα για την έρευνα του 2020 στις ομάδες 

του ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ για να οργανωθεί η συλλογή των κοινωνικοοικονομικών 

δεδομένων για το 2020. 

4. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στους νέους ανταποκριτές για την συλλογή των 

ερωτηματολογίων  της έρευνας του 2020. 

5. Ολοκληρώθηκε η έκθεση των κοινωνικο-οικονομικών μεταβλητών της 

θαλάσσιας αλιείας για την Έκθεση Στόλου και εστάλη στη Διεύθυνση Αλιείας. 

6. Συμβουλευτική Παροχή στη ΓΔΑ για το θέμα «Δειγματοληψία ζύγισης 

αλιευτικών προϊόντων κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1224/2009 του Συμβουλίου». Προτάθηκε σχέδιο δειγματοληψίας από την ομάδα εργασίας 

του ΙΝΑΓΡΟΚ (23 Ιανουαρίου 2020) 

7. Συμβουλευτική Παροχή στη ΓΔΑ για το θέμα «Τεκμηρίωση για τις εξαιρέσεις 

από την υποχρέωση εκφόρτωσης για τα βενθικά» συμπλήρωση πίνακα, matrix με 

οικονομικά στοιχεία για τα μικρά πελαγικά (γαύρο, σαρδέλα, σκουμπρί, κολιό, σαφρίδια) 

και το εργαλείο γρι γρι (14 Απριλίου 2020). 

8. Παροχή και προσαρμογή δεδομένων για ανάγκες της ΓΔΑ κατά την περίοδο της 

πανδημίας του COVID-19 (αρχές Απριλίου 2020). 

9. Παροχή δεδομένων GFCM-DCRF data call May 2020, εντός προθεσμίας (31.05 

είναι η καταληκτική ημερομηνία). Συγκεκριμένα αφορά τους πίνακες GFCM στόλος & 

οικονομικά (VI.2 / Socio-economics -  Operating costs, VI.3 / Socio-economics - Species 

value (table VI.3), VI.4 / Socio-economics - Other economic aspects (table VI.4)).  

Για δράση αυτή το ΙΝΑΛΕ προχώρησε σε συλλογή των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων 

για το 2020 στις περιοχές ευθύνης του. Όλα τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί κατά την 

περίοδο αναφοράς έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά σε αρχεία, όπως υποδείχθηκε από το 

ΙΝΑΓΡΟΚ και έχουν σταλεί στο ΙΝΑΓΡΟΚ.  

Η συλλογή κοινωνικο-οικονομκών δεδομένων από την αλιεία πραγματοποιήθηκε 

κανονικά στις περιοχές ευθύνης του ΕΛΚΕΘΕ, όπως αυτές αναφέρονται στο σύμφωνο 

συνεργασίας ΕΛΓΟ-ΕΛΚΕΘΕ και υποδεικνύονται στο σχετικό Παράρτημα ΙΙΙ. Σε λίγες 

περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες αποκτήθηκαν εξ αποστάσεως λόγω των περιορισμών 

που επιβλήθηκαν (μετακινήσεις και μέτρα αποστασιοποίησης) από την πανδημία. Με αυτό 

τον τρόπο δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την επάρκεια των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν. 



iv. Συλλογή κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων για τον τομέα των 

υδατοκαλλιεργειών  και  

v. Πιλοτική μελέτη 4. Περιβαλλοντικά στοιχεία για τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών  

Σκοπός του έργου: Στη δράση αυτή επιχειρείται η καταγραφή των επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας και των μονάδων που αυτές διαθέτουν, η εκτίμηση της οικονομικής 

(αριθμός εταιριών, δραστηριότητες, «βασικά οικονομικά μεγέθη»), κοινωνικής 

(κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και χρηματοοικονομικής κατάστασης του κλάδου αυτού 

στην χώρα μας για το οικονομικό έτος 2019 καθώς και η αποτύπωση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες (προβλήματα οικονομικά, προβλήματα που αφορούν την 

παραγωγή κ.ά). 

Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Γρηγόρης Κρέη 

Ομάδα εργασίας:, Ντάβου Σταυρούλα, Δανάτσκος Χρήστος Λυτροσυγκούνη Ζωή 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με όλες τις αδειοδοτημένες 

μονάδες/εταιρίες του κλάδου και ακολούθησε αποστολή του κατάλληλα δομημένου 

ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και πραγματοποίηση ικανοποιητικού 

αριθμού συνεντεύξεων στο χώρο τους (onsite) με τους υπεύθυνους των εταιριών. Έτσι, 

κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις και onsite επισκέψεις 

στις εταιρείες του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών και στις μονάδες καλλιεργειών που 

μισθώνουν, με στόχο την συλλογή ποσοτικών και κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων για το 

έτος 2019.  

Μετά τις επισκέψεις αλλά και με τα ερωτηματολόγια που απεστάλησαν ηλεκτρονικώς 

πραγματοποιήθηκε και ο ποιοτικός έλεγχος σε σχέση με προηγούμενα έτη ή με στοιχεία 

των ισολογισμών όπου αυτά υπάρχουν (στατιστική επεξεργασία, έλεγχος και διόρθωση 

σφαλμάτων, αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων). 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο επίσης πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση των οικονομικών 

στοιχείων και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που συμμετέχουν 

στην έρευνα. Τα στοιχεία από τους ισολογισμούς αποτελούν τον σημαντικότερο δείκτη 

ελέγχου των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται μέσω των ερωτηματολογίων και 

χρησιμοποιούνται για να καλύψουν κενά των ερωτηματολογίων για μεταβλητές  όπως 

αποσβέσεις, ανάλωση κεφαλαίου κ.ά. και τα στοιχεία τους χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των οικονομικών δεικτών απόδοσης του κλάδου. 

vi. Συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για τον τομέα της μεταποίησης. 

Σκοπός του έργου είναι η εκτίμηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης 

του κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων στην χώρα μας για το οικονομικό έτος 2019 με 

καταγραφή στοιχείων όπως αριθμός εταιριών, δραστηριότητες, και βασικά οικονομικά και 

κοινωνικοοικονομικά μεγέθη του κλάδου, καθώς και  προβλήματα των εταιριών όπως 

καταγράφονται στα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις.  



Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Νικόλαος Σταμάτης 

Ομάδα εργασίας: Λυτροσυγκούνη Ζωή, Ντάβου Σταυρούλα, Δανάτσκος Χρήστος 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Συνοπτικά, στην έρευνα συμμετείχαν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

αξιοποίησης αλιευμάτων, και ειδικότερα, του τομέα κατάψυξης, του τομέα μεταποίησης 

και  του τομέα αποκελύφωσης, με στόχο την συλλογή ποσοτικών και κοινωνικο-

οικονομικών στοιχείων για το έτος 2019. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με: 

α) την συμπλήρωση ενός  δομημένου ερωτηματολόγιου στο σύνολο των εταιριών του 

τομέα επεξεργασίας αλιευμάτων, β) μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και on site 

επισκέψεων σε επιχειρήσεις του κλάδου και γ) με συλλογή και επεξεργασία οικονομικών 

στοιχείων από πηγές δεδομένων όπως διαδίκτυο, Γενικό Εμπορικό Μητρώο και εμπορικά 

επιμελητήρια και με  καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων δημοσιευμένων 

ισολογισμών των εταιρειών με δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και αξιοποίησης 

αλιευμάτων. 

Μετά την καταχώρηση πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων (με σύγκριση 

ισολογισμών, επικοινωνία με τα αρμόδια Τμήματα αλιείας και στοιχεία προηγούμενων 

ετών). Και για τον κλάδο της μεταποίησης, τα στοιχεία από τους ισολογισμούς, εκτός της 

έκδοσης των οικονομικών δεικτών του κλάδου χρησιμοποιούνται και για να καλύψουν 

κενά των ερωτηματολογίων. 

 

ΙV. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ 

i. Περιγραφή δειγματοληπτικού πλάνου για τα βιολογικά δεδομένα 

Υπεύθυνος δράσης: Δρ. Μάνος Κουτράκης 

Ομάδα εργασίας: Αδαμίδου Αγγελική (συντονισμός δράσεων), Αράπογλου Φώτης, 

Αλιδρομίτη Κλεοπάτρα, Αραβαντινός Σπύρος, Αργύρη Άννα, Καρούτζος Αναστάσιος, , 

Γιούργης Έκτορας, Γερόπουλος Αντώνιος, Γκιταράκος Γεώργιος, Δανάτσκος Χρήστος, 

Δημητριάδης Ιωάννης, Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, Ζαφειρίδης Ιάσων, Καλλιανιώτης 

Αθανάσιος, Κεραμιδάς Ιωάννης, Κυπραίου Ευαγγελία, Κωνσταντέλια Βασιλική, 

Λαχουβάρης Δημήτριος, Λυτροσυγκούνη Ζωή, Μαλαμίδου Άννα-Αικατερίνη, Μπάγκος 

Νικόλαος, Μπούσδρας Θωμάς, Ντάβου Σταυρούλα, Ορφανίδης Γιώργος, Οφρυδοπούλου 

Κωνσταντίνα, Πανώρα Δήμητρα, Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παπαδοπούλου 

Αναστασία, Παπαδοπούλου Χριστίνα, Παπαδοπούλου Παρασκευή, Παπανικολάου 

Ευαγγελία, Παπαντωνίου Βασιλική, Παπουτσής Αντώνιος, Σεϊτάνης Σπύρος, Σαμαρά 

Ελίνα, Σιούλας Αθανάσιος, Σπετσιώτης Αθανάσιος, Τάσση Σουζάνα, Τζιώλας Εμμανουήλ, 

Τριανταφυλλίδης Στέλιος, Τουλούμης Κωνσταντίνος, Τσιμαγεώργη Δήμητρα, Τσιρίδης 

Λάζαρος, Χατζηαναστασίου Λουκία, Χρηστίδης Αριστείδης. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  



Βιολογικά δεδομένα για τα ιχθυαποθέματα που αλιεύονται από την ελληνική εμπορική 

αλιεία, συλλέγονται μέσω δειγματοληψίας επί των σκαφών (on board) και στα λιμάνια 

εκφόρτωσης (on shore) από το ΙΝΑΛΕ και το ΕΛΚΕΘΕ. Η ποσότητα των αλιευμάτων ανά 

είδος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του όγκου και της συχνότητας κατανομής μήκους 

των εκφορτώσεων και των απορρίψεων για καθένα από τα αποθέματα που 

περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1Α, 1Β, 1C της Απόφασης 2019/910 και για τα 

αποθέματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα A.1, A.2, A.3 του GFCM-DCRF 

εφόσον πληρούν τα κατώτερα όρια επιλογής. Τα δεδομένα συλλέγονται ανά εξειδικευμένη 

αλιευτική δραστηριότητα (ΕΑΔ), για όλες τις εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες 

(métier) που περιλαμβάνονται στην πρόταση του προγράμματος. Οι δειγματοληψίες που 

υλοποιεί το ΙΝΑΛΕ ανά περιοχή και ανά ΕΑΔ φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Αριθμός 

δειγματοληψιών ανά 

περιοχή  

Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

& ΘΡΑΚΗ 

Κ. & Δ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Β & Α. 

ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΓΡΙ-ΓΡΙ (PS) 36 32 10 16 

Μ/ΤΡΑΤΑ (OΤB) 54 43 23 9 

ΑΠΛΑΔΙΑ (GNS) 33 54 117 37 

ΜΑΝΩΜΕΝΑ (GTR) 80 78 63 48 

ΠΑΡΑΓΑΔΙ ΒΥΘΟΥ (LLS) 24 18 53 18 

ΠΑΓΙΔΕΣ (FPO) 33 36 8 8 

ΠΑΡΑΓΑΔΙ  ΑΦΡΟΥ 

(LLD) 14 9 29 9 

ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑ (SB) 8 7 12 0 

 

Για το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες δειγματοληψίες για όλες τις 

ΕΑΔ και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του 

ΙΝΑΛΕ  όπου έγινε ο απαραίτητος ποιοτικός έλεγχος και η επεξεργασία των δεδομένων.  



   

 

Όσο αφορά τη συλλογή στοιχείων για τον προσδιορισμό των μεταβλητών που αφορούν τα 

αποθέματα, κατά το 2020 πραγματοποιήθηκε η συλλογή των προγραμματισμένων 

δειγμάτων για τα είδη που αναφέρονται στους Πίνακες 1Α,1Β 1C της εγκεκριμένης 

πρότασης της χώρας (NWP 2018). Αναλύθηκαν στο εργαστήριο τα δείγματα όσον αφορά 

το μήκος, το βάρος, το αναπαραγωγικό στάδιο και το φύλο και συγκεντρώθηκε όλο το 

απαραίτητο βιολογικό υλικό για περαιτέρω επεξεργασία. Για τον προσδιορισμό της 

ηλικίας πραγματοποιήθηκε λήψη φωτογραφιών των ωτολίθων για τα είδη που απαιτείται 

και ακολούθησε ανταλλαγή του απαραίτητου ηλεκτρονικού υλικού μεταξύ των υπεύθυνων 

κάθε είδους από το ΙΝΑΛΕ και το ΕΛΚΕΘΕ και ανάγνωση των ωτολίθων για τον 

προσδιορισμό της ηλικίας. Όλα τα στοιχεία καταχωρήθηκαν στις βάσεις δεδομένων του 

ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ. 

 



 

V. ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

Το 2020 επιστήμονες από τους εμπλεκόμενους φορείς συμμετείχαν στη συνάντηση του έργου 

που έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 5/6/2020, στη συνάντηση με θέμα το WG Quality στις 21/12/20, 

καθώς και σε επιλέξιμες από το πρόγραμμα διεθνείς συναντήσεις και συναντήσεις ομάδων 

εργασίας. Επίσης έγιναν προκαταρκτικές αναλύσεις παρελθόντων αλιευτικών/ βιολογικών και 

κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκτιμήσεων που 

απαιτούνται στην Έκθεση Στόλου που υποβάλει ετήσια το ΥΠΑΑΤ 

 
2. 

Τίτλος: «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της 

Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-

Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος» (MSFD) 

Σκοπός του έργου:  

Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 

(ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΕ) στις θάλασσες της Ελλάδας. Υλοποιεί την παρακολούθηση και καταγραφή 

βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων και οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση 

της κατάστασης των θαλασσών της Ελλάδας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη 

των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, εξασφαλίζοντας την ικανότητα των θαλασσών της 

χώρας να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την παρούσα και τις επόμενες γενεές. Οι εργασίες 

που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου αφορούν 11 Περιγραφείς (Descriptors) του 

Καλού Οικολογικού Καθεστώτος (GES), τους οποίους όρισε η ΟΠΘΣ. 

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται:  

 Δειγματοληψίες και αναλύσεις των δειγμάτων σε τέσσερις (4) από τους δεκαεπτά (17) 

σταθμούς «ανοικτής θάλασσας» στα όρια των χωρικών υδάτων της Ελλάδα, οι οποίοι 

βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο. Στους σταθμούς δειγματοληψίας «ανοικτής θάλασσας» τόσο 

κατά την θερμή περίοδο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) όσο και κατά την ψυχρή περίοδο 

(Ιανουάριος-Μάρτιος) θα  γίνονται κάθε δεύτερο χρόνο: 1) Μετρήσεις θερμοκρασίας, 

αλατότητας, διαλυμένου οξυγόνου και θολερότητας με ειδικό ποντιζόμενο όργανο (CTD), 2) 

Συλλογή δειγμάτων νερού από τα πρότυπα βάθη (π.χ. 0, 10, 30, 50, 100 μέτρα), με ειδικές 

φιάλες δειγματοληψίας (π.χ. τύπου Niskin). Τα δείγματα  θα αναλύονται για την εκτίμηση 

συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων και χλωροφύλλης, 3) Συλλογή δειγμάτων ζωοπλαγκτού 

και φυτοπλαγκτού με σύρσεις ειδικών διχτυών (π.χ. τύπου WP2). Δείγματα ιζήματος του 

βυθού θα παρθούν εφάπαξ για τον προσδιορισμό της κοκκομετρίας και του ζωοβένθους με 

δειγματολήπτες (π.χ. τύπου Van Veen).  

 Εφάπαξ δειγματοληψίες και αναλύσεις των δειγμάτων σε έξι (6) από τους σαράντα πέντε 

(45) σταθμούς των περιοχών «Natura 2000». Θα πραγματοποιηθούν: Α) Δειγματοληψίες 

φυτοβένθους (μακροφύκη, αγγειόσπερμα) σε κατάλληλες παράκτιες θέσεις, με ελεύθερη 

κολύμβηση και κατάδυση, και Β) Χαρτογράφηση αντιπροσωπευτικών θέσεων των 

υποβρύχιων λιβαδιών αγγειόσπερμων (Posidonia, Cymodocea) και των οικοτόπων τύπου 

«maerl» (βιογενείς σχηματισμοί ενασβεστωμένων Ροδοφυκών) με ηχοβολιστικά (sonar) ή  



φωτογραφικές δειγματοληψίες  με βυθιζόμενες κάμερες ή υποβρύχια οχήματα (ROVs).  

 Δειγματοληψίες και αναλύσεις των δειγμάτων σε τρεις (3) από τους πέντε (5) σταθμούς του 

Δικτύου ελέγχου ρύπανσης «Κλειστών Κόλπων» γνωστό και ως «Mytimed». Θα 

πραγματοποιηθούν στατιστικές αναλύσεις ήδη υπαρχόντων στοιχείων που συλλέγονται από 

τα εργαστήρια «Προστασία των ζώων, φαρμάκων και κτηνιατρικών εφαρμογών» και 

«Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών ISO 17025». Στους τρις Κόλπους θα 

πραγματοποιηθούν επίσης έρευνες για «Ξενικά είδη», «Απορρίμματα» και για άνθηση 

«καιροσκοπικών μακροφυκών».  

 Τέλος, από δειγματοληψίες που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται στο πλαίσιο: Α) του 

προγράμματος παρακολούθησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και Β) του 

προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων, θα αξιοποιηθούν διαθέσιμα δεδομένα, που 

καλύπτουν απαιτήσεις των Περιγραφέων της ΟΠΘΣ, χωρίς να προκύπτει πρόσθετο κόστος 

δειγματοληψίας. 

Έναρξη-λήξη: Ιούλιος 2018-Δεκέμβριος 2023 (Εθνικό, Ανταγωνιστικό) 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 7,787,167.10 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 1,787,167.10 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ Σωτήριος Ορφανίδης  

Ομάδα εργασίας: Δρ Παπαθανασίου Βασίλης, Δρ Σταμάτης Νικόλαος, Δρ Καμίδης Νικόλαος, 

Δρ Κουτράκης Μάνος, Δρ Αναστασιάδου Χρύσα, Δρ. Ευαγγελόπουλος 

Αθανάσιος, Δρ Κρέη Γρηγόριος Αδαμίδου Αγγελική,  Δρ Γκουμπίλη 

Χρύσα, Νάκου Κωνσταντινιά, Παπαδημητρίου Απόστολος, Βιδωρής 

Παύλος, Πηγαδά Πελαγία, Καλλιανιώτη Φωτεινή, Ευθυμιάδης Κων/νος, 

Τσιώλη Σουλτάνα, Κοσμίδου Μαρία, Γεωργιάδης Κων/νος, 

Παπαδαμάκης Πασχάλης, Λαχανίδου Γεωργία, Ανδρομάχη Γκουλία. 

Συμμετέχοντες φορείς: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ελληνικός 

Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΑΛΕ) 

 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: H υλοποίηση του έργου προχωράει με βάση 

τον προγραμματισμό, ενώ ολοκληρώθηκε η τεχνική έκθεση των αποτελεσμάτων του 2019, όπως 

αυτά δίνονται συμπερασματικά παρακάτω, ανά Περιγραφέα. Στην εικόνα 1 δίνονται οι σταθμοί 

δειγματοληψίας στην ανοιχτή θάλασσα. 



 
Εικόνα 2. 1. Θέση των σταθμών δειγματοληψίας στο Β. Αιγαίο, κατά τον Απρίλιο (αριστερή 

εικόνα) και τον Οκτώβριο του 2019 (δεξιά εικόνα). 

 

Περιγραφέας 1: Βιοποικιλότητα  

-Πελαγικό οικοσύστημα 

Φυτοπλαγκτό – Πρωτοζωοπλαγκτό 

Ως προς τους δείκτες βιοποικιλότητας του φυτοπλαγκτού (σύνθεση των βιοκοινωνιών του 

φυτοπλαγκτού, Κριτήριο D1C6), πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ωκεανογραφικοί πλόες σε 

σταθμούς των ανοιχτών χωρικών υδάτων του Αιγαίου και της Λεβαντίνης για το πρόγραμμα 

παρακολούθησης της ΟΠΘΣ κατά το 2019 (ΕΛΚΕΘΕ: ψυχρή περίοδος 18-23 Μαρτίου 2019 και 

θερμή περίοδος 24-30 Αυγούστου 2019, ΙΝΑΛΕ: ψυχρή περίοδος 20 - 23 Απριλίου 2019 και 

θερμή περίοδος 15-21 Οκτωβρίου 2019). Οι δειγματοληψίες στο πεδίο και οι αναλύσεις στο 

εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με πρότυπες μεθοδολογίες. Μελετήθηκαν η 

κατανομή του αριθμού των ειδών, της ολικής αφθονίας, της αφθονίας των ομάδων (απόλυτη και 

σχετική), της χλωροφύλλης-α ως δείκτη της ολικής βιομάζας του φυτοπλαγκτού, και των 

δεικτών ποικιλότητας και ισοκατανομής των βιοκοινωνιών του φυτοπλαγκτού (αριθμός ειδών 

του φυτοπλαγκτού, δείκτης Margalef, δείκτης Shannon, δείκτης Simpson, δείκτης Pielou, 

δείκτης Sheldon), οι οποίοι και συσχετίστηκαν με τις αβιοτικές παραμέτρους της στήλης του 

νερού. 

Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος κατά την ψυχρή περίοδο του 2019, τα 

Διάτομα επικράτησαν με διαφορά έναντι των υπόλοιπων ομάδων του φυτοπλαγκτού. Oι δείκτες 

ποικιλότητας του φυτοπλαγτού παρουσίασαν υψηλές τιμές στους περισσότερους σταθμούς, ενώ 

οι τιμές των δεικτών ομοιομορφίας ήταν αντιπροσωπευτικές των βιοκοινωνιών σε κατάσταση 

ισορροπίας. Κατά τη θερμή περίοδο του 2019, όλοι οι δείκτες ποικιλότητας παρουσίασαν 

χαμηλότερες τιμές εξαιτίας της αναμενόμενης μείωσης του αριθμού ειδών και της αφθονίας. Τα 

Διάτομα επικράτησαν ξανά και οι δείκτες ομοιομορφίας κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπεδα. H 

ολική βιομάζα του φυτοπλαγκτού (ως χλωροφύλλη-α) δεν αποτύπωσε συνολικά κάποια τάση 

εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων σε όλους τους σταθμούς και στις δύο εποχές. Στο Βόρειο 



Αιγαίο, σε συμφωνία με τα υπόλοιπα χωρικά ύδατα της χώρα, η Chl-a, ως δείκτης αφθονίας του 

φυτοπλαγκτού, φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με τη θερμοκρασία του νερού, με υψηλότερες 

τιμές τη ψυχρή περίοδο. Οι δείκτες ποικιλότητας του φυτοπλαγκτού και πρωτο-ζωοπλαγκτού 

παρουσίασαν, επίσης υψηλές τιμές, αλλά φαίνεται να συσχετίζονται αρνητικά με την αλατότητα 

και το βάθος της στήλης του νερού, γεγονός που για την αλατότητα μπορεί να εξηγηθεί από την 

επίδραση του ρεύματος της Μαύρης Θάλασσας στην υποπεριοχή. Πράγματι, η επικράτηση των 

μικτότροφων δινομαστιγωτών έναντι των φωτοαυτότροφων διατόμων, τόσο σε επίπεδο αριθμού 

ειδών όσο και σε επίπεδο αφθονίας, στο σταθμό δειγματοληψίας της Λήμνου τον Απρίλιο του 

2019, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές συνολικής αφθονίας του φυτοπλαγκτού δείχνουν μια 

εικόνα πιθανής πίεσης ευτροφισμού των υδάτων που χρήζει περαιτέρω μελέτης.    

Συνεπώς η βιοποικιλότητα του φυτοπλαγκτού στα ανοιχτά χωρικά ύδατα του Αιγαίου, εκτός του 

σταθμού της Λήμνου που επηρεάζεται από τα νερά της Μαύρης Θάλασσας, βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα κι επομένως υποδεικνύει υγιείς βιοκοινωνίες που δεν αποτυπώνουν την επίδραση 

κάποιας διαταραχής του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

Μεσοζωοπλαγκτό 

Τον Αύγουστο 2019 συλλέχθηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος δείγματα μεσοζωοπλαγκτού σε 10 

σταθμούς (3MSFD-5, 3MSFD-6, 3MSFD-7, 3MSFD-8, 3MSFD-9, 3MSFD-10, 3MSFD-11, 

3MSFD-12, 3MSFD-13, 3MSFD-14). Αρχικά έγινε εκτίμηση των τιμών αφθονίας του 

μεσοζωοπλαγκτού, οι οποίες παρουσίασαν, σε όλους τους σταθμούς, μείωση με το βάθος. Η 

μέγιστη  και η ελάχιστη τιμή αφθονίας παρατηρήθηκαν στο σταθμό 3MSFD-13 στο στρώμα 0-

50 m(18indm-3) και 100-200 m (142indm-3) της υδάτινης στήλης αντίστοιχα, ενώ ύστερα από 

ανάλυση των δεδομένων (Πολυδιάστατη Χωρική Κατανομή, nMDS) φαίνεται ότι οι σταθμοί 

ομαδοποιούνται ανάλογα με το βάθος. 

Στη συνέχεια, με στόχο την ανάλυση της βιοκοινωνίας του μεσοζωοπλαγκτού των σταθμών για 

τη περιοχή μελέτης, έγινε εκτίμηση της σύνθεσης της καθώς και των δεικτών Ομοιομορφίας (J΄) 

και Ποικιλότητας (H΄). Με βάση τα αποτελέσματα, συνολικά o αριθμός ειδών κυμάνθηκε από 

32 (σταθμός 3MSFD-12 100-200 m) έως 55 (σταθμός 3MSFD-6, 0-50 m), με οχτώ ταξινομικές 

ομάδες να αποτελούν πάνω από το 90% της ολικής αφθονίας του μεσοζωοπλαγκτού σε κάθε 

σταθμό. Πιο σημαντική ομάδα ήταν τα Κωπήποδα, τα οποία αντιπροσωπεύουν από 61 % 

(3MSFD-14, 0-50 m) έως το 87 % (3MSFD-12, 100-200 m) της συνολικής αφθονίας του 

μεσοζωοπλαγκτού, με τους κωπηποδήτες του γένους Clausocalanus και Oithonaνα κυριαρχούν 

τα βάθη 0-50 m και 50-100 m και τους κωπηποδήτες του είδους Haloptiluslongicornisτο βάθος 

100-200 m, σε όλους τους σταθμούς. 

Ολοκληρώνοντας, σύμφωνα με το δείκτη J΄ ο πληθυσμός των ατόμων φαίνεται να είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένος ανάμεσα στα είδη όλων των σταθμών σε όλα τα βάθη, ενώ 

σύμφωνα με το δείκτη H΄ φαίνεται πως υπάρχει υψηλή αφθονία των ειδών στην περιοχή 

μελέτης. Οι υψηλές τιμές των δυο αυτών δεικτών και στα τρία στρώματα όλων των σταθμών 

υποδηλώνουν μια αρκετά ώριμη βιοκοινωνία κωπηπόδων τον Αύγουστο 2019. 

-Βενθικό οικοσύστημα 

Φυτοβένθος & Οικότοποι θαλασσίων Αγγειοσπέρμων 



Η κατανομή του οικοτόπου 1120 - Λιβάδια του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica 

αξιολογήθηκε σε συνολικά τέσσερις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR3000005 -Σούνιο-

Πάτροκλος, GR4320006 - ΒΑ Άκρο Κρήτης, GR1270002 - Όρος Ίταμος - Σιθωνία Χαλκιδικής, 

GR1270009 - Πλατανίτσι – Συκιά Χαλκιδικής). 

Η αξιολόγηση του εύρους κατανομής του είδους στις εν λόγω περιοχές πραγματοποιήθηκε μέσω 

καταγραφών και παρατηρήσεων στα όρια εξάπλωσης του οικοτόπου, δηλ. του ανώτερου και 

κατώτερου ορίου εξάπλωσης των λιβαδιών. Η μελέτη των ορίων εξάπλωσης των λιβαδιών και 

στις τέσσερις περιοχές μελέτης κατέδειξε ότι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν 

ότι το εύρος κατανομής τους δεν έχει υποστεί κάποια μεταβολή. Οπότε θεωρείται ότι ως προς το 

εύρος κατανομής τους τα λιβάδια Ποσειδωνίας είναι σε ΚΠΚ. 

Βενθικά μακροασπόνδυλα 

Με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα αξιολογήθηκαν οι δείκτες ποικιλότητας στους σταθμούς 

μαλακού υποστρώματος ανά τύπο ενδιαιτήματος στο δίκτυο παρακολούθησης της ΟΠΥ το 2019. Τα 

περισσότερα ενδιαιτήματα ταξινομούνται στην κατηγορία Υποαιγιαλίτιδα λάσπες και το 69% 

επιτυγχάνουν την ΚΠΚ με βάση τον δείκτη BENTIX. Οι σταθμοί που ανήκουν στον τύπο υποστρώματος 

«βιογενή θρύμματα» σε Υποαιγιαλίτιδα και Περιαιγιαλίτιδα, παρουσίασαν τα μεγαλύτερα επίπεδα 

βιοποικιλότητας με το 80% των σταθμών να επιτυγχάνουν ΚΠΚ με βάση τον διαβαθμονομημένο δείκτη 

BENTIX. Όλοι οι σταθμοί που ανήκουν στην κατηγορία ενδιαιτήματος «Υποαιγιαλίτιδα λασπώδεις 

άμμοι» απέτυχαν να επιτύχουν ΚΠΚ. 

Ιχθύες και κεφαλόποδα  

Αναφορικά με τους ιχθύες κα τα κεφαλόποδα, δεν έχουν ακόμα καθοριστεί σε διεθνές επίπεδο 

τα είδη για τα οποία θα γίνεται εξέταση της κατάστασης των πληθυσμών τους στο πλαίσιο της 

Ο.Π.Θ.Σ., οι οικοπεριοχές αναφοράς, οι παράμετροι παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που θα 

ληφθούν υπόψη, καθώς και οι κατάλληλες μέθοδοι ανάλυσης.  Προκειμένου λοιπόν να ληφθούν 

αποφάσεις για τα ανωτέρω έχει συσταθεί διεθνής επιστημονική ομάδα εργασίας, στην οποία 

συμμετέχουν εκπρόσωποι από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ και ΙΝΑΛΕ, η οποία και θα συνέλθει 

διαδικτυακά εντός του φθινοπώρου 2020. Ένα σημαντικό βήμα, όμως το οποίο και θα 

χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνάντησης, αποτελεί η 

ανάλυση που έλαβε χώρα εντός του 2019 και βασίστηκε σε δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί 

στο πλαίσιο του ΕΠΣΑΔ 2017-2019, καθώς και σε ιστορικά δεδομένα, διαθέσιμα από τη Βάση 

Αλιευτικών Δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ και του ΙΝΑΛΕ, αλλά και σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις. Τα αποτελέσματα αυτά που αφορούν σε καταγραφές σύλληψης ανά αλιευτικό 

εργαλείο 27 ευάλωτων ειδών ιχθύων στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Κρήτη 

(GSAs 20, 22, 23) παρουσιάστηκαν σε χάρτες και συζητήθηκαν  στο πλαίσιο της παρούσας 

έκθεσης. 

 

Περιγραφέας 2: Ξενικά είδη 

Ο κατάλογος των θαλάσσιων ξενικών ειδών (ΞΕ) της Ελλάδας επικαιροποιήθηκε με νέα 

στοιχεία, με βάση τα οποία, μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 βρέθηκαν για πρώτη φορά στα 

ελληνικά νερά 10 νέα είδη, ενώ ο συνολικός αριθμός ΞΕ έφτασε τα 232.  



Η μεταφορά των ΞΕ στις Ελληνικές θάλασσες γίνεται με δυο κυρίως τρόπους, είτε αυτοδύναμα, 

με φυσική εξάπλωση ειδών που είναι ήδη εγκατεστημένα στη ΝΑ Λεβαντίνη (Ισραήλ, Λίβανο, 

Κύπρο), είτε μέσω της ναυσιπλοΐας, από τα θαλασσέρματα ή τη βιοεπίστρωση των πλοίων. 

Συνολικά, σε εθνικό επίπεδο, φαίνεται να υπάρχει μια ελαφρά πτωτική τάση αυτοδύναμης 

εισαγωγής κατά την εξαετία 2012-2017 σε σχέση με τις προηγούμενες, ενώ το αντίθετο φαίνεται 

να συμβαίνει με τις εισαγωγές μέσω ναυσιπλοΐας.  

Η ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο, ανά υποπεριοχή της ΟΠΘΣ, στην Ελλάδα, έδειξε ότι οι 

εισαγωγές νέων ΞΕ φαίνεται να αυξήθηκαν στο Ν. Αιγαίο κατά την εξαετία 2012-2017, τόσο 

μέσω αυτοδύναμης μεταφοράς, όσο και μέσω ναυσιπλοΐας, γεγονός θα μπορούσε να αποδοθεί 

στη συνεχή υψηλή παρακολούθηση που λαμβάνει χώρα στην περιοχή, ιδιαίτερα στη Ρόδο, την 

Κρήτη, αλλά και στο Σαρωνικό Κόλπο. Η καταγραφή νέων ΞΕ που σχετίζονται με τη 

ναυσιπλοΐα φαίνεται γενικά φτωχότερη μάλλον επειδή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

επιστημονική έρευνα και συνήθως δεν μπορεί να γίνει από μη-ειδικούς.  

Όσον αφορά στην αφθονία και χωρική κατανομή εγκατεστημένων ξενικών ειδών και κυρίως 

των χωροκατακτητικών (XΞΕ),  παρατέθηκαν στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης της ΟΠΘΣ, αλλά και από μια σειρά άλλων ερευνητικών έργων. Για 14 ΧΞΕ τα 

δεδομένα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι νέες καταγραφές για τα περισσότερα από αυτά, για το 

2019, ήταν εντός των ορίων εξάπλωσής τους, όπως αυτά προσδιορίστηκαν το 2018. Αντίθετα, το 

είδος λεοντόψαρο, εμφανίζεται ιδιαίτερα χωροκατακτητικό με τάσεις σημαντικής επέκτασης της 

εξάπλωσή του στα ελληνικά νερά, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές του Ν. Αιγαίου να 

αποτελεί σημαντικό πλέον μέρος του αλιεύματος. Άλλα ΧΞΕ που θεωρούνται ότι έχουν τις 

πλέον αρνητικές επιπτώσεις με βάση τις μαρτυρίες των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, 

είναι ο λαγοκέφαλος και ο γερμανός. Και τα τρία τελευταία είδη, με πρόσφατη καταγραφή αυτή 

του λεοντόψαρου, έχουν καταγραφεί και στο Βόρειο Αιγαίο, υποπεριοχή της χώρας φτωχή μέχρι 

τώρα σε ΞΕ. Στην περιοχή, το 2019, εντοπίστηκαν τρία νέα είδη μακροφύτων και δύο είδη 

ασπόνδυλων, γνωστών από την εξάπλωσή τους σε νοτιότερες ακτές. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αποδοθεί είτε στη σταδιακή διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών θερμοκρασίας για υπο- και 

τροπικούς οργανισμούς στην υποπεριοχή, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής,  είτε στη ναυσιπλοΐα 

ή στην αύξηση της ερευνητικής προσπάθειας, μέσω και του παρόντος προγράμματος.  

Συμπερασματικά, η ανάλυση των τάσεων εισαγωγών νέων ΞΕ στην Ελλάδα, δεν επιτρέπει τη 

διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την επίτευξη ή όχι της ΚΠΚ με βάση τον 

Περιγραφέα 2 της ΟΠΘΣ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Απαιτείται στοχευμένη 

παρακολούθηση των θαλάσσιων ΞΕ, ειδικά σε περιοχές που αποτελούν κέντρα εμφάνισης νέων 

ΞΕ (π.χ. λιμάνια), καθώς και για ταξινομικές ομάδες που ακόμα είναι υπομελετημένες. Ακόμη, 

αποτελεί προτεραιότητα η παρακολούθηση της οικολογικής συμπεριφοράς των ΞΕ, αφού 

κάποια από αυτά παρουσιάζουν εισβλητική συμπεριφορά σε άλλες περιοχές της Μεσογείου 

Θάλασσας.  

 

Περιγραφέας 3: Πληθυσμοί εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αλιευμάτων 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάστηκε η πλέον πρόσφατη αξιολόγηση πληθυσμών εμπορικά 

εκμεταλλεύσιμων αλιευμάτων με βάση δεδομένα μέχρι το 2018 και εκτιμήσεις που έγιναν 



σύμφωνα με τη μεθοδολογία διεθνών ομάδων εργασίας εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων, αφού οι 

αξιολογήσεις που θα λαμβάνουν υπόψη δεδομένα συλλεχθέντα κατά το 2019, θα είναι 

διαθέσιμες στο τέλος του 2020. Από τα 24 εμπορικά αποθέματα που μελετήθηκαν, έξι 

αξιολογούνται ως ‘υπεραλιευμένα’ με βάση το επίπεδο αλιευτικής πίεσης, και μάλιστα τρία 

αποθέματα (μπακαλιάρος στο Αιγαίο και Ιόνιο, σουπιά στο Αιγαίο, ξιφίας σε επίπεδο 

Μεσογείου) εκτιμήθηκαν ότι βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων με βάση το δείκτη 

βιομάζας. Ακόμη, η μη επίτευξη ΚΠΚ για τα αποθέματα γαύρου και σαρδέλας, όπως φάνηκε με 

βάση το δείκτη B/BMSY, θεωρήθηκε αμφίβολη, αφού ο εν λόγω δείκτης κρίθηκε ως αναξιόπιστος 

από την αντίστοιχη επιστημονική ομάδα (STECF, 2017a). 

Αυτό όμως που θα πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι κατά την τελευταία δεκαετία υπάρχει 

σημαντικό κενό στα υπάρχοντα δεδομένα, αφού στο πλαίσιο του ΕΠΣΑΔ υπήρξαν μόνο δύο έτη 

κατά τα οποία η συλλογή δεδομένων εφαρμόστηκε πλήρως σε δωδεκάμηνη βάση. Συνεπώς σε 

όλες τις περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις συνεπάγονται σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και μεγάλα 

περιθώρια σφάλματος, αφού λόγω των κενών στα δεδομένα υιοθετούνται αναγκαστικά μια 

σειρά από υποθέσεις για βασικές παραμέτρους. Τονίζεται ότι μια χρονοσειρά πολυετών 

αδιάλειπτων δεδομένων θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την παροχή ρεαλιστικών 

εκτιμήσεων αναφορικά με την αξιολόγηση του επιπέδου επίτευξης της ΚΠΚ στους πληθυσμούς 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αλιευμάτων. 

 

Περιγραφέας 4: Θαλάσσια Τροφικά Πλέγματα  

Οπως αναλυτικά περιγράφεται στην 1η  έκθεση αποτελεσμάτων επελέγησαν 2 ακόμα τροφικές 

ομάδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τροφικών 

ομάδων του οικοσυστήματος 

Αφθονία και βιομάζα του φυτοπλαγκτού το οποίο αποτελεί πρωτογενή παραγωγό στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα. Αφθονία και βιομάζα του μικρο-μεσοζωοπλαγκτού το οποίο αποτελεί ένα 

σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των πρωτογενών παραγωγών και των υψηλότερων τροφικών 

επιπέδων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά ενέργειας στο θαλάσσιο τροφικό 

πλέγμα, ελέγχοντας την δυναμική και δομή των υψηλότερων τροφικών επιπέδων. 

Αποτελέσματα της αφθονίας και σύνθεσης ειδών και ομάδων ζωοπλαγκτονικών και 

φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών δίνονται στους Περιγραφείς D.1 και D.5 της παρούσης έκθεσης 

ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και καταμέτρηση συμπληρωματικών 

παραμέτρων όπως η διάρθρωση μεγεθών και λειτουργικών χαρακτηριστικών. Μαζί  με την 

συνολική αφθονία και βιομάζα μικρο και μεσο-ζωοπλαγκτού καθώς και του φυτοπλαγκτού 

μπορεί να είναι ένας δείκτης με μεγάλη ευαισθησία των πιέσεων/τάσεων βασικών τροφικών 

ομάδων στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στοιχείων όσον αφορά στα πλαγκτονικά 

τροφικά πλέγματα και την ανάπτυξη δεικτών για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης  

των θαλασσίων υδάτων.  

Όσον αφορά στην αναλογία μεταξύ πελαγικών προς βενθοπελαγικά είδη ψαριών, που 

αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά κάθε οικοσυστήματος (πχ. η συγκέντρωση Chl-



a και άλλων θρεπτικών έχει δειχθεί ότι ευνοεί την πληθυσμιακή αύξηση των πελαγικών ψαριών 

σε σχέση με τα βενθοπελαγικά) υπολογίστηκε με βάση την αφθονία/βιομάζα των πληθυσμών, 

όπως προκύπτει από δεδομένα εκφορτώσεων του ΕΠΣΑΔ. Ο εν λόγω δείκτης εμφάνισε 

υψηλότερη τιμή στο Αιγαίο-Λεβαντίνη σε σχέση με το ολιγοτροφικό Ιόνιο. Τα διαθέσιμα 

δεδομένα, λόγω των περιορισμών στη μεθοδολογία ή/και το στενό χρονικό τους εύρος δεν 

επιτρέπουν τον καθορισμό τιμών αναφοράς, ενώ και το μικρό εύρος της συγκεκριμένης 

χρονοσειράς δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σχετικά με την αφθονία 

επιλεγμένων, λειτουργικά σημαντικών ειδών (μικρά και μεγάλα πελαγικά), η κατάσταση των 

αποθεμάτων τους παρουσιάζεται στον Περιγραφέα 3. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε 

προκαταρκτική μελέτη για την ομαδοποίηση των ειδών με βάση τροφικά κριτήρια ούτως ώστε 

να διερευνηθούν πιθανές τροφικές ομάδες ιχθύων. Η ανάλυση ομαδοποίησης ανέδειξε πέντε 

ομάδες ψαριών με διαφορετικές τροφικές συνήθειες και αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα 

σχετικά με την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Περιγραφέα 4 σύμφωνα με την αναθεωρημένη 

ΟΠΘΣ. 

 

Περιγραφέας 5: Ευτροφισμός 

Η φυσικοχημική κατάσταση των σταθμών του δικτύου ΟΠΥ το 2019 ήταν καλή έως υψηλή 

επιτυγχάνοντας ΚΠΚ (93% των παράκτιων σταθμών έδωσαν καλή – υψηλή φυσικοχημική 

κατάσταση). Μόνο σε δύο περιπτώσεις η φυσικοχημική κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως μέτρια 

και κακή και αφορούν στον δυτικό Σαρωνικό κόλπο (Επίδαυρο - Μέτρια) και στον νότιο 

Αμβρακικό κόλπο, περιοχές όπου υπάρχει έντονη στρωμάτωση που πιθανόν να σχετίζεται με τις 

αλλαγές των κλιματικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια.  

Η κατάσταση ευτροφισμού των παράκτιων υδάτινων σωμάτων της Ελλάδας εκτιμήθηκε με βάση 

τις τιμές των θρεπτικών αλάτων και της χλωροφύλλης-α συνδυαστικά , δηλαδή με βάση δύο 

κύρια κριτήρια του Περιγραφέα 5. Με βάση τον δείκτη ΕΙ (eutrophication index, ΕΙ) φαίνεται 

ότι μόνο το 50% των παράκτιων σταθμών επιτυγχάνει την ΚΠΚ (GES). Συγκεκριμένα, οι 

σταθμοί του δυτικού Σαρωνικού κόλπου, του κόλπου της Ελευσίνας, του Εσωτερικού 

Σαρωνικού κόλπου, του δυτικού Πατραϊκού κόλπου, του Αμβρακικού κόλπου, της Μεθώνης, 

του Αργοστολίου και του Β. Λακωνικού κόλπου δεν επιτυγχάνουν την ΚΠΚ. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι ο δυτικός Σαρωνικός και ο νότιος Αμβρακικός κατατάχτηκαν στην «Κακή» 

Τροφική κατάσταση, ενώ ο ημίκλειστος Κόλπος της Ελευσίνας, ο σταθμός κοντά στις εκβολές 

του π. Λούρου και ο σταθμός στην Ηγουμενίτσα στην «Φτωχή». Όλοι οι σταθμοί που φαίνεται 

να μην επιτυγχάνουν την ΚΠΚ δέχονται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις και παρουσιάζουν 

προβλήματα ευτροφισμού. Επιπλέον, ο δυτικός Σαρωνικός Κόλπος και ο Νότιος Αμβρακικός 

παρουσιάζουν συνθήκες μειωμένου διαλυμένου οξυγόνου στα βαθύτερα στρώματα της υδάτινης 

στήλης. 

Για τα ανοιχτά νερά του δικτύου ΟΠΘΣ, δεν εφαρμόστηκαν οι δείκτες που εφαρμόστηκαν για 

την παράκτια ζώνη, αφού δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί τα όρια για την εκτίμηση της τροφικής 

κατάστασης στα ανοιχτά νερά ούτε οι κατάλληλοι δείκτες για τα ανοιχτά νερά της Ανατολικής 

Μεσογείου. Ωστόσο, το επιφανειακό στρώμα 0-100m των σταθμών μελέτης, με εξαίρεση του 



σταθμού Βόρεια της Λήμνου που επηρεάζεται από τα θαλάσσια ρεύματα της Μαύρης 

Θάλασσας, βρίσκεται σε ολιγοτροφική τροφική κατάσταση και σε καλή-υψηλή φυσικοχημική 

κατάσταση.  

Για τον προσδιορισμό της χλωροφύλλης-α ως δείκτη της ολικής βιομάζας του φυτοπλαγκτού, 

πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στο δίκτυο ΟΠΥ σε παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα 

της Ελλάδας (Μάρτιος 2019 και Νοέμβριος 2019) και στο δίκτυο ΟΠΘΣ στο Αιγαίο Πέλαγος 

και τη Λεβαντίνη (Μάρτιος-Απρίλιος, και Αύγουστος-Οκτώβριος 2019). Οι δειγματοληψίες στο 

πεδίο και οι αναλύσεις στο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με πρότυπες 

μεθοδολογίες. Για την εκτίμηση της ΚΠΚ (GES) στο θαλάσσιο οικοσύστημα χρησιμοποιήθηκε 

η κλίμακα οικολογικής ποιότητας της χλωροφύλλης-α (λόγος EQR) για τα παράκτια νερά της 

ανατολικής Μεσογείου (ΕΕ 2018/229).  

Σύμφωνα με την εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης που πραγματοποιήθηκε με βάση τη 

χλωροφύλλη-α, το 64% των παράκτιων περιοχών της Ελλάδας (δίκτυο ΟΠΥ) δεν πέτυχε ΚΠΚ. 

Η χειρότερη περιβαλλοντική κατάσταση βρέθηκε στον κόλπο της Ηγουμενίτσας και του 

Αργοστολίου, στις εκβολές Λούρου και Αράχθου και στον ημίκλειστο Κόλπο της Ελευσίνας. 

Πρόκειται για περιοχές που δέχονται ανθρωπογενείς πιέσεις και παρουσιάζουν προβλήματα 

ρύπανσης, ή για εκ του φυσικού τους πιο παραγωγικά συστήματα, όπως είναι τα εκβολικά 

συστήματα. Ακολούθησαν οι παράκτιες περιοχές του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου, του 

Αμβρακικού και του Αιγίου, με εμφανή την επίδραση ανθρωπογενών πιέσεων. Τα επίπεδα 

χλωροφύλλης-α στα ανοιχτά χωρικά ύδατα του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου και της 

Λεβαντίνης (δίκτυο ΟΠΘΣ) ήταν πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα αυτές οι περιοχές να 

χαρακτηρίζονται από ολιγοτροφικές συνθήκες, όπως εξάλλου γνωρίζουμε έως σήμερα. 

Αντίθετα, σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α μετρήθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο, 

γεγονός που συνδέεται με τη φυσική λίπανση της υποπεριοχής, ιδιαίτερα του Θρακικού 

Πελάγους, από την εκβολή τριών μεγάλων ποταμών και του ρεύματος της Μαύρης θάλασσας, 

αυξάνοντας σημαντικά την αλιευτική παραγωγικότητα. 

Σχετικά με τα περιστατικά άνθισης επιβλαβών μικροφυκών που σχετίζονται με φαινόμενα 

ευτροφισμού σε παράκτιες περιοχές, το σχετικό κριτήριο (D5C3) βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο 

στάδιο γενικά στη Μεσόγειο. Καταβλήθηκε επομένως προσπάθεια για τη συλλογή και 

επεξεργασία πρόσφατων βιβλιογραφικών αναφορών σχετικών με περιστατικά ανθίσεων 

επιβλαβών μικροφυκών (τοξικών μικροφυκών), με σκοπό την εκτίμηση του φαινομένου στις 

Ελληνικές θαλάσσιες παράκτιες περιοχές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επεξεργάστηκαν και εκτιμήθηκαν 

κάποια αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης για το έτος 2018 του Εθνικού 

Εργαστηρίου αναφοράς θαλασσίων βιοτοξινών καθώς και της Εργαστηριακής Μονάδας 

θαλασσίων τοξικών μικροφυκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Τα περισσότερα περιστατικά άνθισης 

τοξικών μικροφυκών πάνω από τα όρια λήψης μέτρων παρατηρήθηκαν από Μάιο έως 

Σεπτέμβριο και κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Πιερίας, Ημαθίας, Εβρου και 

Θεσσαλονίκης. Τα πιο συχνά τοξικά μικροφύκη ήταν είδη του διατόμου Pseudo-nitzschia 

(παράγει αμνησιακές τοξίνες) ενώ ακολούθησαν είδη του δινομαστιγωτού Dinophysis spp. 

(παράγει λιπόφιλες τοξίνες). Μάλιστα οι λιπόφιλες τοξίνες στη σάρκα εδώδιμων διθύρων 



μαλακίων ήταν οι μόνες που προκάλεσαν υπερβάσεις των υγειονομικών κανονιστικών ορίων, 

κυρίως στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ροδόπης και Πιερίας, κατά τον Απρίλιο και Μάιο και 

δευτερευόντως κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο.  

Αξιολόγηση της ποσοστιαίας κάλυψης των καιροσκοπικών μακροφυκών μέσω της 

μεθοδολογίας του βιοτικού δείκτη ΕΕΙ-c που πραγματοποιήθηκε σε 20 σταθμούς του δικτύου 

της ΟΠΥ, σε 4 σταθμούς του δικτύου Natura 2000 και σε 3 σταθμούς της ΟΠΣΘ έδειξε ότι οι 

ποσοστιαίες καλύψεις καιροσκοπικών μακροφυκών δεν κυμάνθηκαν σε επίπεδα που να 

υποδεικνύουν δυσμενείς επιπτώσεις εμπλουτισμού με θρεπτικά συστατικά. Εξαίρεση αποτέλεσε 

ο σταθμός της Νέας Κρήνης, στον Όρμο της Θεσσαλονίκης, όπου επικρατούσαν είδη που 

ανήκαν στα νιτρόφιλα, καιροσκοπικά γένη π.χ. Ulva, Gracilaria, Codium.  

Ο βιοτικός δείκτης PREI για την αξιολόγηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας έδειξε ότι οι 4 σταθμοί 

του δικτύου της ΟΠΥ (Στενό Μεθώνης, Κυλλήνη, Ηγουμενίτσα, S25) επιτυγχάνουν την ΚΠΚ, 

ενώ τρις (3) σταθμοί (Αργοστόλι, Κερκυραϊκή, Ιεράπετρα) δεν επιτυγχάνουν την ΚΠΚ.  

Αντίστοιχα, η εφαρμογή του βιοτικού δείκτη PREI έδειξε ότι όλοι οι σταθμοί των περιοχών 

Natura 2000 (GR3000005 -Σούνιο-Πάτροκλος, GR4320006 - ΒΑ Άκρο Κρήτης, GR1270002 - 

Όρος Ίταμος - Σιθωνία Χαλκιδικής, GR1270009 - Πλατανίτσι – Συκιά Χαλκιδικής) που 

εξετάστηκαν επιτυγχάνουν την ΚΠΚ. 

Ο βιοτικός δείκτης CymoSkew που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των λιβαδιών 

Cymodocea nodosa έδειξε ότι σε συνολικά 10 σταθμούς του δικτύου της ΟΠΥ, οι οκτώ (8) 

επιτυγχάνουν την ΚΠΚ, ενώ ένας (1) σταθμός (Γύθειο) δεν την επιτυγχάνει.  

Η εκτίμηση της κατάστασης των βενθικών βιοκοινωνιών με τη χρήση του δείκτη ΒΕΝΤΙΧ 

έδειξε ότι οι σταθμοί που δεν επιτυγχάνουν την ΚΠΚ είναι: Μεθώνη, κόλπος Αργοστολίου, 

όρμος Ηγουμενίτσας, Νότιος Αμβρακικός, Εκβολές Άραχθου, Εκβολές Λούρου, Αίγιο, 

Αργολικός, Τολό, Ψυττάλεια και ο κόλπος Ελευσίνας. 

 

Περιγραφέας 6: Ακεραιότητα Βυθού 

Σε αυτό το κριτήριο εφαρμόστηκαν  δείκτες και μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

των προηγούμενων Οδηγιών (ΟΠΥ, ΗD). Tα κριτήρια και δείκτες που αφορούν τα βενθικά 

ενδιαιτήματα και για τον D1 (πχ. κατανομή, έκταση, ποιότητα, σύνθεση και δομή 

ενδιαιτημάτων) συνεκτιμήθηκαν στο Κριτήριο D6C3. Σε επόμενη φάση ο υπολογισμός σε όλα 

τα κριτήρια θα είναι χωρικός και τα αποτέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη χωρική 

ολοκλήρωση σε επίπεδο οικοτόπων.  

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα εκτίμησης της ΚΠΚ σε υποσύνολο σταθμών 

παρακολούθησης του δικτύου ΟΠΥ το 2019.  

Σε κάθε υδατικό σώμα του δικτύου ΟΠΥ, οι σταθμοί παρακολούθησης του φυτοβένθους 

εντοπίζονται σε διαφορετικές θέσεις και βάθη από τους αντίστοιχους του ζωοβένθους. Η εν 

λόγω διαφοροποίηση οφείλεται τόσο 1) στην ύπαρξη του φυσικού αντικειμένου μελέτης (π.χ. η 

παρακολούθηση λιβαδιών Ποσειδωνίας πραγματοποιείται σε βάθος 15 m, καθώς και στο 

βαθύτερο όριο εξάπλωσης του είδους που διαφοροποιείται ανάλογα την περιοχή μελέτης), όσο 



και 2) στο κατάλληλο για παρακολούθηση υπόστρωμα (π.χ. βραχώδες υπόστρωμα με 

μακροφύκη).  

Φυτοβένθος 

Για την εκτίμηση της ΚΠΚ βάσει των μακροφυκών χρησιμοποιήθηκε ο βιοτικός «Δείκτης 

Οικολογικής Εκτίμησης» ΕΕΙ-c. Από τους 22 σταθμούς που εξετάστηκαν το 2019 στα πλαίσια 

του δικτύου ΟΠΥ, οι 16 επιτυγχάνουν την ΚΠΚ, ενώ οι 6 δεν την επιτυγχάνουν. Συγκεκριμένα, 

όσον αφορά στις τέσσερις περιοχές του δίκτυου Natura 2000, οι φυτοκοινωνίες μακροφυκών 

στην περιοχή GR3000005-Σούνιο-Πάτροκλος είναι σε ΚΠΚ, ενώ στην περιοχή GR4320006 - 

ΒΑ Άκρο Κρήτης δεν είναι. Επίσης, την ΚΠΚ επιτυχγάνουν και οι σταθμοί στις περιοχές 

GR1270002 - Όρος Ίταμος - Σιθωνία Χαλκιδικής, και GR1270009 - Πλατανίτσι – Συκιά 

Χαλκιδικής. 

Βενθικά μακροασπόνδυλα 

Η αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας του δικτύου ΟΠΥ το 2019 έγινε με βάση τα βενθικά 

μακροασπόνδυλα μαλακού υποστρώματος της δειγματοληψίας Μαρτίου 2019.  Η εκτίμηση της 

ΚΠΚ των βενθικών βιοκοινωνιών έγινε με τη χρήση του διαβαθμονομημένου δείκτη ΒΕΝΤΙΧ. 

Σταθμοί με μη ΚΠΚ των βενθικών βιοκοινωνιών ήταν: Μεθώνη, κόλπος Αργοστολίου, όρμος 

Ηγουμενίτσας, Νότιος Αμβρακικός, Εκβολές Άραχθου, Εκβολές Λούρου, Αίγιο, Αργολικός, 

Τολό, Ψυττάλεια και ο κόλπος Ελευσίνας. 

 

Περιγραφέας 7: Μεταβολή Υδρογραφικών Συνθηκών 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ωκεανογραφικοί πλόες σε σταθμούς των ανοιχτών χωρικών 

υδάτων του Αιγαίου και της Λεβαντινής για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΟΠΘΣ κατά το 

2019 (ΕΛΚΕΘΕ: ψυχρή περίοδος 18-23 Μαρτίου 2019 και θερμή περίοδος 24-30 Αυγούστου 

2019, ΙΝΑΛΕ: ψυχρή περίοδος 20 - 23 Απριλίου 2019 και θερμή περίοδος 15-21 Οκτωβρίου 

2019). Συλλέχθηκαν δεδομένα αλατότητας και θερμοκρασίας με επιτόπιες καταγραφές σε όλη 

τη στήλη του νερού. Επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα από τους σταθερούς πλωτήρες του δικτύου 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ και τους παρασυρόμενους του δικτύου ΑΡΓΩ σε διάφορα διαστήματα λειτουργίας 

εντός του 2019. Τα στοιχεία του 2019 δεν αποτυπώνουν κάποια μεταβολή των υδρογραφικών 

συνθηκών. 

 

Περιγραφέας 8: Ρύπανση 

Για τον προσδιορισμό ρυπογόνων ουσιών (μέταλλα -Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg- και οργανικοί 

ρύποι) ελήφθησαν δείγματα νερών από όλους τους σταθμούς του δικτύου της ΟΠΘΣ και στις 2 

περιόδους δειγματοληψίας του 2019 (ψυχρή περίοδος 18-23 Μαρτίου 2019 και θερμή περίοδος 

24-30 Αυγούστου 2019). Επίσης ελήφθησαν δείγματα επιφανειακών ιζημάτων άπαξ σε όλους 

τους σταθμούς.Την ίδια περίοδο έγινε δειγματοληψία νερών στο δίκτυο σταθμών της Οδηγίας 

για την Ποιότητα των Υδάτων (ΟΠΥ) στο Ιόνιο Πέλαγος. 



Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι σε όλους τους σταθμούς και τις δύο εποχές, οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και οργανικών ρύπων στα νερά του δικτύου ΟΠΘΣ ήταν κατά 

πολύ μικρότερες από τα όρια για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με την οδηγία 

2013/39/ΕΚ. Σε ότι αφορά τα μέταλλα οι συγκεντρώσεις τους στο δίκτυο των παράκτιων 

σταθμών της ΟΠΥ είναι αυξημένες σε σχέση με την ανοικτή θάλασσα αλλά και πάλι 

εξακολουθούν να είναι κάτω των θεσμοθετημένων οριακών τιμών για την ΚΠΚ. 

Παρόλο που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια στα ιζήματα για την εκτίμηση της 

περιβαλλοντικής κατάστασης, οι τιμές των ρυπογόνων ουσιών που μετρήθηκαν είναι πολύ 

κοντά σε αυτές που θεωρούνται ως τιμές υποβάθρου και επομένως δεν φαίνεται να υπάρχει 

επιβάρυνση. 

Σε ότι αφορά τα περιστατικά ρύπανσης, το 2019 δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό περιστατικό 

σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΥΕΝ. 

 

Περιγραφέας 9: Ρυπογόνες ουσίες σε αλιεύματα  

Ο Περιγραφέας 9 στηρίζεται σε στοιχεία του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου 

Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), για το οποίο κεντρικές αρμόδιες αρχές είναι το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Εξετάζονται οι ρυπογόνες ουσίες που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006, 

δηλαδή μέταλλα (Cd, Hg και Pb), διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥς). Για την αξιολόγηση του κριτηρίου D9C1 

χρησιμοποιούνται τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σε είδη ψαριών και οστρακοειδών που 

καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006 και την τροποποίηση (ΕΕ) 1259/2011. 

Δεν υπήρξαν διαθέσιμα δεδομένα για το 2019.Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν διοξίνες και 

PCBs για το 2018 και συμπληρώνουν αυτά των μετάλλων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση 

αποτελεσμάτων του 2018. Οι ΠΑΥς το 2018 ελέγχθηκαν μόνο σε καπνιστά αλιεύματα τα οποία 

δεν εξετάζονται για την αξιολόγηση του Περιγραφέα 9. 

Για το 2018, δεν υπήρξε καμία υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων ρυπογόνων ουσιών στα 

δείγματα που ελέγχθηκαν. 

 

Περιγραφέας 10: Θαλάσσια Απορρίμματα 



 

Εικόνα 2.1. Χάρτης με τις 3 περιοχές μελέτης και τις διατομές που εφαρμόστηκαν τα αναλυτικά 

πρωτόκολλα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τα Θαλάσσια 

Απορρίμματα (TG-ML). 

Μακρο- απορρίμματα στις Παραλίες 

Κατά το 2019 έγινε δειγματοληψία μακρο-απορριμμάτων σε 4 παραλίες στο Κεντρικό Αιγαίο 

Πέλαγος, 2 στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγος, 2 στην Λεβαντινή θάλασσα και 4 στο Βόρειο Αιγαίο 

Πέλαγος (2 δειγματοληψίες ανά έτος) (Εικόνα 2.1). Μέχρι την συγγραφή της έκθεσης δεν είχαν 

υιοθετηθεί όρια ΚΠΚ από τα Κράτη Μέλη. Για το λόγο αυτό έγινε μια ενδεικτική σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τις προτεινόμενες οριακές τιμές βάσης της UNEP (2015) (450- 1400 αντικ. 

/100 m).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πυκνότητα των απορριμμάτων στην παραλία του ΣΕΦ 

υπερβαίνει σημαντικά την προτεινόμενη τιμή βάσης, καθιστώντας την ένα hot spot στον 

Σαρωνικό κόλπο (Κ. Αιγαίο). Εξίσου σημαντικό ήταν το φορτίο απορριμμάτων στην παραλία 

του Κίτρους (Θερμαϊκός Κόλπος), με την πυκνότητά τους να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη 

από το προτεινόμενο όριο, κυρίως λόγο της έντονης παρουσίας μυδοκαλλιεργειών που 

επιβαρύνουν την περιοχή με χρησιμοποιημένα δίχτυα, σκοινιά και βαρέλια. Διπλάσια της 

μέγιστης προτεινόμενης πυκνότητας βρέθηκε η πυκνότητα των απορριμμάτων στο Φόδελε 

(Βόρεια Κρήτη), ενώ  οι ακτές της Κρήτης που είναι εκτεθειμένες στην Λεβαντινή Θάλασσα 

έχουν χαμηλό φορτίο απορριμμάτων. Τόσο στις παραλίες του Παγασητικού Κόλπου, όσο και σε 

αυτές των ακτών του Θρακικού Πελάγους οι πυκνότητες των απορριμμάτων ήταν σαφώς 

κατώτερες του ορίου. 



Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2019/904 (5 June 2019) «on the reduction of the impact of 

certain plastic products on the environment» ένα σύνολο πλαστικών αντικειμένων 

χαρακτηρίζονται ως «πλαστικά μιας χρήσης». Τα πλαστικά μιας χρήσης στις παραλίες του 

Κεντρικού Αιγαίου κυμαίνονταν στο 24-54% του συνόλου των πλαστικών απορριμμάτων, στις 

παραλίες του Βορείου Αιγαίου ήταν από 29~ 84%, σε αυτές του Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούσαν 

στο ~40%, ενώ στις ακτές της Νότιας Κρήτης (Λεβαντινή Θάλασσα) κυμαίνονταν μεταξύ 32-

67%. 

Μάκρο -απορρίμματα στον θαλάσσιο βυθό 

Το καλοκαίρι του 2019 πραγματοποιήθηκε το ταξίδι MEDITS και συλλέχθηκε πληροφορία για 

την πυκνότητα των απορριμμάτων (αριθμός απορριμμάτων/km2) στο βυθό 26 σταθμών του του 

Κεντρικού (Αργοσαρωνικός Κόλπος) και του Ιονίου Πελάγους και σε 64 σταθμούς του Βορείου 

Αιγαίου Πελάγους. 

Η μέση πυκνότητα των απορριμμάτων στο Ιόνιο βρέθηκε να είναι πολύ χαμηλότερη αυτής του 

Αργοσαρωνικού. Συνολικά στο 54% των σταθμών οι τιμές των απορριμμάτων βρέθηκαν να 

είναι υψηλότερες των τιμών βάσης (130-230 απορρίμματα/ km2) που έχει προτείνει η UNEP 

(2015). Τα πλαστικά στον βυθό αντιστοιχούν σε ~ 70% των απορριμμάτων. Στο Βόρειο Αιγαίο 

η μέση συγκέντρωση των απορριμμάτων βρέθηκε  επίσης υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή, με το 

σταθμό δυτικά της Σκύρου να ξεχωρίζει έχοντας 21 φορές περισσότερα αντικείμενα από το 

προτεινόμενο όριο. Η παρουσία πλαστικών στο Βόρειο Αιγαίο έφτανε στο ~90% του συνόλου 

των απορριμμάτων,  

Επιπλέοντα μικροπλαστικά στην επιφάνεια της θάλασσας 

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 2 ωκεανογραφικοί πλόες κατά την διάρκεια των οποίων 

συλλέχθηκαν συνολικά 10 δείγματα για επιπλέοντα μικροπλαστικά με μέγεθος < 0.3 mm. Στην 

παρούσα φάση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναλύσεις όλων των δειγμάτων σε όλες τις κλάσεις 

μεγεθών των σωματιδίων.  

Προς το παρόν δεν υπάρχουν οριακές τιμές (thresholds) για την ΚΠΚ σε ότι αφορά τα 

επιπλέοντα μικροπλαστικά, ούτε τιμές βάσης σε εθνικό (Ελλάδα) ή περιφερειακό (Μεσόγειος 

θάλασσα) επίπεδο. 

Από τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η μεγάλη διακύμανση αυτής της παραμέτρου. Για 

το σταθμό 6 στην Λεβαντινή Θάλασσα έχουμε στη διάθεση μας πλήρη στοιχεία. Η συνολική 

πυκνότητα των μικροπλαστικών στον σταθμό 6 ανέρχεται σε 0.66 items/m2 εκ των οποίων το 

66% αντιστοιχεί σε κομμάτια πλαστικών, το 31% σε φιλμ ενώ με μικρότερα ποσοστά 

ακολουθούν οι ίνες (3%) και τα αφρώδη σωματίδια (1%). Οι αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη 

και τα αποτελέσματα αναμένεται να παραδοθούν στη Βάση Δεδομένων της ΟΠΘΣ στο τέλος 

του 2020. 

Μικροπλαστικά στις Παραλίες 

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε 6 παραλίες στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος. Μέχρι 

την συγγραφή της έκθεσης δεν είχαν υιοθετηθεί όρια ΚΠΚ από τα Κράτη Μέλη. Για το λόγο 

αυτό έγινε μια ενδεικτική σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις προτεινόμενες οριακές τιμές 



βάσης της UNEP (2015) (2000.000- 500.000 αντικ. /Km2). Στα δείγματα εξετάστηκαν τα 

μικροπλαστικά εύρους 10μΜ-5mm. 

Από τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν από 8 μέχρι 24 μικρο-απορρίμματα 

(θραύσματα, ίνες, σφαιρίδια) μεγέθους 10 μm – 1 mm και 0-24 μικρο-απορρίμματα μεγέθους 1-

5 mm σε κάθε δείγμα ιζήματος. 

Ποσότητες και σύσταση των απορριμμάτων που εισέρχονται διά της κατάποσης στα θαλάσσια 

ζώα. 

Το δευτερεύον κριτήριο D10C3 της απόφασης της EΕ (2017/848) αφορά στα μακρο- (>25 mm), 

μέσο- (25 mm  - 5mm) και μικροαπορρίμματα (< 5mm) που εισέρχονται στους οργανισμούς 

κατά την κατάποση. Επί του παρόντος, τιμές βάσης αναφοράς και κατώτατου ορίου για την 

κατάποση των απορριμμάτων δεν είναι διαθέσιμες σε εθνικό (Ελλάδα) ή περιφερειακό 

(Μεσόγειος θάλασσα) επίπεδο λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πληροφοριών. 

Η μελέτη της κατάποσης μέσο- & μίκρο- απορριμμάτων γίνεται σε 2 είδη ψαριών: κουτσομούρα 

(Mulus barbatus) και γόπα (Boops boops), αλιευμένα από τέσσερις Κόλπους, από τον Σαρωνικό, 

τον Πατραϊκό, και τον Θερμαϊκό και από τις ακτές της Αλεξανδρούπολης, με συχνότητα 1 φορά 

τον χρόνο. 

Το καλοκαίρι 2019 πραγματοποιήθηκε το ταξίδι MEDITS και συλλέχθηκαν δείγματα 

κουτσομούρας και γόπας από την περιοχή του Αργοσαρωνικού Κόλπου (Κεντρικό & Νότιο 

Αιγαίο Πέλαγος) και από τον Θερμαϊκό Κόλπο (Βόρειο Αιγαίο), ενώ αγοράστηκαν 

συμπληρωματικά δείγματα από αλιείς, από τον Πατραϊκό Κόλπο (Ιόνιο Πέλαγος) και από τις 

ακτές της Αλεξανδρούπολης.  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η συχνότητα κατάποσης των  μεσο- (5mm – 

25mm) απορριμμάτων στον Αργοσαρωνικό και Πατραϊκό Κόλπο είναι της τάξεως του 1.8 –

12.50 % των ατόμων ψαριών που μελετήθηκαν. Μεσο-απορρίμματα δεν βρέθηκαν στα ψάρια 

που αλιεύτηκαν στις ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου ή στις ακτές της Αλεξανδρούπολης. Η 

μελέτη των μικροαπορριμμάτων (0.1mm – 5 mm) δείχνει μεγαλύτερη συχνότητα κατάποσης της 

τάξεως του 16.7-32 % (η υψηλότερη τιμή αφορά στο Β. Αιγαίο), ενώ η συχνότητα κατάποσης 

του συνόλου μέσο- και μίκρο- απορριμμάτων κυμαίνεται από 16.7-35.0 %. Επιπλέον, σε όλες τις 

περιπτώσεις, ο αριθμός των απορριμμάτων που ανιχνεύεται στα στομάχια ψαριών κυμαίνεται 

από 1 έως 2 κομμάτια.  

 

3. 

Τίτλος: «Mapping and evaluation of Posidonia Meadows and other important marine habitats 

under the European Habitats Directive (92/43/EEC), in the coastal waters of Cyprus 

(No.:19/2018)» 

Σκοπός του έργου:  

 Η λεπτομερής χαρτογράφηση των λιβαδιών Posidonia oceanica (Habitat 1120*) στα 

παράκτια ύδατα της Κύπρου για σκοπούς διαχείρισης, αξιολόγησης και μακροπρόθεσμης 

παρακολούθησης τυχόν διακυμάνσεων στη διανομή και κάλυψη τους. 



 Εντοπισμός και χαρτογράφηση άλλων σημαντικών τύπων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων στα 

παράκτια ύδατα της Κύπρου, όπως τα λιβάδια Cymodocea nodosa (Habitat 1110), οι 

ύφαλοι (Habitat 1170) και οι θαλάσσιες σπηλιές (Habitat 8330). 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τα ενδιαιτήματα 

(92/43/ΕΟΚ) και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ). 

 Η δημιουργία πρωτοκόλλων παρακολούθησης για κάθε θαλάσσιο τύπο οικοτόπου (1110, 

1120, 1170, 8330). 

Έναρξη-λήξη: 18/09/2019- 17/03/2022 

Φορέας χρηματοδότησης: Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιας Έρευνας, Κύπρος 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά:795.000€ 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 133.957,50€ 

Υπεύθυνος έργου: Βασίλης Παπαθανασίου 

Ομάδα εργασίας: Δρ Ορφανίδης Σωτήριος, Νάκου Κωνσταντινιά (MSc), Παπαδημητρίου Α. 

(MSc)  

Συμμετέχοντες φορείς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Marine and 

Environmental Research (MER) Lab Ltd 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Σε αυτή τη φάση του έργου (Φάση Α) 

πραγματοποιείται η συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση 

Ηχοβολιστή Πλευρικής Σάρωσης (ΗΠΣ) και δορυφορικών δεδομένων καθώς και 

δεδομένα επαλήθευσης του τύπου πυθμένα. 

Πιο συγκεκριμένα στη Φάση Α του έργου πραγματοποιείται: 

 Η επισκόπηση του βυθού των περιοχών αποτύπωσης με Ηχοβολιστή Πλευρικής 

Σάρωσης (Side-scan sonar - ΗΠΣ) και μεθόδους Τηλεπισκόπησης, οι οποίες να 

συνδυάζονται μεταξύ τους καθώς και με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, ώστε να 

μπορούν να παρέχουν μεγάλη ακρίβεια χαρτογράφησης του βυθού (έμμεσες μέθοδοι). Η 

ηχοβολιστική διασκόπηση αφορά ζώνες βάθους από τα 5μ και μέχρι τουλάχιστον τα 50μ, 

ενώ οι μέθοδοι Τηλεπισκόπησης  (Δορυφορική και κατά περίπτωση με Εναέρια 

Αυτόνομα Οχήματα - UAV) την ζώνη από 0 έως 5μ βάθους.  

 Η άμεση οπτική επαλήθευση του πυθμένα, με Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα (ROV), 

υποβρύχια Συρόμενη Κάμερα ή /και με Αυτόνομη Κατάδυση, για επιβεβαίωση των 

δεδομένων που προκύπτουν από τις ηχοβολιστικές μεθόδους. Οι εργασίες επαλήθευσης 

του πυθμένα (ground truthing) είναι εκτενείς ώστε όλοι οι διαφορετικοί τύποι πυθμένα να 

επαληθευθονται επαρκώς οπτικά. 

 Η Δειγματοληψία ιζημάτων. Για τον αρτιότερο χαρακτηρισμό του πυθμένα, 

συλλέγονται δείγματα ιζήματος με αρπάγη, ώστε να διαπιστωθεί η κοκκομετρία και η 



σύστασή του. Λαμβάνονται τουλάχιστον ένα δείγμα ανά 10χλμ2 ερευνηθείσας περιοχής 

(ανά 2χλμ Χ 5χλμ), ενώ τουλάχιστον 10% αυτών φωτογραφούνται λεπτομερώς.  

 Σε ρηχές περιοχές (<5μ) με ελλιπή Ηχοβολιστικά και Δορυφορικά δεδομένα, 

πραγματοποιείται χρήση Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος (UAV). 

Εντός του 2020 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση του 60% της Κυπριακής ακτογραμμής καθώς και 

η ανάλυση και επιβεβαίωση των δεδομένων. Με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών 

(SonarWiz, Hypack) συντέθηκαν τα ηχογράμματα των περιοχών μελέτης και έγινε 

βαθμονόμηση των τύπων πυθμένα βάση των δεδομένων του ΗΠΣ και των δεδομένων 

επαλήθευσης. Η ολοκλήρωση της Φάσης διακόπηκε μέχρι την Άνοιξη του 2021.  

 



 

4.  

Τίτλος: «PERICLES – Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων 

περιοχών (PrEseRvIng and sustainably governing Cultural heritage and Landscapes in European 

coastal and maritime regionS)» 

Σκοπός του έργου:  Η θάλασσα και τα πλούτη της είχαν ήδη από την αρχαιότητα καθοριστική 

παρουσία στον Ελληνικό πολιτισμό. Σε ορισμένες περιοχές αναπτύχθηκαν μέσα στους αιώνες 

πλούσιες αλιευτικές παραδόσεις που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό  την ταυτότητα  και τον τρόπο 

ζωής των παράκτιων κοινοτήτων, αλλά και στήριξαν τις τοπικές οικονομίες μέσω της αλιείας 

και της επεξεργασίας των αλιευμάτων. Οι κοινότητες αυτές δημιούργησαν διαχρονικά  μια 

διακριτή και πολύπλευρη αλιευτική κληρονομιά, με υλικές και άυλες διαστάσεις. Οι ραγδαίες 

περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες 

δεκαετίες, επέφεραν μεγάλες τομές στη φυσιογνωμία των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων της 

χώρας και απειλούν τις μακροχρόνιες αυτές παραδόσεις. Το PERICLES εστιάζει στην 

καταγραφή και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ακτών και των θαλάσσιων περιοχών 

της Ευρώπης.  

Ο στόχος της ελληνικής συμμετοχής είναι η καταγραφή της αλιευτικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής του ΒΑ Αιγαίου (από τον Στρυμόνα μέχρι τις εκβολές του Έβρου, 

καθώς και στη Θάσο και Σαμοθράκη) αξιοποιώντας αρχαιολογικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές 

και βιολογικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις. Αρχαιολογικά οστά ψαριών, γραπτές πηγές της 

αρχαιότητας και των Βυζαντινών χρόνων, νεότερες αρχειακές πηγές καθώς και σύγχρονες 

μαρτυρίες με τη μορφή φωτογραφιών, διηγήσεων, τραγουδιών κ.α. συνδυάζονται για να 

τεκμηριώσουν τον υλικό και άυλο πολιτισμό των παράκτιων κοινοτήτων της περιοχής και να τον 

κάνουν γνωστό στη παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.  

Το πρόγραμμα  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών (αλιείς, τοπική 

αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, εστιάτορες, τουριστικός τομέας, τομέας μεταποίησης ψαριών κλπ.) 

στην συλλογή πληροφοριών, γνώσεων και άλλων τεκμηρίων που αφορούν στις αλιευτικές 

παραδόσεις του τόπου και στην διατύπωση προτάσεων για διατήρηση και των τρόπων συνέχισης 

και ανανέωσης αυτών των παραδόσεων. Η αλιευτική ιστορία του τόπου, οι πολύτιμες γνώσεις 

και δεξιότητες που αναπτύχθηκαν με το πέρασμα των αιώνων αλλά και το δέσιμο με τον τόπο, 

με τη θάλασσα και η ιδιαίτερη ταυτότητα που διαμορφώθηκε θα μπουν στο προσκήνιο. 

Συμμετέχουν σ’ αυτό 10 ερευνητικά Ιδρύματα και πανεπιστήμια από 7 χώρες καθώς κι ένας 

πολύ μεγάλος αριθμός τοπικών φορέων και ομάδων που έχουν στενή με ποικίλες όψεις της 

παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ελληνικό σκέλος εκτελείται από το Ινστιτούτο 

Αλιευτικής Έρευνας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Έναρξη-λήξη:  2017 - 2021 

Φορέας χρηματοδότησης:  Horizon 2020 

Προϋπολογισμός έργου:  95.000,00€ 

Υπεύθυνος έργου:  Δρ. Μάνος Κουτράκης 



Ομάδα εργασίας:  Δρ. Αργύρης Σαπουνίδης, Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, Δρ. Δήμητρα 

Μυλωνά (ΙΝΣΤΑΠ), Δρ. Άρης Τσαντηρόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

Συμμετέχοντες φορείς:  Aalborg Universitet (Δανία), Wageningen University (Ολλανδία), 

Universite De Bretagne Occidentale (Γαλλία), University Of The Highlands And Islands LBG 

(Ηνωμένο Βασίλειο), The Queen's University Of Belfast (Ηνωμένο Βασίλειο), Universidade De 

Aveiro (Πορτογαλία), The Scottish Association For Marine Science LBG (Ηνωμένο Βασίλειο), 

Muinsuskaitseamet (Εσθονία), Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (Γαλλία). 

 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: 

Οι δράσεις του προγράμματος τον πρώτο χρόνο ήταν πολύπλευρες και αφορούσαν τόσο την 

καταγραφή της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την ενθάρρυνση της συμμετοχής 

των τοπικών κοινωνιών στην έρευνα και την ενημέρωση. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 

κατά το 2020 ήταν περιορισμένες λόγο των έκτακτων μέτρων ασφαλείας που πήρε η χώρα για 

την προστασία και αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιούργησε η παγκόσμια πανδημία του 

Covid-19. Αυτές ήταν: 

1. Διοργανώθηκαν σεμινάρια σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Α’ και Β’ θμια 

Εκπαίδευσης, με σκοπό να ενημερωθούν καθηγητές γυμνασίων και λυκείων της Καβάλας, ώστε 

να μπορέσουν να συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα «PERICLES». Η εκπαιδευτική 

δράση συνεργασίας του ΙΝΑΛΕ με τις περιβαλλοντικές ομάδες της Α’ και Β’ θμια Εκπαίδευσης, 

στο πλαίσιο του «PERICLES» δεν πραγματοποιήθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω της 

κατάστασης που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19. 

2. Διενεργήθηκε έρευνα πεδίου από συνεργάτες του ΙΝΑΛΕ στις πόλεις της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εστίασε στην αποτύπωση της σχέσης των κατοίκων της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την αλιεία και τη θάλασσα. Την έρευνα του πεδίου της 

χρονικές περιόδους που δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί, συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο 

ηλεκτρονικής μορφής που φιλοξενήθηκε στην σελίδα της google forms 

(https://docs.google.com/forms/d/1oje4S09zWFe3NuBwk6EcmZ3PiBHWfKUbuhTBCQoQLo0/

edit). 

3. Πραγματοποιήθηκε η συγγραφή ενημερωτικών φυλλαδίων για τα καρχαριοειδή στην 

τους κεφάλους και το Ευρωπαϊκό χέλι στην Ελλάδα, τα οποία πρόκειται να διανεμηθούν εντός 

του έτους 2021. 



5.  

Τίτλος: «The European Animal Tracking Network COST» 

Σκοπός του έργου: μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα μεμονωμένων περιφερειακών 

πρωτοβουλιών σε θέματα μαρκαρίσματος ψαριών για την καταγραφή της συμπεριφοράς τους σε 

ένα βιώσιμο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο βιοτηλεμετρίας που θα 

ενσωματωθεί σταδιακά στον παγκόσμιο χώρο των ήδη υφιστάμενων πρωτοβουλιών εκτός 

Ευρώπης. Το δίκτυο αυτό θα τονώσει την αριστεία στην επιστήμη σε ολόκληρη την Ευρώπη και 

θα παρέχει συμβουλές για τις πολιτικές και τις οδηγίες της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 

συναντήσεων ομάδων εργασίας, εργαστηρίων, μαθημάτων κατάρτισης και επιστημονικών 

αποστολών που θα επικεντρώνονται σε θέματα τηλεμετρίας και έρευνας σε σημαντικά είδη 

ψαριών. 

Έναρξη-λήξη: 2018 - 2021 

Φορέας χρηματοδότησης:  COST 

Προϋπολογισμός έργου: Όλα τα έξοδα μετακινήσεων των συμμετεχόντων του έργου 

καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου COST. 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Σαπουνίδης Αργύριος 

Συμμετέχοντες φορείς: Συμμετέχουν συνολικά 93 επιστήμονες από 35 διαφορετικές χώρες. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Επί του παρόντος έχουν δημιουργηθεί επιμέρους ομάδες εργασίας, οι οποίες θα εργαστούν σε 

διάφορα θέματα που άπτονται της ακουστικής τηλεμετρίας και του μαρκαρίσματος ιχθύων για 

τη συλλογή δεδομένων για τις μεταναστεύσεις τους. 

6.  

Τίτλος: «European eel research programme: Towards coordination of European eel stock 

management and recovery in the Mediterranean» 

Σκοπός του έργου: Το πρόγραμμα έχει ως κύριους σκοπούς 

i. τον προσδιορισμό και αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης και προστασίας για την 

ανάκαμψη του αποθέματος χελιών που αφορά τη Μεσόγειο, 

ii. τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του χελιού στη 

Μεσόγειο, 

iii. τη συλλογή και επικαιροποίηση δεδομένων σχετικά με τα αποθέματα χελιών και των 

ενδιαιτήματων του είδους στην περιοχή της Μεσογείου, 

iv. τη θέσπιση κοινού πλαισίου για την εκτίμηση των αποθεμάτων χελιού. 

Έναρξη-λήξη: 2020-202 

Φορέας χρηματοδότησης: General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) 

Προϋπολογισμός έργου: 550.000,00 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 29.250 € 



Υπεύθυνος έργου: Δρ. Σαπουνίδης Αργύρης 

Ομάδα εργασίας: Δρ. Σαπουνίδης Αργύρης 

Συμμετέχοντες φορείς: Ελλάδα (Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας), Ιταλία (Dipartimento di 

Biologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Γαλλία (Université de Perpignan), 

Ισπανία (University of Cordoba), Αλβανία (Agricultural University of Tirana), Τουρκία 

(Çanakkale Onsekiz Mart University), Αίγυπτος (National Institute of Oceanography and 

Fisheries), Τυνησία (Institut National des Sciences et Technologies de la Mer), Αλγερία (Centre 

national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture) 

 

7.  

Τίτλος: « Species composition of the Greek ray trade» 

Σκοπός του έργου: Το πρόγραμμα έχει ως κύριους σκοπούς 

i) να προσδιοριστούν γενετικά τα προϊόντα λιανικής πώλησης που έχουν υποστεί κοκκίνισμα 

για τον προσδιορισμό των βατοειδών που καταναλώνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική 

αγορά. 

Έναρξη-λήξη: 01/04/2019-31/03/2020 

Φορέας χρηματοδότησης: Fisheries Society of the British Isles 

Προϋπολογισμός έργου: 3.855,66 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 3.855,66 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη 

Συμμετέχοντες φορείς: Ελλάδα (Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας) 

 

8.  

Τίτλος: «Batoids on your plate: Species composition of the European ray trade» 

Σκοπός του έργου: Το πρόγραμμα έχει ως κύριους σκοπούς 

i) να συγκεντρωθούν αξιόπιστα δεδομένα με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 

ωριμότητα και τους συντελεστές μετατροπής των βατοειδών στην Ελλάδα,  

ii) να προσδιοριστούν γενετικά τα προϊόντα λιανικής πώλησης που έχουν υποστεί κοκκίνισμα 

για τον προσδιορισμό των βατοειδών που καταναλώνονται κατά κύριο λόγο στις ευρωπαϊκές 

αγορές 

Έναρξη-λήξη: 01/04/2019-31/03/2022 

Φορέας χρηματοδότησης: Save Our Seas Foundation 

Προϋπολογισμός έργου: 37.000,00 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 37.000,00 € 



Υπεύθυνος έργου: Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη 

Συμμετέχοντες φορείς: Ελλάδα (Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας) 

 

9. Τίτλος: «Urgent measures in the Eastern Mediterranean for the long term conservation of 

endangered European eel – LIFEEL» 

Σκοπός του έργου: Στόχος του έργου αποτελεί η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας 

και διατήρησης των πληθυσμών του Ευρωπαϊκού χελιού που διαβιούν στα εσωτερικά και 

μεταβατικά νερά. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, κρίνεται απαραίτητο οι δύο χώρες να 

ακολουθήσουν και να φέρουν εις πέρας επιμέρους στόχους, οποίοι θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων δράσεων προστασίας και διατήρησης, καθώς και στη θεσμοθέτηση ειδικών 

μέτρων διακυβέρνησης. Οι στόχοι αυτοί είναι:  

1. Απελευθέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωντανών «εύρωστων» γεννητόρων 

(ασημόχελα), τα οποία θα αγοράζονται από συνεταιρισμούς, μειώνοντας έτσι τη θνησιμότητα 

τους (σύμφωνα με τις συστάσεις της SAC στη δέκατη ένατη σύνοδο του 2017 και των GFCM, 

GFCM / 42/2018/1), ώστε ένας ικανοποιητικός αριθμός αυτών να μπορεί να φτάσει στη 

Θάλασσα των Σαργασσών και να αναπαραχθούν, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους. 

Στην Ελλάδα αυτή η δράση θα υλοποιηθεί στη Λίμνη Βιστωνίδα και σε μια λιμνοθάλασσα της 

Δυτικής Ελλάδας. 

2. Προστασία του αποθέματος των γυαλόχελων, από την αλιεία για πάχυνση σε μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας, με την εύρεση τρόπων επίτευξης τεχνητής αναπαραγωγής και ανάπτυξης 

τους. Στην Ελλάδα αυτή η δράση θα υλοποιηθεί με την προμήθεια γεννητόρων. 

3. Δημιουργία μέσων (π.χ. ιχθυοδιάδρομοι), κυρίως στα οικοσυστήματα των εσωτερικών 

υδάτων, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση του είδους ανάντη (κιτρινόχελα) και 

κατάντη (ασημόχελα) φραγμών εντός του υδρογραφικού δικτύου, προς εύρεση των πεδίων 

ανάπτυξης και την επιτυχή μετανάστευση τους προς τα μεταβατικά οικοσυστήματα και από εκεί 

στη Θάλασσα των Σαργασσών. Στην Ελλάδα αυτή η δράση θα υλοποιηθεί με την εγκατάσταση 

ιχθυοδιαδρόμου ειδικού για τα χέλια στο Φράγμα Τοξοτών. 

4. Μείωση της θνησιμότητας των χελιών που σχετίζεται με τις τουρμπίνες των 

υδροηλεκτρικών εργοστασίων, με την παρεμπόδισή τους να εισέλθουν σε αυτές με την 

τοποθέτηση προσωρινών φραγμών και καθορισμό κανόνων καλής πρακτικής για τους ιδιοκτήτες 

υδροηλεκτρικών έργων.  

5. Εκτός από τους τρεις παραπάνω στόχους, κοινούς σε όλα τα Διαχειρίστηκα Σχέδια για το 

Ευρωπαϊκό χέλι, το LIFEEL προσθέτει έναν ακόμα ειδικό στόχο ύψιστης σημασίας για τη 

μακροπρόθεσμη διατήρηση του είδους. Αυτός ο στόχος αφορά την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση των άμεσων ενδιαφερομένων (πολιτεία, δήμοι, κλπ) και του κοινού, για τα 

πρόβλημα προστασίας και διατήρησης του, με στόχο τη χάραξη κοινής πολιτικής και 

στρατηγικών δράσεων για την μακροπρόθεσμη προστασία και διατήρηση του είδους. Στην 

Ελλάδα αυτή η δράση θα υλοποιηθεί με διάφορες ενημερωτικές δράσεις (φυλλάδιο, ιστοσελίδα, 

κλπ) 



Έναρξη-λήξη: 1/10/2020 - 31/12/2024 

 Φορέας χρηματοδότησης: LIFE – Environment and Resource Efficiency 

Προϋπολογισμός έργου: 5,428,447 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 478,475 € (358,415 € η συνεισφορά της Ε.Ε.) 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Σαπουνίδης Αργύριος (Υπεύθυνος της Ελληνικής συμμετοχής)  

Ομάδα εργασίας: Δρ. Μανος Κουτράκης, Μάκης Φλωράς, Παρασκευή Παπαδοπούλου, 

Γεωργία Καλανταρίδου  

Συμμετέχοντες φορείς: 1) Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, 2) Regione 

Emilia-Romagna, 3) Università di Bologna, 4) University of Ferrara, 5) Parco Delta Po, 6) Parco 

del Valentino Po, 7) Parco Ticino, 8) Gestione Ricerca Ambientale Ittica Acque (GRAIA) και 9) 

ΕΛΓΟ - ΙΝΑΛΕ  

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου 

Υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες. Οι δράσεις του έργου αναμένεται να 

ξεκινήσουν στις αρχές του 2021.  

 

10. 

Τίτλος: «Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring 

of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health 

impact of harmful substances and public exposure prevention” - MONITOX.»  

Σκοπός του έργου: Τα προβλήματα της περιφερειακής ρύπανσης στη λεκάνη του Εύξεινου 

Πόντου είναι περίπλοκα, και το φάσμα των τοξικών ουσιών που επηρεάζουν τους ζωντανούς 

οργανισμούς, τον γηγενή πληθυσμό και τα οικοσυστήματα γενικότερα είναι πολύ μεγάλο, ενώ 

αυξάνεται συνεχώς. Οι εισροές ρύπανσης από σημειακές και διάχυτες πηγές μέσω των 

διασυνοριακών υδάτινων οικοσυστημάτων της λεκάνης BSB (Ελλάδα, Ρουμανία και Μολδαβία) 

έχουν αλλάξει ριζικά. Η εις βάθος μελέτη των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις μεγάλες, 

διασυνδεδεμένες λεκάνες απορροής των προς μελέτη ποτάμιων οικοσυστημάτων και η 

αξιολόγηση της έκθεσης των ανθρώπων σε τοξικές ουσίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε 

συνεργασία, η οποία να βασίζεται στη γνώση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη 

διεπιστημονική έρευνα, η οποία μπορεί να διεξαχθεί μόνο σε διακρατικά δίκτυα. Το έργο 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής διασυνοριακής συνεργασίας για τη βελτίωση της 

κοινής παρακολούθησης της περιβαλλοντικής τοξικής ρύπανσης και την καλύτερη ανταλλαγή 

νέων μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών, σχετικά με την παρούσα 

οικολογική ‘καλή’ κατάσταση των ποτάμιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων του Δούναβη και 

του Νέστου και τις επιπτώσεις ενδεχόμενης επιβλαβούς ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία.. 

Έναρξη-λήξη: 20/09/2018-19-09-2021 (μετά από 6μηνη παράταση) 

Φορέας χρηματοδότησης: Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 952.583,55 € 



Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 3.403,08 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Νικόλαος Σταμάτης (για το ΙΝΑΛΕ)        

Ομάδα εργασίας: Δρ. Νικόλαος Καμίδης, Δρ. Αργύρης Σαπουνίδης, Φώτης Αράπογλου, 

Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Άρης Χρηστίδης, Παρασκευή Παπαδοπούλου, Δημήτρης 

Καραμπέτσης   

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΔΙΠΑΕ-Τμήμα 

Χημείας, Dunarea de Jos” University of Galati (LEADER) (Ρουμανία), Institute of Zoology, 

Chisinau, (Μολδαβία); Institute of Geology and Seismology Chisinau, (Μολδαβία), Danube 

Delta National Institute for Research and Development, Tulcea, (Ρουμανία) 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Στο έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν από την 

ομάδα μας του ΙΝΑΛΕ τρεις από τις τέσσερις συνολικά δειγματοληψίες πεδίου (ποτάμιο 

οικοσύστημα και δέλτα του π. Νέστου) και έγινε η προετοιμασία των δειγμάτων (ιστών, νερού 

και ιζήματος) στο εργαστήριο. Το έργο είναι σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα έχουμε ως ομάδα 

συμμετάσχει ή συνδιοργανώσει τις παρακάτω δραστηριότητες στο έτος 2020: 

 Διεθνές συνέδριο με τίτλο “Environmental Toxicants in Freshwater and Marine 

Ecosystems in the Black Sea Basin” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην Καβάλα 

(8 - 11 Σεπτεμβρίου) 

 Εθνικό συμπόσιο με τίτλο “Πιθανή ρύπανση του ποτάμιου και δελταϊκού 

οικοσυστήματος του π. Νέστου” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στο ΙΝΑΛΕ (180 

συμμετοχές, 14 Δεκεμβρίου) 

 

11. 

Τίτλος: AFRIMED Algal Forest Restoration In the MEDiterranean Sea () 

Σκοπός του έργου: H δημιουργία τεχνογνωσίας για την αποκατάσταση των υποθαλάσσιων 

λιβαδιών των ειδών του γένους Cystoseira στη Μεσόγειο Θάλασσα. Πρόκειται για τα 

μεγαλύτερα σε μέγεθος φαιοφύκη με ιδιαίτερα σημαντικό οικολογικό και οικονομικό 

ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, τα οποία τα τελευταία χρόνια απειλούνται εξαιτίας της 

καταστροφής των ενδιαιτημάτων, του ευτροφισμού και της υπερ-αλίευσης (υπερβόσκηση 

αχινών).  

Έναρξη-λήξη: Ιανουάριος 2019-Δεκέμβριος 2022 

Φορέας χρηματοδότησης: European Maritime and Fisheries Fund Sustainable Blue Economy - 

STRAND 4 – Restoring Marine Ecosystems in the Med (EU). 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 1.857.639 € 

Προϋπολογισμός του ΙΝΑΛΕ: 112,476 € 

Υπεύθυνος προγράμματος: Δρ Σ. Ορφανίδης 

Ομάδα εργασίας: Δρ Παπαθανασίου Βασίλης, Νάκου Κωνσταντινιά, Παπαδημητρίου 

Απόστολος 



Συμμετέχοντες φορείς: Polytechnic University of Marche (Italy), Stazione Zoologica Anton 

Dohrn, Napoli (Italy), Universitè Nice Sophia Antinopolis (France), University of Girona 

(Spain), Hellenic Centre for Marine Research (Greece), Hellenic Agricultural Organisation 

“Demeter” (Greece), UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UK), Ecoreach 

SRL (Italy), University of Vlora (Albania), Faculty of Sciences of Bizerte, University of 

Carthage (Tunisia), University Chouaib Doukkali (Moroco). 

  

Figure 11.1. Τυπική εικόνα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας (αριστερά) και του ακρωτηρίου Σιθυωνίας 
(δεξιά), θέσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των λιβαδιών της Cystoseira (sensu lato) 

 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Οι εργασίες του προγράμματος, όπως 

αναφέρονται, ενδεικτικά παρακάτω, προχωράνε ικανοποιητικά, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. 

 Εργασίες πεδίου για συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δειγμάτων βενθικών 

μακροφύτων με σκοπό τη χαρτογράφηση σε μικρή χωρική κλίμακα των λιβαδιών της 

Cystoseira sl. σε παράκτιες περιοχές του Β. Αιγαίου. 

 Επεξεργασία των δειγμάτων βενθικών μακροφύτων στο εργαστήριο, στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων για ταυτοποίηση ειδών και φυτοκοινωνιών, και εφαρμογή σχετικών 

δεικτών βιοποικιλότητας - οικολογικής ποιότητας. 

 Η δημιουργία πρωτοκόλλων χαρτογράφησης των λιβαδιών της Cystoseira sl. 

 Διενέργεια πειραμάτων στο εργαστήριο σε καθορισμένες συνθήκες για την 

επαλήθευση/απόρριψη διαφόρων τύπων υποθέσεων με τη χρήση εξελιγμένων 

επιστημονικών μεθόδων, π.χ. φθορισμομετρία χλωροφύλλης. 

 Διενέργεια πειραμάτων στο εργαστήριο με αρτίβλαστα διαφορετικών ειδών Cystoseira 

sl. σε καθορισμένες συνθήκες για την ανάπτυξη μεθόδων αποκατάστασης των 

υποθαλάσσιων λιβαδιών τους στη Μεσόγειο Θάλασσα.  



 Συγγραφή των ενδιάμεσων και των τελικών τεχνικών εκθέσεων. 

 

1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. 

Τίτλος: «Δράσεις προστασίας για τα ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας Eudontomyzon (Caspiomyzon) 

hellenicus & Cobitis punctilineata». 

Σκοπός του έργου: Κύριος σκοπός του έργου είναι η αναλυτική μελέτη της κατανομής των δύο 

αυτών ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής 

για την προστασία τους. 

Έναρξη-λήξη: 1/9/2020 - 1/10/2021 

Φορέας χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 75.000,00 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Σαπουνίδης Αργύριος 

Ομάδα εργασίας: Δρ. Σαπουνίδης Αργύριος, Δρ. Κουτράκης Εμμανουήλ, καθ. Λεονάρδος 

Ιωάννης, αναπλ. καθ. Μπόμπορη Δήμητρα, Αράπογλου Φώτης, Παπαδοπούλου Παρασκευή  

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Στο έτος 2020 πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για την περιοχή και τα είδη 

στόχο. Επιπλέον σχεδιάστηκαν οι δειγματοληψίες που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2021. 

 

2. 

Τίτλος: «Χώρο- χρονική μελέτη της εξάπλωσης ξενικών ειδών στο Αιγαίο με τη χρήση 

οικολογικών μοντέλων και eDNA: αξιολόγηση της βιοπαρακολούθησης οικοσυστημάτων» 

Σκοπός του έργου: Βασική ιδέα και αντικείμενο της πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός 

προγνωστικού μοντέλου, το οποίο χρησιμοποιώντας την άμεση ταυτοποίηση χωροκατακτητικών 

ξένων ειδών (ΧΞΕ) με τη χρήση περιβαλλοντικού DNA (eDNA), καθώς και αβιοτικών και 

βιοτικών περιβαλλοντικών δεδομένων θα παρέχει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες 

(Υπουργείο - Διοίκηση) να προσδιορίζουν τις ζώνες εκείνες στις οποίες παρεμβάσεις είναι 

απαραίτητες για την αποτροπή εμφάνισης και εξάπλωσης των ΧΞΕ στις παράκτιες περιοχές. 

Απώτερος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων εξάπλωσης ΧΞΕ και η 

διαφύλαξη της βιοποικιλότητας των τοπικών παράκτιων ζωνών. Ως περιοχή μελέτης και 

πιλοτικής εφαρμογής της τεχνολογίας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου έχουν επιλεχθεί 

οι παράκτιες περιοχές/ζώνες, περιοχές στις οποίες έχουν ήδη παρατηρηθεί μεγάλοι αριθμοί ΧΞΕ 

στην Ελλάδα. 



Έναρξη-λήξη: 15/4/2020 - 14/4/2023 

Φορέας χρηματοδότησης: Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 462.603,66 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Γκουμπίλη Χρυσούλα  

Ομάδα εργασίας: Δρ. Παπαθανασίου Βασίλης, Δρ. Καμίδης Νίκος, Δρ. Κρέη Γρηγόρης, Δρ. 

Ορφανίδης Σωτήρης. 

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και 

Θαλασσίων Βιοεπιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Βιολογίας Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Στο έτος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν οι 

δειγματοληψίες λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες αναθέσεων και αγοράς αναλώσιμων και 

εξοπλισμού λόγω Covid-19, απαραίτητων για τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών πεδίου. 

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για την προμήθεια του εξοπλισμού και των 

αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου. 

 

3. 

Τίτλος: «Εκτίμηση των επιπτώσεων των βιολογικών εισβολών στα τροφικά πλέγματα του 

Αιγαίου Πελάγους με χρήση της προσέγγισης ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος - 

MODIAS» 

Σκοπός του έργου: Ο κύριος στόχος του MODIAS είναι η εκτίμηση των μηχανισμών με τους 

οποίους οι βιολογικές εισβολές αλλόχθονων ειδών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών στο Νότιο Αιγαίο επιδρούν και επηρεάζονται από τη δομή και τη 

λειτουργία του τροφικού πλέγματος, την αλιεία και την κλιματική αλλαγή, με χρήση του 

εργαλείου ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος Ecopath with Ecosim. Το έργο υιοθετεί ένα 

“αθροιστικό πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων” και μια “Προσέγγιση Βασιζόμενη στο 

Οικοσύστημα” της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που απαιτείται από κύριες 

περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική ή 

η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. 

Στο MODIAS, η δομή και η λειτουργία του υπό μελέτη οικοσυστήματος θα χαρακτηριστούν 

μέσω της ανάπτυξης μοντέλων οικοσυστήματος Ecopath, και θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση της 

χρονικής εξέλιξης των επιπτώσεων των αλλόχθονων ειδών και της αλιείας στο υπό μελέτη 

οικοσύστημα, ενώ τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν θα συγκριθούν με άλλα αντίστοιχα 

διαφορετικών περιοχών της Μεσογείου. Επιπλέον, η ιστορική δυναμική του υπό μελέτη 

οικοσυστήματος υπό την επίδραση των βιολογικών εισβολών, της αλιείας και της σχετιζόμενης 

με την κλιματική αλλαγή ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας, θα διερευνηθούν με την 

προσέγγιση Ecosim. Η προσέγγιση Ecosim θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην πρόβλεψη των 

επιπτώσεων για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος σεναρίων σχετιζόμενων με 

παραμέτρους του φαινομένου της βιολογικής εισβολής, της αλιευτικής διαχείρισης και της 

κλιματικής αλλαγής. 



Έναρξη-λήξη: 1/8/2018 – 31/1/2022 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 110.000,00 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Αθανάσιος Ευαγγελόπουλος  

Ομάδα εργασίας: Δρ. Αθανάσιος Ευαγγελόπουλος, Καθ. Στέλιος Κατσανεβάκης, Dr. Marta 

Coll, Dr. Gil Rilov, Δρ. Ίριδα Μάινα, Dr Xavier Corrales. 

Συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Institute of 

Marine Sciences in Barcelona, Spain (ICM-CSIC), Israel Oceanographic & Limnological 

Research, ΙΝΑΛΕ 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Στο έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν δράσεις συλλογής και εναρμόνισης των δεδομένων εισόδου 

των μοντέλων οικοσυστήματος που θα αναπτυχθούν στο έργο (ΠΕ1). Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε συλλογή και εναρμόνιση δεδομένων πυκνότητας βιομάζας των λειτουργικών 

ομάδων των ειδών, ρυθμών παραγωγής (P/B) και κατανάλωσης (Q/B) των λειτουργικών ομάδων 

των ειδών, τροφικών προτιμήσεων (δίαιτες) των ειδών, αλιευτικής παραγωγής, απορρίψεων, 

καθώς και περιβαλλοντικών δεδομένων (χλωροφύλλη α και θερμοκρασία νερού). 

Πραγματοποιήθηκε ακόμη συλλογή και εναρμόνιση δεδομένων περιβαλλοντικών φακέλων των 

ειδών σε ότι αφορά στη θερμοκρασία νερού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συλλογή και εναρμόνιση 

δεδομένων επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας σύμφωνα με τα σενάρια πρόβλεψης RCP 

της AR5 της IPCC.  

Οι πηγές δεδομένων που αξιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν τη διεθνή και την ελληνική 

δημοσιευμένη και γκρίζα βιβλιογραφία, Έλληνες και ξένους ερευνητές που δέχτηκαν να 

παραχωρήσουν δεδομένα τους για τις ανάγκες του έργου, υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου 

(ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΣΤΑΤ), διεθνείς και Ελληνικούς οργανισμούς και ΜΚΟ (ACCOBAMS, ICCAT, 

EOE, MΟm, ΑΡΧΕΛΩΝ), online υπηρεσίες (AquaMaps, CMEMS, EMODnet, portals 

κλιματικών δεδομένων), και υπάρχοντα μοντέλα Ecopath για την Ανατολική Μεσόγειο. 

Επιπλέον των δράσεων συλλογής και εναρμόνισης των δεδομένων εισόδου των μοντέλων, 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση πληροφορίας από δημοσιευμένα μοντέλα Ecopath και Ecosim, 

καθορισμός της χωρικής και χρονικής κλίμακας των μοντέλων του έργου, καθορισμός των 

λειτουργικών ομάδων των ειδών, καθώς και καθορισμός των αλιευτικών εργαλείων που θα 

περιληφθούν στα μοντέλα. 

Κατά το 2020 υποβλήθηκαν στον χρηματοδότη και εγκρίθηκαν τα παραδοτέα του έργου Π1.1 

Αναφορά περιγραφής των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο ΠΕ2, Π1.2 Αναφορά 

περιγραφής των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο ΠΕ3, Π1.3 Αναφορά περιγραφής των 

δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο ΠΕ4, και Π1.4 Αναφορά περιγραφής των λειτουργικών 

ομάδων και της χωρικής και χρονικής κλίμακας του μοντέλου. Επίσης, στο πλαίσιο του Π5.5 

Άλλες δημοσιεύσεις, δημοσιεύτηκε στις 24/4/2020 στο επιστημονικό περιοδικό Bioinvasions 

Records άρθρο με τίτλο: “Α systematic literature review on the progress of the dispersal of the 

non-indigenous goatfish Parupeneus forsskali in the Mediterranean, with preliminary 



information on its diet composition in Cyprus” και συγγραφείς τους Athanasios Evagelopoulos, 

Andreas Nikolaou, Nikolas Michailidis, Thodoros E. Kampouris & Ioannis E. Batjakas 

(https://doi.org/10.3391/bir.2020.9.2.06). 

Κατά το 2021 και ως τη λήξη του έργου θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των μοντέλων (ΠΕ2 – 

ΠΕ4) και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου σε επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια. 

 

4.  

Τίτλος: Επέκταση εμπορικής διάρκειας ζωής του νωπού γαύρου σε πάγο με χρήση μικρο-

νανο-φυσαλίδων όζοντος  

Σκοπός του έργου: Ο σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η διατήρηση των άριστων 

οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νωπού γαύρου για 4 έως 7 ημέρες, μετά 

από την αποθήκευση/συντήρησή του σε πάγο που περιέχει ΜΝ-φυσαλίδες όζοντος. Επίσης, 

επιπλέον στόχοι περιλαμβάνονται στα παρακάτω: 

• Καταγραφή, ανάλυση και βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης της συνολικής διαδικασίας 

συντήρησης αλιευμάτων στα αλιευτικά σκάφη και στις ιχθυόσκαλες 

• Μελέτη της επίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων άλατος στο εναιώρημα πάγου που 

χρησιμοποιείται στις παγο-λεκάνες βύθισης του αλιεύματος, κυρίως όσον αφορά τα 

οργανοληπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του νωπού προϊόντος 

• Επαλήθευση – επικύρωση της τεχνολογίας παραγωγής ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος και ειδικά για 

χρήση στη συντήρηση νωπών αλιευμάτων, εργαστηριακή λειτουργία και αναβάθμιση TRL 

(Technology Readiness Level, κατά NASA & Horizon 2020) σε επίπεδο 6 (System/subsystem 

model or prototype demonstration in a relevant environment) 

• Πιλοτική εφαρμογή χρήσης ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος στη συντήρηση αλιευμάτων και έλεγχος 

αξιοπιστίας για βιομηχανική χρήση προς αναβάθμιση TRL (Technology Readiness Level, κατά 

NASA & Horizon 2020) σε επίπεδο 7 (System prototype demonstration in an operational 

environment) 

• Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής της καινοτόμου συσκευής ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος από 

ελληνική εταιρεία και την εμπορική διάθεσή της. Βελτιστοποίηση παραμέτρων για οικονομική 

και αποτελεσματική λειτουργία της, κατάλληλη για εμπορική διάθεση 

• Διάχυση βέλτιστων πρακτικών συντήρησης νωπών αλιευμάτων και η ευρεία δημοσιοποίηση 

των αποτελεσμάτων του έργου, προς βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών συντήρησης νωπών 

αλιευμάτων, μέσω της προτεινόμενης καινοτομίας 

Έναρξη-λήξη: 04/05/2018-31/12/2023 (μετά από παράταση) 

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Θάλασσας 2014-2020 

(Καινοτομία στην Αλιεία)  

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 458.490,00 



Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 186.600,00 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Γρηγόρης Κρέη 

Ομάδα εργασίας: Δρ. Νικόλαος Σταμάτης, Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, Δρ. Νικόλαος Καμίδης, 

Πελαγία Πηγαδά, Κων/νος Ευθυμιάδης, Δρ. Εύη Αποστολίδη, Δρ. Χρύσα Παπαδημητρίου 

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Διεθνές Πανεπιστήμιο 

Ελλάδος-Τμήμα Χημείας 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Πραγματοποιήθηκαν βιοχημικές, 

μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις σε δείγματα γαύρου κατά τη διατήρησή του σε 

μπάνιο παγόνερου με όζον. Τα δείγματα ελήφθησαν σε εποχικές δειγματοληψίες γαύρου όπου 

και έγινε επί του σκάφους (γρι-γρι) η χρήση του όζοντος στις συσκευασίες του προϊόντος σε 

φελιζόλ (Μάρτιος 2020, Ιούνιος 2020 και Σεπτέμβριος 2020) όπως επίσης και σε δύο δείγματα 

που αποκτήθηκαν από την ιχθυόσκαλα καβάλας. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε διαφορετικές 

καταστάσεις συντήρησης, όπως διαφορετικές συγκεντρώσεις άλατος στο παγόνερο (1,5%, 2,5% 

3,5%, 5%, 7%), με ή χωρίς τη προσθήκη όζοντος, και συντήρηση στον 1ο C για τρείς έως πέντε 

ημέρες από την αλίευσή τους. Από κάθε δείγμα κάθε κατάστασης, από την αρχική και την 

τελευταία ημέρα συντήρησης, τα ψάρια υποβλήθηκαν σε οργανοληπτικό έλεγχο από πάνελ 

αποτελούμενο από τουλάχιστον 5 κριτές οι οποίοι βαθμολόγησαν το δείκτη ποιότητας του 

προϊόντος σε 20 διαφορετικά κριτήρια. Παράλληλα, την αρχική και τελευταία ημέρα κάθε 

διαδικασίας δείγματα αποτελούμενα από ολόκληρα ψάρια, ή ιστούς (φιλέτα), συλλέχθηκαν για 

να υποβληθούν στις παρακάτω αναλύσεις: α) μικροβιολογική ανάλυση με κλασικές 

μικροβιολογικές μεθόδους, β) μικροβιολογική ανάλυση με αλληλούχιση επόμενης γενιάς 

βασισμένη στην αλληλουχία της , γ) χημική σύσταση (proximate analysis) που περιλαμβάνει 

μετρήσεις υγρασία, τέφρα, ολικού λίπους, ολικών πρωτεϊνών και θερμιδομετρία σε κάθε δείγμα, 

δ) βιοενζυμικές αναλύσεις (μετρήσεις αμμωνίας, D-γλυκόζης, οξικού οξέος, γαλακτικού οξέος), 

ε) βιογενείς αμίνες (ισταμίνη, τρυπταμίνη , πουτρεσκίνη, καβαδερίνη, σπερμιδίνη, σπερμίνη, 

τυραμίνη), στ) ανάλυση (προφίλ) λιπαρών οξέων στο φιλέτο και στις επιμέρους κλάσεις 

λιπιδίων, ζ) πρωτεομική ανάλυση με τη μέθοδο 2D-DIGE. Έχουν πραγματοποιηθεί οι 

μικροβιολογικές αναλύσεις με κλασικές μεθόδους, οι αναλύσεις της χημικής σύστασης του 

φιλέτου και το προφίλ των λιπαρών οξέων. 

 

 
 

Εικόνα 4.1. Μεταβολή του αρχικού μικροβιακού φορτίου του γαύρου ανά εποχή. 

 



 
Εικόνα 4.2. Χρωματογράφημα (αέρια χρωματογραφία-GC) των λιπαρών οξέων στο φιλέτο του 

γαύρου 

 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με τουλάχιστον μία εποχική δειγματοληψία να εκκρεμεί, όπως 

επίσης και με τις δειγματοληψίες που αφορούν στη συντήρηση του γαύρου παρουσία νερού και 

πάγου εμπλουτισμένου με μίκρο- και νάνο φυσαλίδες όζοντος.  

 

5.  

Τίτλος: «Μελέτη της αναστολής της Μελάνωσης των γαρίδων: ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος 

με εφαρμογές στην Ελληνική Αλιεία» 

Σκοπός του έργου: Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μελάνωσης στα 

αλιεύματα των καρκινοειδών, στοχεύοντας στη διερεύνηση εξειδικευμένων αντιοξειδωτικών 

ουσιών χαμηλού κόστους που θα αποτρέπουν τη μελάνωση και στη δημιουργία κατάλληλου 

πρωτοκόλλου χειρισμού και «θεραπείας» των αλιευμάτων των γαρίδων κατά την αλίευση, 

συλλογή και αποθήκευσή τους πριν την εμπορική τους χρήση. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου 

είναι: 1) να μελετηθεί όσο το δυνατόν ολοκληρωμένα το φαινόμενο της μελάνωσης στα δύο 

εμπορικά είδη γαρίδων και να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα κενά γνώσης, 2) να αναπτυχθεί 

καινοτόμο διάλυμα «θεραπείας» του αλιεύματος των γαρίδων, 3) να τροποποιηθεί το υπάρχον 

πρωτοκόλλο χειρισμού αλιεύματος επί του σκάφους και 4) να βελτιωθεί η οργανοληπτική, 

θρεπτική και εμπορική αξία των αλιευθέντων γαρίδων με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

εμπορικών απωλειών λόγω μελάνωσης. Συνεπώς, το έργο αναμένεται να παρέμβει καινοτόμα σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, στον τομέα της Αλιείας, δημιουργώντας 

νέο προϊόν αντιμετώπισης της μελάνωσης, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα. 

Έναρξη-λήξη: 04/05/2018-31/12/2023 (μετά από παράταση) 

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Θάλασσας 2014-2020 

(Καινοτομία στην Αλιεία)  

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 207.375,52 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 207.375,52 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Νικόλαος Σταμάτης & Δρ. Χρύσα Αναστασιάδου 

Ομάδα εργασίας: Δρ. Γρηγόρης Κρέη, Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, Δρ. Νικόλαος Καμίδης, 

Πελαγία Πηγαδά 



Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας  

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Θάλασσας 2014-2020 

(Καινοτομία στην Αλιεία)  

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες των προς 

διερεύνηση δεκαπόδων και προσδιορίστηκαν παράμετροι ποιότητας στο νωπό προϊόν μετά από 

την χρήση του συμβατικού αντιμελανωτικού διαλύματος από τους αλιείς με σκοπό την 

καταγραφή της υφιστάμενης ποιότητας του προϊόντος. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη οι 

διαγωνισμοί τόσο για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, όσο και για την προμήθεια του 

εξοπλισμού και των αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου. 

 

6.  

Τίτλος: «Συσχέτιση αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων για την ανάπτυξη μοντέλου 

πρόγνωσης των νοσημάτων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (PROGNOSIS)» 

Σκοπός του έργου: Βασική ιδέα και αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός 

προγνωστικού μοντέλου, το οποίο χρησιμοποιώντας αβιοτικά και βιοτικά περιβαλλοντικά 

δεδομένα θα παρέχει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες (μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας) να 

προσδιορίζουν το σημείο εκείνο στο οποίο παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την αποτροπή 

ασθενειών στα εκτρεφόμενα ψάρια. Απώτερος στόχος του έργου είναι η διαφύλαξη της υγείας 

και ευζωίας των καλλιεργούμενων ψαριών, η προστασία της ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής 

και η μείωση του κόστους της, όπως και η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος. 

Λόγω της ύπαρξης πολλών και διαφορετικών παθογόνων παραγόντων ένα μέσο ποσοστό 

απωλειών που παρατηρείται σε όλες τις εκτροφές λόγω ασθενειών είναι 25%, ενώ το ανεκτό και 

φυσιολογικό ποσοστό παραγωγής που χάνεται κατά την εκτροφή των ψαριών και την ανάπτυξη 

τους, από το μέγεθος του γόνου μέχρι και το εμπορεύσιμο μέγεθος, είναι 5-10%. Στο κόστος 

αυτών των απωλειών, πρέπει να προστεθεί και το κόστος των θεραπειών, οι οποίες στις 

περισσότερες περιπτώσεις γίνονται ”τυφλά”, όπως επίσης και αυτό των διαφορετικών χειρισμών 

οι οποίοι κοστίζουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε χρόνο. Στο ερώτημα αν αυτά τα νοσήματα 

μπορούν να αποφευχθούν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η εντατικοποίηση της καλλιέργειας 

των ιχθύων αναπόφευκτα οδήγησε στην εμφάνιση πολλών νοσημάτων. Είναι γεγονός πως η 

πλήρης αποφυγή τους δεν είναι δυνατή μιας και οι συνθήκες διαβίωσης των ιχθύων απλώς 

ομοιάζουν αυτές του φυσικού τους περιβάλλοντος. Η ένταση όμως των νοσημάτων αυτών, είναι 

κυμαινόμενη και εξαρτάται κυρίως από τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνει η κάθε μονάδα. Η 

τήρηση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, όπως η αποφυγή του στρες και η διατροφή τους 

με ισορροπημένη τροφή εμπλουτισμένη με διάφορες ανοσοενισχυτικές ουσίες ή προβιοτικά, 

μπορεί να μειώσει τις θνησιμότητες σε μεγάλο βαθμό.  

Γενικότερα, η αειφόρος ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών βασίζεται στην πρόληψη των 

ασθενειών και στα πλαίσια αυτά η διερεύνηση της παρουσίας των παθογόνων παραγόντων στο 

περιβάλλον εκτροφής των ψαριών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη μέτρων 

πρόληψης και προστασίας από πολυάριθμες ασθένειες που μπορεί να έχουν καταστροφικές 

συνέπειες για τη δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας. Συνεπώς, σκοπός του προτεινόμενου 

έργου είναι να συμβάλλει ουσιαστικά, μέσω της τεχνολογίας /καινοτομίας που θα παράξει, στην 

αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος. Ο σκοπός αυτός προτείνεται να επιτευχθεί 

με την ανάπτυξη κατάλληλων μοριακών δεικτών για την ανίχνευση των κύριων παθογόνων 

παραγόντων των ψαριών στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Επιπλέον, βασικός στόχος του έργου 

είναι η ανάπτυξη πρωτόκολλων που θα επιτρέπουν, παράλληλα με την ανίχνευση, το 

συσχετισμό του φορτίου των παθογόνων παραγόντων στο νερό με τις επικρατούσες 



περιβαλλοντικές συνθήκες και την πρόκληση του νοσήματος. Η νέα διαγνωστική τεχνολογία 

που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο (qPCR και NGS) καθιστά εφικτή την ποιοτική και ποσοτική 

ανίχνευση οργανισμών σε περιβαλλοντικά δείγματα (περιβαλλοντικό DNA/eDNA), με πολύ 

υψηλή ευαισθησία, χωρίς την ανάγκη της πρότερης απομόνωσης του οργανισμού 

ενδιαφέροντος. Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση υπόσχεται σημαντικές εφαρμογές που αφορούν 

στην παρακολούθηση του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών στις υδατοκαλλιέργειες. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικότεροι στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής: 

α) η τεχνολογία/καινοτομία που θα αναπτυχθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις 

της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, 

β) να παραδώσει στις μονάδες χρηστικά πρωτόκολλα και τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

τεχνογνωσία για την τροφοδότηση του «προγνωστικού μοντέλου» με δεδομένα «πραγματικού 

χρόνου» για τη λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων όπου και όταν χρειάζεται 

γ) η ευρεία διάδοση και προώθηση της τεχνολογίας/καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

Έναρξη-λήξη: 04/05/2018-31/03/2023 

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Θάλασσας 2014-2020 

(Καινοτομία στην Αλιεία)  

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 537.588,22 € 

Προϋπολογισμός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΝΑΛΕ &ΙΚΕ):  332.070,00 € 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Γρηγόρης Κρέη (ΝΑΛΕ), Δρ. Κωνσταντίνα Μπιτχαβα (ΙΚΕ)  

Ομάδα εργασίας: Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, Δρ. Νικόλαος Καμίδης, Δρ. Νικόλαος Σταμάτης 

(ΙΝΑΛΕ), Δρ. Ευρυδίκη Μπουκουβαλα, Δρ. Ηλίας Μπουζάλας, Δρ. Χαράλαμπος Κοτζαμανίδης  

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 

Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε., 

ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε., ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε..  

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας-Θάλασσας 2014-2020 

(Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια)  

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου:  

Α) Φυσικοχημικές παράμετροι: Η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του 

νερού στην υδάτινη στήλη της περιοχής μελέτης υλοποιήθηκε για ένα ολόκληρο έτος (Ιούνιος 

2020 – Μάιος 2021) πραγματοποιώντας συνολικά 15 δειγματοληψίες. Για τον σκοπό αυτό 

σχεδιάστηκε ένα δίκτυο 19 σταθμών που καλύπτει την κοίτη του Π. Καλαμά, το εκβολικό 

σύστημα του ποταμού και την παράκτια ζώνη της Λωρίδας, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεργαζόμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Σε κάθε σταθμό συλλέχθηκαν δείγματα νερού 

από προκαθορισμένα βάθη για τον προσδιορισμό των θρεπτικών αλάτων και της χλωροφύλλης-

α και ποντίστηκε όργανο για την συλλογή των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού. 

Παράχθηκαν χάρτες κατανομής βασικών φυσικοχημικών μεταβλητών των υδάτων 

(θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, συγκέντρωση οξυγόνου, χλωροφύλλη-α και θρεπτικά 

άλατα) τόσο στην επιφάνεια όσο και σε επιλεγμένες διατομές (transects) στην περιοχής μελέτης. 

Τέλος, τεκμηριώνεται η παρουσία διακριτών υδάτινων μαζών στον υπό μελέτη θαλάσσιο χώρο, 

καθώς και η εποχιακή τροποποίηση της κατανομής τους και η επίδραση τους στον υπό μελέτη 

περιοχή. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών θα αξιοποιηθούν για την βαθμονόμηση του 

υδροδυναμικού και του περιβαλλοντικού ψηφιακού ομοιώματος.  



 
Εικόνα 6.1. Περιοχή μελέτης και σταθμοί δειγματοληψιών 

 

 
Εικόνα 6.2. Δειγματοληψία νερού για αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων στη θαλάσσια  

περιοχή των στενών της Κέρκυρας (Λωρίδα Σαγιάδας) 

 

Εικόνα 6.3. Χάρτης κατανομής της αλατότητας στην περιοχή μελέτης το διάστημα Οκτώβριος 

2020- Μάρτιος 2021 

 



Β) Βιολογικές δειγματοληψίες: Παράλληλα με τις παραπάνω δειγματοληψίες, καταγράφηκε η 

παρουσία και ένταση βακτηριακών, ιογενών και παρασιτικών μολύνσεων στα ψάρια των 

συνεργαζόμενων μονάδων, και δημιουργήθηκε βιολογικό και φωτογραφικό αρχείο 

απομονωμένων παθογόνων παραγόντων. Η Δράση αυτή θα συνεχιστεί έως τον Μάιο 2022. 

 

Εικόνα 6.4. Βιολογική δειγματοληψία & ταυτοποίηση παθογόνων παραγόντων 

Γ) Ανάλυση μικροβιώματος: Δείγματα νερού από τις συνεργαζόμενες μονάδες και από ένα 

σημείο ελέγχου συλλέχθηκαν σε μηνιαία/15θήμερη βάση για την απομόνωση βακτηριακού 

DNA και για αλληλούχιση επόμενη γενιάς (NGS) με σκοπό την παρατήρηση των ποιοτικών και 

ποσοτικών μεταβολών στη μικροβιακή κοινότητα σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, 

όπως προκύπτουν από τις φυσικοχημικές αναλύσεις που περιγράφονται στο (Α), παραπάνω. Η 

Δράση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και το Μάιο 2022. 

 

Εικόνα 6.5. Εκτίμηση της βακτηριακής σύνθεσης στην περιοχή μελέτης 



 

Εικόνα 6.5. Σύνοψη της προόδου του έργου. Στα πλαίσια οι Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη 

7. 

Τίτλος: Παραγωγή βιοδραστικών πολυσακχαριτών υψηλής προστιθέμενης αξίας από 

μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών και αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη καινοτόμων 

βιολειτουργικών τροφίμων (BioalgaFood) 

Σκοπός του έργου: Η ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο επιλεγμένων ειδών μακροφυκών 

από την Ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα (ροδοφύκος Chondracanthus teedii και χλωροφύκος 

Ulva rigida) για την παραγωγή υδροκολλοειδών (κ-καραγενάνες και ουλβάνες, αντίστοιχα) που 

θα αξιοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων 

τροφίμων με βιολογική δράση και Ελληνική ταυτότητα, αλλά και ως πηκτικά και πυκνωτικά 

μέσα που θα βελτιώσουν τη δομή των προϊόντων στα οποία θα προστεθούν. 

Έναρξη-λήξη: 31/7/ 2018-31/7/2022 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ 2014-20120 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 969.966,18 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου:  90.198,25 € 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σ. Ορφανίδης 

Ομάδα εργασίας: Νάκου Κωνσταντινιά (MSc), Παπαδημητρίου Απόστολος (MSc), Μαλέα 

Λαμπρινή (MSc) 

Συμμετέχοντες φορείς: ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε., Ιχθυοτροφεία 

Κεφαλονιάς Α.Ε., Cretan HerbalChem Α.Ε., Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΑΛΕ). 

 



 

Εικόνα 7.1. Υποδομή και προσωπικό του εργαστηρίου για τη συνεχή  παρακολούθηση των καλλιέργειών 

και την πραγμάτωση των παραγοντικών πειραμάτων καλλιέργειας των μακροφυκών. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Ο βαθμός υλοποίησης του έργου είναι 

ικανοποιητικός. Πραγματοποιήθηκαν συλλογές υλικού από το πεδίο για απομόνωση και 

δημιουργία μονοκαλλιέργειας των ειδών Chondracanthus teedii και Ulva rigida. Συντήρηση και 

πολλαπλασιασμός φυτογενετικού υλικού των γηγενών μακροφυκών Chondracanthus teedii και 

Ulva rigida σε αποστειρωμένο θρεπτικό διάλυμα σε μορφή μονοκαλλιέργειας. Πειράματα στο 

εργαστήριο σε καθορισμένες συνθήκες για την επαλήθευση/απόρριψη διαφόρων τύπων 

υποθέσεων με τη χρήση εξελιγμένων επιστημονικών μεθόδων, π.χ. φθορισμομετρία 

χλωροφύλλης. Ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκαν τρις μονοκαλλιέργειες (κωδικοί BOT16, 

BOT17, BOT19) και νέα γνώση σε βασικά ερευνητικά αντικείμενα, όπως είναι ο κύκλος ζωής 

και η οικοφυσιολογία της φωτοσύνθεσης και της αύξησης-ανάπτυξης των δύο ειδών 

μακροφυκών, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του έργου.  

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων της εποχικής διακύμανσης της φωτοσύνθεσης και αύξησης 

παρέχουν τις πρώτες ενδείξεις που αφορούν στα θερμοκρασιακά βέλτιστα αύξησης και 

ανάπτυξης των δύο ειδών μακροφυκών. Ενώ για το είδος C. teedei οι υψηλές θερμοκρασίες του 

Αυγούστου-Σεπτεμβρίου φαίνεται να περιορίζουν τη φωτοσύνθεση και κατ’ επέκταση την 

αύξηση, για το είδος Ulva sp., αντίθετα, κρίσιμες φαίνεται να είναι οι θερμοκρασίες του 

χειμώνα. Το αποτέλεσμα αυτό εξηγεί και την απουσία του είδους C. teedei από το πεδίο τον 

Σεπτέμβριο 2020. Επίσης, υποστηρίζει την ιδέα της μερικώς επικαλυπτόμενης εποχικής 

εναλλαγής των καλλιεργειών των δύο ειδών (Ulva τη θερμή περίοδο, Chondracanthus τη ψυχρή 

μέχρι αρχές θερμής) με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών υδατοκαλλιέργειας και 

τη μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων.  

Επιπλέον, η σε βάθος γνώση των μηχανισμών διαχείρισης της φωτεινής ενέργειας είναι ζωτικής 

σημασίας για την κατανόηση της οικολογίας των μακροφυκών και μπορεί να συμβάλει στην 

καλύτερη εκμετάλλευση της ικανότητάς τους να παράγουν μεταβολίτες υψηλής αξίας, η 

σύνθεση των οποίων αυξάνεται με την καταπόνηση. 



Τα αποτελέσματα της μελέτης της εποχικής ποσοστιαίας διακύμανσης των θηλυκών 

γαμετοφύτων με ώριμα κυστοκάρπια στο είδος C. teedei στη φύση έδειξαν ότι στο σταθμό 

μελέτης πραγματοποιείται η ανάπυξή τους πραγματοποιείται κυρίως αρχές καλοκαιριού και τέλη 

φθινοπώρου. Το αποτέλεσμα θεωρείται σημαντικό, υπό το πρίσμα ότι η μακροχρόνια εμπορική 

αξιοποίηση ενός είδους δεν πρέπει να βασίζεται σε ένα μόνο στέλεχος, αλλά σε περισσότερα, τα 

οποία θα πρέπει να απομονώνονται από φυσικούς πληθυσμούς. 

 

8. 

Τίτλος: Αξιοποίηση των εδώδιμων φυκών Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη 

Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα (MedSUSHI). 

Σκοπός του έργου: Η ανάδειξη συγκεκριμένων εδώδιμων φυκών των Ελληνικών θαλασσών ως 

εκλεπτυσμένο λειτουργικό τρόφιμο, αλλά και σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή 

συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών. Το έργο MedSUSHI σκοπεύει να δημιουργήσει τη 

βάση για την εκμετάλλευση της εγχώριας βιοποικιλότητας μέσα από μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που συνδυάζει εξειδικευμένη γνώση στη γενετική, την καλλιέργεια, την ποιοτική 

ανάλυση, τον δευτερογενή μεταβολισμό, και την αξιολόγηση της βιοδραστικότητας των 

μακροφυκών, με σύγχρονες προσεγγίσεις τυποποίησης και ανάδειξης προϊόντων. 

Έναρξη-λήξη: 31/7/ 2018-31/7/2022 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ 2014-20120 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 917.047,05 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου:  90.198,25 € 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σ. Ορφανίδης 

Ομάδα εργασίας: Νάκου Κωνσταντινιά (MSc), Παπαδημητρίου Απόστολος (MSc), Ορέζια 

Σεϊτίδου 

Συμμετέχοντες φορείς: ΓΚΑΠ Α.Ε. Βιομηχανία Φαρμάκων, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε., 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 

Βιοεπιστημών (ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ), Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, 

Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, Ινστιτούτο Αλιευτικής 

Έρευνας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΑΛΕ).  

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Ο βαθμός υλοποίησης του έργου είναι 

ικανοποιητικός. Πραγματοποιήθηκαν συλλογές υλικού από το πεδίο για απομόνωση και 

δημιουργία μονοκαλλιέργειας των ειδών Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa. 

Συντήρηση και πολλαπλασιασμός φυτογενετικού υλικού των γηγενών μακροφυκών Dictyopteris 

membranacea και Laurencia obtusa σε αποστειρωμένο θρεπτικό διάλυμα σε μορφή 

μονοκαλλιέργειας. Διενέργεια πειραμάτων στο εργαστήριο σε καθορισμένες συνθήκες για την 

επαλήθευση/απόρριψη διαφόρων τύπων υποθέσεων με τη χρήση εξελιγμένων επιστημονικών 

μεθόδων, π.χ. φθορισμομετρία χλωροφύλλης. 



 

9. 

Τίτλος: “Υπηρεσίες που αφορούν δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους 

μεταβατικών και παράκτιων υδάτων: Τμήμα Α: Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και 

φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων», Τμήμα Β: Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους 

παράκτιων υδάτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης” (Phytolagoon/ Phytocoasts) 

Σκοπός του έργου: Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα (μεταβατικά, παράκτια ύδατα) και τρία 

αντικείμενα (φυτοβένθος και ιχθυοπανίδα μεταβατικών, φυτοβένθος παρακτίων), τα οποία 

συνολικά συμβάλλουν μέσω συλλογής βιολογικών δεδομένων στην εφαρμογή της Οδηγίας των 

Υδάτων (ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ) στα μεταβατικά και παράκτια υδατικά σώματα της χώρας. 

Έναρξη-λήξη: 1/1/ 2020-30/10/2023 

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Υπουργείο Περιβάλλοντος) 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 409.200,00 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου:  308.760,00 € 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σ. Ορφανίδης 

Ομάδα εργασίας: Δρ. Κουτράκης Εμμανουήλ, Δρ. Παπαθανασίου Βασίλειος, Δρ. Σαπουνίδης 

Αργύρης, Δρ. Καμίδης Νικόλαος, Νάκου Κωνσταντινιά (MSc), 

Παπαδημητρίου Απόστολος (MSc), Κοσμίδου Μαρία (MSc), Φλωράς 

Γεράσιμος, Τζώτζου Μαρία, Παπαδόπουλος Κων/νος, Νικολαΐδης 

Κομνηνός, Τσαλίκης Νικόλαος, Ποντζουκτσίδης Ιωάννης, 

Αντωνόπουλος Ιωάννης. 

Συμμετέχοντες φορείς: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, Ινστιτούτο Αλιευτικής 

Έρευνας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΑΛΕ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών 

Εφαρμογών & Τεχνολογιών. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Ο βαθμός υλοποίησης του έργου είναι 

ικανοποιητικός. Το έργο υλοποιείται με βάση το υπάρχον χρονοδιάγραμμα και περιλαμβάνει: 

Την πραγματοποίηση δειγματοληψιών και αναλύσεων φυτοβένθους σε 29 σταθμούς 

μεταβατικών υδάτων που εντάσσονται στην επιχειρησιακή παρακολούθηση και θα 

παρακολουθούνται ανά διετία και τρείς (3) σταθμούς που εντάσσονται στην εποπτική 

παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται άπαξ κατά την διάρκεια του έργου. Την 

πραγματοποίηση δειγματοληψιών και αναλύσεων ιχθυοπανίδας σε 29 σταθμούς μεταβατικών 

υδάτων που εντάσσονται στην επιχειρησιακή παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται ανά 

διετία και τρείς (3) σταθμούς που εντάσσονται στην εποπτική παρακολούθηση και θα 

παρακολουθούνται άπαξ κατά την διάρκεια του έργου. Με βάση τα αποτελέσματα θα 

πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των 32 σταθμών μεταβατικών 

υδάτων με βάση το φυτοβένθος και την ιχθυοπανίδα. 

Την πραγματοποίηση δειγματοληψιών και αναλύσεων φυτοβένθους (μακροφυκών και 

αγγειοσπέρμων) σε τρεις (3) παράκτιους σταθμούς που εντάσσονται στην επιχειρησιακή 



παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται ανά διετία και δύο (2) σταθμούς που εντάσσονται 

στην εποπτική παρακολούθηση και θα παρακολουθούνται άπαξ κατά την διάρκεια του έργου. 

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των 5 παράκτιων σταθμών με βάση 

το φυτοβένθος. 

 

10. 

Τίτλος: Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε 

«έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας 

«μπλε κυκλικής οικονομίας (Smart-BioreAl) 

Σκοπός του έργου: Η δημιουργία πρωτοκόλλων καλλιέργειας της Chlorella vulgaris για 

βέλτιστη αύξηση και παραγωγή των επιθυμητών χημικών συστατικών για την αξιοποίησή τους 

στις ιχθυοτροφές, στη διατροφή, στα καλλυντικά/φάρμακα και στην παραγωγή βιοκαυσίμων 

(βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, υδρογόνο) στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας». Η «μπλε 

κυκλική οικονομία» προσβλέπει στη μεγιστοποίηση και προστασία των υδάτινων πόρων μέσω 

έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών/μεθόδων/προϊόντων. 

Έναρξη-λήξη: 1/2/ 2020-01/10/2022 

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ 2014-20120 Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - 

«Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό». 

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 409.200,00 € 

Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου:  69.340,00 € 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σ. Ορφανίδης 

Ομάδα εργασίας: Παπαδημητρίου Απόστολος (MSc), Δρ. Σταμάτης Νικόλαος, Δρ. Κρέη 

Γρηγόρης, Μεντέ Μελπομένη (MSc)  

Συμμετέχοντες φορείς: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, Ινστιτούτο Αλιευτικής 

Έρευνας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΑΛΕ), Ε.Κ. «Αθηνά»/ΙΕΛ, Ξάνθης, Τμήμα Βιολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του έργου: Ο βαθμός υλοποίησης του έργου είναι 

ικανοποιητικός. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή χαμηλού κόστους Φωτοβιοαντιδραστήρα (ΦΒΑ) 

«ημί-κλειστου τύπου-καταρράκτη» για την επίτευξη της μέγιστης απορρόφησης και αξιοποίησης 

της φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας, με τις ελάχιστες δυνατές επιμολύνσεις, Επίσης, η συντήρηση 

και πολλαπλασιασμός φυτογενετικού υλικού Chlorella σε αποστειρωμένο θρεπτικό διάλυμα σε 

μορφή μονοκαλλιέργειας. Εχει ξεκινήσει η ενέργεια πειραμάτων στοn ΦΒΑ σε καθορισμένες 

συνθήκες για την επαλήθευση/απόρριψη διαφόρων τύπων υποθέσεων με τη χρήση εξελιγμένων 

επιστημονικών μεθόδων, π.χ. φθορισμομετρία χλωροφύλλης. 

  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 



 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

1. Anastasiadou, C., Papathanasiou, V., Kamidis, N. and Gubili, C., 2020. Crustacean 

decapod diversity associated with four shallow meadows of Cymodocea nodosa meadows 

from the North Aegean sea. Journal of Wildlife and Biodiversity, 4(1), pp.55-65. 

2. Ferraresso S., Bargelloni L., Babbucci M., Cannas R., Follesa M.C., Carugati L., Melis 

R., Cau A., Koutrakis M., Sapounidis A., Crosetti D., Patarnello T., 2020. fshr, a fish 

sex-determining locus shows variable incomplete penetrance across flathead grey mullet 

populations. ISCIENCE, 24: 101886 DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101886 

3. Orfanidis, S., Papathanasiou, V., Mittas, N., Theodosiou, T., Ramfos, A., Tsioli, S., 

Kosmidou, M., Kafas, A., Mystikou, A. and Papadimitriou, A., 2020. Further 

improvement, validation, and application of CymoSkew biotic index for the ecological 

status assessment of the Greek coastal and transitional waters. Ecological Indicators, 118, 

p.106727. 

4. Subchev M.A., A.S. Sapounidis, P. Papadopoulou, E.T. Koutrakis, 2020. First report 

of Branchiobdella astaci Odier, 1823 (Annelida: Clitellata) in Greece, with an overview 

of its geographic distribution in Europe and an assessment of its pathogenicity on the 

host. Acta Zoologica Bulgarica, 72 (2) 207-216. 

5. Evagelopoulos Α., Batjakas I.E., Spinos E., Bakopoulos V., 2020. Length – Weight 

Relationships of 12 commercial fish species from the N. Ionian Sea (Greece), caught with 

static fishing gear. Thalassas 36: 37 – 40 

6. Evagelopoulos Α., Nikolaou A., Michailidis N., Kampouris T.E., Batjakas I.E., 2020. Α 

systematic literature review on the progress of the dispersal of the non-indigenous 

goatfish Parupeneus forsskali in the Mediterranean, with preliminary information on its 

diet composition in Cyprus. Bioinvasions Records 9(2): 209 – 222 

7. Stelzenmüller V., Coll M., Cormier R., Mazaris A.D., Pascual M., Loiseau C., Claudet J., 

Katsanevakis S., Gissi E., Evagelopoulos A., Rumes B., Degrear S., Ojaveer H., Moller 

T., Verdugo J.G., Piroddi C., Markantonatou V., Dimitriadis C., 2020. Operationalising 

risk-based cumulative effect assessments in the marine environment. Science of the Total 

Environment 724: 138118 

8. Şalcıoğlu A., Gubili C., Krey G., Sönmez A.Y., Bilgin T., 2020. Phylogeography and 

population dynamics of the Eastern Mediterranean whiting (Merlangius merlangus) from 

the Black Sea, the Turkish Straits System, and the North Aegean Sea. Fisheries Research 

229: 105614 

9. MadunaS.N., Hull K.L., Farrell E.D., Boomer J.J., Veríssimo A., Marino I.A.M., 

Mazzoldi C., Zane L., Wintner S.P., Chesalin M.V., da Silva C., Gubili C., Mariani S., 

Bester-Van Der Merwe A.E., 2020. Historical biogeography of smoothhound sharks 



(genus Mustelus) of Southern Africa reveals multiple dispersal events from the Northern 

Hemisphere. Systematics and Biodiversity 18 (7): 633-654 

10. Wannell G.J., Griffiths A.M., Spinou A., Batista R., Mendonça M.B., Wosiacki W.B., 

Fraser B., Wintner S.P., Papadopoulos A.I., Krey G., Gubili C., 2020. A new 

minibarcode assay to facilitate species identification from processed, degraded or historic 

ray (batoidea) samples. Conservation Genetics Resources 12 659-668 

11. Barth J.M.I., Gubili C., Matschiner M., Tørresen O.K., Watanabe S., Egger B., Han Y.S.,  

Feunteun E., Sommaruga R., Jehle R., Schabetsberger R., 2020. Stable species 

boundaries despite ten million years of hybridization in tropical eels. Nature 

Communications 11 (1): 1-13 

12. Lieber L., Hall G., Hall J., Berrow S., Johnston E., Gubili C, Sarginson J., Francis M., 

Duffy C., Wintner S.P., Doherty P.D., Godley B.J., Hawkes L.A., Witt M.J., Henderson 

S.M., De Sabata E., Shivji M.S., Dawson S.A., SimsD.W., Jones C.S., Noble L.R., 2020. 

Spatio-temporal genetic tagging of a cosmopolitan planktivorous shark provides insight 

to gene flow, temporal variation and site-specific re-encounters. Scientific Reports 10 (1): 

1-17 

13. Chatzispyrou A., Gubili C., Laiaki M., Mantopoulou-Palouka D., Kavadas S., 2020. First 

record of the marbled ray, Dasyatis marmorata (Elasmobranchii: Dasyatidae), from 

Greece (central Aegean Sea). Biodiversity Data Journal 8 

14. Papathanasiou V., Kariofillidou G., Malea P., Orfanidis S. 2020. Effects of air 

exposure on desiccation and photosynthetic performance of Cymodocea nodosa with and 

without epiphytes and Ulva rigida in comparison, under laboratory conditions. Marine 

Environmental Research. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.104948. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 

1. Sapounidis A., Kamidis N. & Koutrakis M., 2020. Dams’ impact in hydrology and 

freshwater ichthyofauna of River Nestos. International Conference “Environmental 

Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin”, September 9st–

10th, Kavala, Greece 

2. Triantafillidis S., Sapounidis A.S., Kamidis N., Vezza P., Sylaios G., Comoglio C., 

Koutrakis E.T., 2020. Application of a meso-scale approach to estimate ecological flows 

in Nestos River (N. Greece). International Conference “Environmental Toxicants in 

Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin”, September 9st–10th, Kavala, 

Greece 

 



ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 

1. Κουτράκης Μ., Αναστασιάδου Χ., Περδικάρης Κ., Μ. Χριστοδούλου, 2020. Τα 

καρκινοειδή δεκάποδα των εσωτερικών υδάτων. Στο: Η Πανίδα της Ελλάδας. Παφίλης Π. 

Broken Hill Publishers LTD, Nicosia, Cyprus, σελ. 1070. 


