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1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 
 

Ζ κείσζε ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο σο κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή πξφθιεζε ηεο επνρήο 
καο ιφγσ ησλ θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηεο επηπηψζεσλ 

(Cheshire et al., 2009, Galgani et al., 2010). Ρα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα είλαη κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηεο ξχπαλζεο 

ηεο ζάιαζζαο θαη θπξίσο απνηεινχληαη απφ πιαζηηθά (Coe & Rogers 1997; Barnes et al. 2009; UNEP 2015). 
 

Ρα πξψηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηε ζχκβαζε OSPAR 72/74 θαη ηε Γηεζλή 
Πχκβαζε «Ξεξί πξνιήςεσο ηεο ξππάλζεσο ηεο ζαιάζζεο απφ πινία» (MARPOL 73/78), ε νπνία απνηέιεζε ηε βαζηθή 

θηλεηήξηα δχλακε δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξάθηησλ θαη ππεξάθηησλ πδάησλ. Ξην 
πξφζθαηα, νη λέεο νδεγίεο ηεο ΔΔ αθνξνχλ εηδηθά ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη δήηεζαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα 

παξαθνινχζεζεο λα αμηνινγεζεί ε πξφνδνο ησλ κέηξσλ απηψλ: ε νδεγία γηα ηα απφβιεηα (2008/98 / ΔΘ), ε νδεγία 

γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο (94/62/EC) θαη ε νδεγία γηα ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο 
(2015/720/UE πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 94/62/EC) δεηνχλ απφ ηα Θξάηε Κέιε λα κεηψζνπλ ηελ εηήζηα κέζε 

παξαγσγή απνβιήησλ θαη ηελ θαηαλάισζε πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. Ζ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ 
πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ ήηαλ επίζεο ν ζηφρνο ηεο Νδεγίαο γηα ηα Ξιαζηηθά Κίαο Σξήζεο (SUP) πνπ ςεθίζηεθε 

πξφζθαηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2018/0172/EC) θαη ηεο Νδεγίαο γηα ηηο Ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο 

απνβιήησλ απφ πινία. 
 

Άιιεο επξσπατθέο νδεγίεο, πνπ εηζάγνπλ ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ελζσκαηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα 
πθηζηάκελα κέηξα θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ Θξαηηθή λνκνζεζία. Νη νδεγίεο απηέο, φπσο ε Νδεγία-πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 

(WFD, EU 2000) θαη ην Ξεξηθεξεηαθφ Ξξφγξακκα UNEP / MAP γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Θαιαζζίσλ Απνξξηκκάησλ ζηε 
Κεζφγεην (UNEP / MAP IG.21/9) ππνγξακκίδνπλ φηη νη νδεγνί πνιηηηθήο ελδέρεηαη ζηαδηαθά λα αιιάμνπλ, αιιά νη 

παξεκθεξείο γεληθνί ζηφρνη δηαηεξνχληαη. Ρν 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηελ Νδεγία-πιαίζην γηα ηε 

Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή (2008/56/ΔΘ), ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε επίηεπμε ηεο Θαιήο Ξεξηβαιινληηθήο Θαηάζηαζεο 
(ΘΞΘ) έσο ην 2020, κε βάζε 11 πνηνηηθέο Ξαξακέηξνπο Ξεξηγξαθήο. Ρα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα απνηεινχλ ηελ 

Ξαξάκεηξν Ξεξηγξαθήο 10 θαη, ζχκθσλα κε ηελ Νδεγία, ε ΘΞΘ επηηπγράλεηαη φηαλ "νη ηδηφηεηεο θαη νη πνζφηεηεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα δελ βιάπηνπλ ην παξάθηην θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ" (2008/56/EC, Galgani et al., 2010).  

 

Ξαξά ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία, ε έιιεηςε ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο ζάιαζζεο εμαθνινπζεί λα 
απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα κηα Eπξσπατθή ζαιάζζηα αμηνιφγεζε. Ρα απνηειεζκαηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ πεξηνξίδνληαη ζνβαξά απφ ηα αλεπαξθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα (Ryan, 2013) θαη ε αλάγθε 
γηα αθξηβέζηεξε θαη ζπλεθηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ είλαη πξνθαλήο πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηνχλ πξνηεξαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθά απνδνηηθέο δξάζεηο ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο, φπσο επίζεο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ  (Sheavly, 2007, Cheshire et al., 2009, Galgani et al., 2013a, 
UNEP 2015). 

 
1.1 Ρν Κεζνγεηαθό Ξιαίζην  

 
Ζ Κεζφγεηνο Θάιαζζα ζεσξείηαη κία απφ ηηο ζάιαζζεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ζαιάζζηα απνξξίκκαηα 

παγθνζκίσο, αιιά ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε, αληηθαηηθή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε (Barnes et al., 

2009, Jambeck et al., 2015). Ζ Κεζφγεηνο Θάιαζζα ραξαθηεξίζηεθε σο Δηδηθή Ξεξηνρή ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V 
ηεο MARPOL, ε νπνία απαγφξεπζε ηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία επαξθψλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο απνξξηκκάησλ. Υζηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ 
απνβιήησλ ζπρλά παξακέλεη ππφ ακθηζβήηεζε. Κηα πηινηηθή έξεπλα πνπ νξγαλψζεθε ην 1988 απφ ην UNEP/MAP θαη 

δηαδνρηθέο αμηνινγήζεηο έδεημαλ φηη νη θχξηεο πεγέο ησλ παξάθηησλ απνξξηκκάησλ ζηε ιεθάλε είλαη νη απνξξνέο 

πνηακψλ, νη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παξάθηηα αζηηθά θέληξα (MAP / UNEP, 2001, UNEP 2015). Δπηπιένλ, 
ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε λαπηηιία θαη ε αιηεία, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηηο εηζξνέο 

απνξξηκκάησλ (Coe & Rogers, 1997, Carić & Mackelworth, 2014).  
 

Ρα επηπιένληα καθξναπνξξίκκαηα (ΔΚΑ) ζεσξνχληαη σο έλαο αθξηβήο δείθηεο ηεο πίεζεο πνπ αζθνχλ ηα 
απνξξίκκαηα ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, δηφηη βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη απνηεινχλ έλαλ 

δείθηε "επηθαηξφηεηαο" φληαο ην πξψην είδνο απνξξηκκάησλ πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζάιαζζα (ζηαδηαθά ηα απνξξίκκαηα 

βπζίδνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο ή μεβξάδνληαη ζηελ μεξά ή δηαζπψληαη ζε κηθξφηεξα ζσκαηίδηα). Κπνξνχλ, 
ηέινο, λα δψζνπλ ελδείμεηο γηα ηηο θχξηεο πεγέο, ηηο δεμακελέο θαη ηηο δηαδξνκέο ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ πξφιεςεο (Thiel et al., 2003). Γεδνκέλνπ φηη ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα έρνπλ άκεζα 
επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηα ζαιάζζηα είδε, ε παξαθνινχζεζή ηνπο κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πην 

επηβαξπκέλσλ πεξηνρψλ θαη επνρψλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο (π.ρ. Arcangeli et al., 

2018, Di-Méglio & Campana 2017).  



3 

 
 

Πε επίπεδν Κεζνγείνπ, ηφζν ηα επηθαηξνπνηεκέλα έγγξαθα ηεο Νδεγίαο Ξιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή (MSFD) 

φζν θαη ε Πχκβαζε ηεο Βαξθειψλεο (UNEP-MAP) ππνγξακκίδνπλ ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ηεο πίεζεο 
πνπ αζθνχλ ηα απνξξίκκαηα ζην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (Ξίλαθαο 1). 

 
Ξίλαθαο 1 Νη πξνυπνζέζεηο απφ MSFD θαη UNEP-MAP γηα ηα επηπιένληα απνξξίκκαηα. 
 

ΝΓΖΓΗΑ (ΔΔ)  ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2017/845 ηεο 17εο 
Καΐνπ 2017. 

Βαζηθά θξηηήξηα 
Ξίεζε: Ρα D10C1 θαη D10C2 ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν πίεζεο 

(απνξξηκκάησλ θαη κηθξν-απνξξηκκάησλ) ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ (αθηνγξακκή, επηθαλεηαθό ζηξώκα ηεο ζηήιεο 

ύδαηνο, ππζκέλαο θαη ηδήκαηα ππζκέλα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε). 

Ξξόγξακκα Νινθιεξσκέλεο Ξαξαθνινύζεζεο θαη 
Αμηνιόγεζεο ηεο Θάιαζζαο θαη ησλ Αθηώλ ηεο 
Κεζνγείνπ 
Πρεηηθά Θξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ 
ΝΖΔ/ Environment/MAP. Αζήλα, Διιάδα (2017). 

Ρν UN Environment / MAP ζα αλαπηχμεη έλα εηδηθφ πξσηφθνιιν 

παξαθνινχζεζεο ησλ πισηψλ απνξξηκκάησλ, ζε πεξηθεξεηαθή 

βάζε. Θνηλφο δείθηεο (17): Δπηπιένληα απνξξίκκαηα  
(ηεκάρηα/km2). Διάρηζηε ηηκή = 0; Κέγηζηε ηηκή = 195; Κέζε 

ηηκή 3.9; Δπίπεδν αλαθνξάο (Baseline) 3-5.  

 

Απαηηνχληαη επηπξφζζεηα θαη θαιχηεξα δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζαιάζζηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ζηε 

Κεζφγεην Θάιαζζα ην νπνίν ζα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα απνξξίκκαηα ησλ ζαιαζζψλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη 
ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο ζε θιίκαθα ιεθάλεο απνξξνήο 

(Cheshire et al. 2009; Galgani et al. 2013a; UNEP 2015).  
 

1.2 Ξαξαθνινύζεζε  

 
Ζ παξαθνινχζεζε πξννξίδεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε κεηαβνιψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη πξέπεη λα παξέρεη 

δεδνκέλα αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ζέζεο θαη ηνπ ρξφλνπ δεηγκαηνιεςίαο. Ρα πξνγξάκκαηα καθξνπξφζεζκεο 
παξαθνινχζεζεο παξέρνπλ πνιχηηκα ζχλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηα ζεκεξηλά κέζα 

πξνψζεζεο πνιηηηθήο, ηδίσο σο απάληεζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο MSFD (Galgani et al., 2013a, Zampoukas et al., 2014). 
Ρα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπή, ζπλεθηηθά θαη ζπγθξίζηκα ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Ζ 

επηινγή ησλ πιένλ απνηειεζκαηηθψλ κεζνδνινγηψλ (ζε ζρέζε κε ην θφζηνο/φθεινο θαη ηε ρξήζε ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ δείθηε) θαη ε εθαξκνγή/πξνζαξκνγή ηνπο ζηα δηάθνξα ελ εμειίμεη έξγα, είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία 
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηα ζρέδηα παξαθνινχζεζεο. Ζ εθαξκνγή ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηψλ, έκπεηξσλ 

αλαιπηψλ, θαζψο θαη ε δηαβαζκνλφκεζε κεζνδνινγηψλ, ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο θαη 
ζπλεθηηθψλ δεδνκέλσλ (Zampoukas et al., 2014). 

 

1.3 Θαιάζζηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο (ΘΞΞ): Ζ Ξαξαθνινύζεζε σο βαζηθό ζηνηρείν γηα κηα θαιή 
δηαρείξηζε θαη δηαθπβέξλεζε ζε ηνπηθή θιίκαθα  

 
Δάλ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη βξίζθνληαη ππφ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, νη ΘΞΞ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ (IUCN-WCPA, 2008). Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηάζηαζε ηεο επεκεξίαο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θχξησλ εηδψλ ή κέζσ ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ, φπσο ε ξχπαλζε απφ ζαιάζζηα απνξξίκκαηα. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην "Θνηλφ Ξξσηφθνιιν 

Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Θαιάζζησλ Απνξξηκκάησλ" παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 
επηπηψζεηο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα, ρξήζηκεο γηα ηε δηαρείξηζε κηαο πεξηνρήο.  

 
Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθζνλία, ην πιηθφ, ηνλ ηχπν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ηηο πηζαλέο πεγέο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πην επηβαξπκέλσλ πεξηνρψλ φπσο επίζεο θαη ηηο ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο 

ησλ παξαπάλσ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ζηα κέηξα 
άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη λα δνθηκαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ θαη κεζνγεηαθψλ 

λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ. Μεθηλψληαο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ηηο θχξηεο πεγέο ηνπο, είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ζηνρνζεηεκέλσλ πξαθηηθψλ δξάζεσλ δεκηνπξγίαο 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ (δειαδή ησλ αιηέσλ), ησλ ηνπξηζηψλ θιπ.  
 

Κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, πέξαλ ηεο απφθηεζεο δεκφζηαο ζηήξημεο, 
ζα ήηαλ επίζεο δπλαηφ λα επηηεπρζεί ν απψηεξνο ζηφρνο λα κεησζεί ε πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 
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1.4 Ξεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξσηνθόιινπ 

 
Ρν παξφλ πξσηφθνιιν απνηειεί πεξίιεςε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ (επηζπλάπηεηαη), ην νπνίν ζθνπεχεη λα πεξηγξάςεη 

θαη λα παξάζρεη κηα επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ πξνζιάβεη ζαλ ηξνθή νη 
ζαιάζζηνη νξγαληζκνί.  

 

Ππληζηάηαη, θαηά ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε από ηα αθόινπζα πξσηόθνιια, λα 
κειεηεζεί ην αξρηθό έγγξαθν "Θνηλό Ξξσηόθνιιν Ξαξαθνινύζεζεο" γηα πιήξε 

θαηαλόεζε ηνπ θάζε πξσηνθόιινπ. 
 

Ιφγσ ηεο επξχηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ ζηε Κεζφγεην, ηα πξνηεηλφκελα πξσηφθνιια 

πεξηγξάθνπλ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο κεζνδνινγίεο γηα δχν ρσξηθέο θιίκαθεο: ηηο κεγάιεο ππεξάθηηεο πεξηνρέο θαη ηηο 
ηνπηθέο παξάθηηεο δψλεο. Δπηπιένλ, θαζψο νη εμαηξεηηθέο δηαθπκάλζεηο ζην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ ζαιάζζησλ 

απνξξηκκάησλ απαηηνχλ επίζεο κηα πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε, ηα πξσηφθνιια εζηηάδνληαη ηφζν ζηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ καθξναπνξξηκκάησλ φζν θαη ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ. 
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2. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΥΛ ΚΑΘΟΝΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (ΔΚΑ) ΠΔ ΚΔΓΑΙΔΠ ΘΑΗ ΡΝΞΗΘΖΠ 
ΘΙΗΚΑΘΑΠ ΘΞΞ  

 
Πχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο, ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε:  

● Ρελ πνζφηεηα, θαηαλνκή θαη ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ  
● Ρνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ηα απνξξίκκαηα εηζέξρνληαη ζην πεξηβάιινλ (θαη ηηο πεγέο).  

● Ρηο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο. 
● Ρηο επηπηψζεηο ησλ απνξξηκκάησλ.  

 
Ρα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, δειαδή ζηνλ ζηφρν ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Ζ παξαθνινχζεζε ΔΚΑ είλαη πξάγκαηη ιεηηνπξγηθή γηα:  

 
• Αμηνιφγεζε ησλ ηάζεσλ 

• Ξξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ζπζζψξεπζεο (επνρηαθέο θαη ηνπηθέο)  
• Ξξνζδηνξηζκφ δηαδξνκψλ θαη γεσγξαθηθψλ πεγψλ.  

• Αμηνιφγεζε ησλ κεηαβνιψλ ιφγσ ησλ κέηξσλ άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ (καθξνπξφζεζκε 

παξαθνινχζεζε). 
• Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ επηθέληξσζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

δξάζεσλ άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ, ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηεο πεξηνρέο γηα ηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα. 
 

2.1  Ξαξάκεηξνη πνπ ζπιιέγνληαη θαη ζπκκεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληρλεπζηκόηεηα ησλ 
απνξξηκκάησλ 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ΔΚΑ, ηα πξσηφθνιια παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ηα 
δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ (αξηζκφο απνξξηκκάησλ, ηάμε κεγέζνπο, ζχλζεζε / ηχπνο θαη γεσγξαθηθή ζέζε), 

αιιά θαη γηα παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη επεξεάδνπλ ηελ 
αληρλεπζηκφηεηα θαη ηαπηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ: Ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πεγψλ ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο 
κεηαθνξάο ηνπο (άλεκνο, ξεχκαηα), ν ζρεδηαζκφο ηεο παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα είλαη θαιά θαζνξηζκέλνο κε κεγάιεο 

ρσξηθέο θαη ρξνληθέο επαλαιήςεηο  γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηάζεσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ζε κεγάιε θιίκαθα πξέπεη λα 
είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχεη ηηο αιιαγέο ζε επίπεδν νηθνζπζηεκάησλ θαη πιεζπζκνχ. Ζ παξαθνινχζεζε κηθξήο θιίκαθαο 

παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία. Καδί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ζηε 

Κεζφγεην ζην ζχλνιφ ηεο θαη ηε δηαρείξηζή ηεο. Δπνκέλσο, νη έξεπλεο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα αθφινπζα: 
 

Δπηινγή ρψξνπ: Νη έξεπλεο πξέπεη λα είλαη Ππλεπείο, Ππλεθηηθέο θαη Ππγθξίζηκεο. Ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο 
θαηαλνκήο ησλ απνξξηκκάησλ, ε επηινγή ρψξνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα 

(UNEP/MAP 2016). Ζ δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη λα δηαβαζκηζηεί ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο (αζηηθέο, πνηάκηεο εθξνέο, 
ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο) ή δηαζηαπξνχκελεο πεξηνρέο ησλ αλακελφκελσλ ΤΖΙΥΛ/ΣΑΚΖΙΥΛ ππθλνηήησλ γηα ηε 

ζπιινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
 Σξνληθή δηαβάζκηζε: Νη έξεπλεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη επνρηαθά, θαζψο ε θαηαλνκή θαη ε πνζφηεηα 

ησλ απνξξηκκάησλ επεξεάδεηαη απφ θιηκαηηθέο, σθεαλνγξαθηθέο θαη αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο 

(Arcangeli et al., 2017).  
 Ππρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο: Απαηηνχληαη κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 5 κεηξήζεσλ αλά επνρή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επνρηθήο αλάιπζεο εληφο ελφο έηνπο παξαθνινχζεζεο. Ιηγφηεξεο έξεπλεο κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλά έηνο, αιιά ηα δεδνκέλα πξέπεη λα αλαιπζνχλ γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα. Απφ 

φιεο ηηο έξεπλεο απαηηείηαη πεξίπνπ ην ειάρηζην 20 κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο, αιιά απηφ κπνξεί λα 
πξνζαξκνζηεί αλά ηνπνζεζία.  

 Κνλάδα δείγκαηνο: Πηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά κήθνο δηαηνκψλ κε ζθνπφ ηνλ 
εληνπηζκφ ηάζεσλ, ην ειάρηζην κήθνο θάζε δηαηνκήο πξέπεη λα νξηζηεί έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
απνθιίζεηο. 

 
ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ: Γηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, πισηέο ή ελαέξηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ ΔΚΑ. Νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ 

απνξξηκκάησλ είλαη ην χςνο θαη ε ηαρχηεηα ησλ κέζσλ παξαθνινχζεζεο. 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ (νπηηθή παξαηήξεζε / απηόκαηε θσηνγξαθία): Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
κέζσ (1) νπηηθήο παξαηήξεζεο, ε νπνία απαηηεί ηθαλνχο εμεηδηθεπκέλνπο παξαηεξεηέο, αιιά έρεη πηζαλέο απνθιίζεηο 
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(ππνθεηκεληθέο) πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αληρλεπζηκφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ, ή (2) απηφκαηεο θαηαγξαθήο κε 
αλάιπζε αλαγλψξηζεο πνπ εθηειείηαη ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο γηα απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε θαη 
αλίρλεπζε αληηθεηκέλσλ ζε εηθφλεο. Απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ην αλζξψπηλν ιάζνο, αιιά θαη πάιη κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζθάικαηα ιφγσ ζάκβσζεο απφ ην ειηαθφ θσο θαη ζηε κεηέπεηηα επεμεξγαζία αλαιχζεσλ αλαγλψξηζεο.   
 

Ζ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΡΥΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΥΛ: Ζ εκπεηξία ησλ παξαηεξεηψλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ελδερφκελνπο 
παξάγνληεο ζθάικαηνο ζηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εκπεηξία κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ, λα κεηψζεη ηα φξηα 

αλίρλεπζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηαπηνπνίεζεο, κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην πιάηνο ηεο ισξίδαο παξαηήξεζεο, ηνλ 
ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ. Έηζη, κφλν νη εηδηθνί ή ηα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα ζα 

πξέπεη λα δηεμάγνπλ ηηο έξεπλεο παξαθνινχζεζεο.  
 
ΘΑΗΟΗΘΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ: Ζ νξαηφηεηα θαη ε αληρλεπζηκφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ επεξεάδνληαη απφ ηελ έληαζε ησλ 
αλέκσλ θαη ηελ ηζρχ ησλ θπκάησλ θαη παξέρεηαη έλα φξην έληαζεο ζε θιίκαθα Beaufort γηα φιεο ηηο εξεπλεηηθέο 
πιαηθφξκεο. Δπηπιένλ, ηα θαηλφκελα ζάκβσζεο εμαηηίαο ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή λα 

πεξηνξίδνληαη. 
 

ΞΙΑΡΝΠ ΙΥΟΗΓΥΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ: πάξρνπλ δχν κεζνδνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, νη Γηαηνκέο 
Πηαζεξνχ Ξιάηνπο θαη ε Γεηγκαηνιεςία Απνζηάζεσλ.  
Ρα πξσηφθνιια πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ βαζίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαηνκήο ζηαζεξνχ πιάηνπο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη φια ηα επηπιένληα αληηθείκελα αληρλεχνληαη κέζα ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε απφζηαζε απφ ηνλ 
παξαηεξεηή.   

 
ΚΔΓΔΘΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (θαηώηαην όξην κεγέζνπο, θαηεγνξίεο): Ρα απνξξίκκαηα ρσξίδνληαη ζε ΚΑΘΟΝ-

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΑ (x ≥ 2.5 cm), ΚΔΠΝ-ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΑ (5mm ≤ x ≥ 2.5 cm) θαη ΚΗΘΟΝ-ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΑ (< 5mm). Πηελ 

πεξίπησζε ησλ ΔΚΑ, ην ειάρηζην κέγεζνο ησλ αληρλεχζηκσλ απνξξηκκάησλ εμαξηάηαη απφ ην χςνο θαη ηελ ηαρχηεηα 
ηεο πιαηθφξκαο παξαηήξεζεο θαη πξέπεη λα είλαη νξηζκέλν γηα θάζε πιαηθφξκα. Πχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ MSFD, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο, ηα καθξναπνξξίκκαηα ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 7 
θαηεγνξίεο: 

 

1. (A: <2.5 not included) 
2. B: 2.5 ≤ x < 5 cm 

3. C: 5 ≤ x < 10 cm  

4. D: 10 ≤ x < 20 cm  

5. E: 20 ≤ x < 30 cm 

6. F: 30 ≤ x < 50 cm  

7. G: 50 ≤ x < 100 cm  

8. H: ≥ 100 cm. 

 

ΡΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΥΚΑ ΡΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ: Θα ρξεζηκνπνηεζεί ν «Νδεγφο γηα ηελ Ξαξαθνινχζεζε ησλ 
Θαιάζζησλ Απνξξηκκάησλ ζηηο Δπξσπατθέο Θάιαζζεο» ηεο MSFD-TSD (ε πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Καξηίνπ 2019)  

 

ΑΛΑΙΠΖ ΒΑΠΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ: Ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ. Ν ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο (Thiel et al., 2003) ππνινγίδεη ηελ ππθλφηεηα D ησλ 

ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ σο εμήο: 
D = n/(w x L)  

 

Όπνπ: n είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαηεξνχκελσλ αληηθεηκέλσλ, w ην πιάηνο ηεο ισξίδαο παξαηήξεζεο (km) θαη L ην 
κήθνο ηεο ισξίδαο παξαηήξεζεο (km). Ξξέπεη λα ππνινγηζηεί ε νιηθή ππθλφηεηα θαη ε ππθλφηεηα αλά ηχπν 

απνξξηκκάησλ. Ρα Ππζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ (GIS), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο (%) ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρσξηθή βάζε. 

 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΞΑΛΗΓΑΠ: Ππληζηάηαη ε ζπιινγή ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο ζαιάζζηαο παλίδαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ/επνρηαθήο βηνπνηθηιφηεηαο. 
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3. ΚΔΓΑΙΑ ΠΘΑΦΖ: ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΞΔΟΑΘΡΗΥΛ Ζ ΚΔΓΑΙΥΛ 
ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ ΞΑΛΥ ΠΔ ΝΣΖΚΑΡΑΓΥΓΑ, ΦΝΟΡΖΓΑ Ζ ΥΘΔΑΛΝΓΟΑΦΗΘΑ 

ΞΙΝΗΑ.   
 

 
 
ΞΝΟΝΗ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

 
 Ξξνζσπηθφ: 1 έκπεηξνο εθπαηδεπκέλνο παξαηεξεηήο, 1 θαηαγξαθέαο 

 δειηίν δεδνκέλσλ + θνηλφο θαηάινγνο ζηνηρείσλ, ή tablet εθνδηαζκέλν κε ηελ εηδηθή 

εθαξκνγή FMML + θνξηηζηή κπαηαξίαο  

 GPS + θνξηηζηή κπαηαξίαο 

 Θηάιηα 

 Θιηλφκεηξν ή ξάβδνο κέηξεζεο/ηειέκεηξν 

 Κεδνχξα 

 Ραηλία (δηάθνξα ρξψκαηα ή φρη) 

 Γηαθαλήο ράξαθαο κε ινπξί γηα λα θξέκεηαη γχξσ απφ ην ιαηκφ,  

 Γειηίν δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαη ζηπιφ (ή εθαξκνγή) θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

 Ξξναηξεηηθφ: ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ππνινγηζηήο γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ 

κεηξήζεσλ ζην θπιιάδην excel γηα ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα απφ ηα νρεκαηαγσγά 
πινία 

 Άιιν: ζπκθσλία κε ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία γηα εξγαζία ζην θαηάζηξσκα  

 
 
Πρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςίαο: Νη δεηγκαηνιεςίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ρσξηθά ζηξσκαηνπνηεκέλεο δηαηνκέο, ζε 
πεξηνρέο  αλακελφκελεο πςειήο/ρακειήο ππθλφηεηαο, ζε απνξξίκκαηα θαη ζε θχξηα πδξνινγηθά θαζεζηψηα, θαηά 
κήθνο ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ πινίνπ, ψζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο θαηάζηαζεο. Νη έξεπλεο πξέπεη 

λα δηεμάγνληαη γηα θάζε επνρή, κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 5 κεηξήζεσλ αλά επνρή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επνρηθήο 
αλάιπζεο εληφο ελφο έηνπο παξαθνινχζεζεο. 

 

Ξίλαθαο 3 l Δπηθάλεηα πνπ θαιχπηεηαη αλά επνρή (άλσ γξακκέο) θαη έξεπλα (θάησ γξακκέο) αλάινγα κε ηελ 
ηαρχηεηα 
 

Δπηθάλεηα πνπ θαιύπηεηαη αλά επνρή (km²) 

Ρύπνο 

ζθάθνπο1 

Ραρύηεηα 

(θόκβνη) 

Ξεδίν θαη 

παξαηεξεηήο 

Ξιάηνο 
πεδίνπ 

(m) 

Δπηθάλεηα 

πνπ 

θαιύπηεηαη 
(km2) 

Κήθνο 
Γηαηνκήο 

(km) 

Κήθνο 
Γηαηνκήο 

(NM) 

Αξ. 

Υξώλ 

νρεκαηαγσγό 18 

1 παξαηεξεηήο, 1 

ισξίδα 50m 
(πιεπξά ή 

κπξνζηά) 

50 25 500 270 15 

νρεκαηαγσγό 26 

1 παξαηεξεηήο, 1 
ισξίδα 50m 

(πιεπξά ή 

κπξνζηά) 

50 25 500 270 10 

Δπηθάλεηα πνπ θαιύπηεηαη αλά έξεπλα (km²) 

νρεκαηαγσγό 18 

1 παξαηεξεηήο, 1 

ισξίδα 50m 

(πιεπξά ή 
κπξνζηά) 

50 8 160 86 5 

νρεκαηαγσγό 26 

1 παξαηεξεηήο, 1 

ισξίδα 50m 
(πιεπξά ή 

κπξνζηά) 

50 8 160 86 3 

                                                 
1
 Τπολογιςτικά φφλλα Excel είναι διακζςιμα για τον υπολογιςμό αυτϊν των παραμζτρων ςφμφωνα με τθν ειδικι ταχφτθτα και 

διαμόρφωςθ του πλάτουσ πεδίου, βλ. Κεφάλαιο 3.2 για παραδείγματα.  
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Δξεπλεηηθέο Ξιαηθφξκεο: Ρα νρεκαηαγσγά πινία, ηα θνξηεγά πινία θαη ηα σθεαλνγξαθηθά ζθάθε ζεσξνχληαη 
θαηάιιεια γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ. Ζ ηαρχηεηα ησλ ζθαθψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε γηα ηηο έξεπλεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ζην πεδίν θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 
παξαηεξεηή. Γεληθά ε ηαρχηεηα ηνπ ζθάθνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 27 θφκβνπο γηα παξαηεξήζεηο ζε χςνο 

12/25m. 

 
Ρερληθέο (νπηηθή παξαηήξεζε): Θαηά ηελ έλαξμε (θαη ζην ηέινο) θαηαγξάθνληαη νη ζπλζήθεο παξαηήξεζεο. Νη 
παξαηεξήζεηο γίλνληαη κε γπκλφ κάηη, κε θηάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηηο αλαθνξέο αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο. Νη αλαθνξέο απηέο θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θαηαγξαθέα. Ν εληνπηζκφο κε GPS 

ζεκαηνδνηεί ηελ παξαθνινπζνχκελε δηαηνκή, κε επηπξφζζεηα ζηνηρεία ζπληεηαγκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη γηα λα 
επηζεκαλζεί ε ζέζε ησλ παξαηεξήζεσλ. Ρα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε θχιια εξεπλψλ, ζρήκα 2.  
 

 
Δηθ. 2 l Φχιιν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα νρεκαηαγσγά πινία θαη άιια κεγάια ζθάθε 
 

 
 
Ζ Δκπεηξία ηνπ παξαηεξεηή: Απαηηείηαη ε 
θαηάξηηζε ησλ παξαηεξεηψλ θαη ζπληζηάηαη ε 
αιιαγή ηνπο θάζε 60 ιεπηά γηα λα 

απνθεχγεηαη ε θφπσζε. 
 

Αλάινγα κε ηελ νξαηφηεηα, νη παξαηεξεηέο 
κπνξνχλ είηε λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κπξνζηά 

(πξνηηκψκελν) είηε θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο 

ηνπ ζθάθνπο. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν 
παξαηεξεηήο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε κία 

πιεπξά ηνπ ζθάθνπο, γηα λα απνθεπρζεί ε 
ηπξβψδεο ξνή απφ ηελ πιψξε, θαη ζα πξέπεη 

λα έρεη ηελ θαιχηεξε νξαηφηεηα (κεησκέλε 

αληαλάθιαζε απφ ηνλ ήιην / κε ηνλ ήιην απφ 
πίζσ). Δάλ είλαη δπλαηφλ, ε παξαθνινχζεζε 

γηα φιεο ηηο έξεπλεο πξέπεη πάληα λα γίλεηαη 
απφ ηελ ίδηα ζέζε. 

Εικόνα 3 l Μζτρθςθ του πεδίου ςτο μπροςτινό μζροσ του ςκάφουσ (αριςτερά) 
και ςτην πλευρά (δεξιά). 



9 

 
 

 

Θαηξηθέο Ππλζήθεο: Ρα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ δηέθεξαλ ζεκαληηθά φηαλ δνθηκάζηεθαλ ζε θαηάζηαζε 
ζάιαζζαο πάλσ απφ 2 Beaufort. Δπνκέλσο, ε παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ζάιαζζαο ζε Beaufort ≤ 2. 

Ξιάηνο Ισξίδαο Ξαξαηήξεζεο: Ρν ηππηθφ πιάηνο ισξίδαο παξαηήξεζεο είλαη 50 κέηξα, αιιά απηφ κπνξεί λα κεησζεί 
ζηα 25 κέηξα αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη νη βέιηηζηεο. Ζ κέηξεζε ηνπ πιάηνπο ηεο ισξίδαο, φηαλ ε παξαηήξεζε 

γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζθάθνπο, γίλεηαη σο εμήο:  

Κε ηε ρξήζε θιηλνκέηξνπ θαη ηελ βαζηθή ηξηγσλνκεηξία ηνπ Ξπζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα 

ππνινγίζεη ηε γσλία, πιάηνο γξακκήο παξαηήξεζεο= 50m 

HO = γλσζηφ χςνο ηνπ καηηνχ ηνπ παξαηεξεηή πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο (θαηάζηξσκα + χςνο καηηνχ 

παξαηεξεηή) 

α = γσλία πνπ δείρλεη ην θιηλφκεηξν 

 
              

             
 = 

                   

      
                   

 

Πην παξάζπξν κπνξεί λα ζηεξεσζεί ηαηλία ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, έλαο ζηχινο/θιηκαθνχκελε ξάβδνο 

γηα λα επηζεκάλεη ην πεξίγξακκα ησλ 50 κέηξσλ. Ζ ισξίδα παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηελ άθξε ηνπ 

πινίνπ, εάλ είλαη νξαηή, ή απφ ην πξψην αληρλεχζηκν ζεκείν απφ ηνλ παξαηεξεηή. Ζ απφζηαζε ηεο εζσηεξηθήο άθξεο 
θαη ηεο εμσηεξηθήο άθξεο ηεο ισξίδαο παξαθνινχζεζεο απφ ηε δηαδξνκή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. 
Γηα λα κεηξεζεί ε ισξίδα παξαθνινχζεζεο κε παξαηεξήζεηο απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζθάθνπο: Ν παξαηεξεηήο 

πξέπεη λα γλσξίδεη ην χςνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη λα κεηξά ηελ απφζηαζε απφ ην κάηη ζην παξάζπξν (εηθ. x) θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε γηα λα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πιάηνο πάλσ ζην παξάζπξν. 
 

Ξιάηνο Γξακκήο Ξαξαθνινχζεζεο (WS) = Ύςνο Ξαξαηήξεζεο Obs2 (HO) x Dx κεηαμχ ηαηλίαο ζην παξάζπξν (DW) 
 

Dx αλάκεζα ζην κάηη θαη ην παξάζπξν (EG) 

 

              

  
      

 
Γλσξίδνληαο ην DW, ε γξακκή παξαθνινχζεζεο ζεκεηψλεηαη κε ηαηλία ζην παξάζπξν (εηθ. X) 

 

 

 

                                                 
2
 HO = Άκροιςμα φψουσ καταςτρϊματοσ και φψοσ επιπζδου ματιοφ παρατθρθτι  



10 

 
 

 

Κέγεζνο Απνξξηκκάησλ: Ρν ειάρηζην κέγεζνο πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη 20 cm. Κφλν ζε πεξηπηψζεηο γλσζηψλ θνηλψλ 
αληηθεηκέλσλ π.ρ. κηθξά πιαζηηθά κπνπθάιηα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαγξαθέο κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ. 

Ρχπνο θαη Σξψκα Αληηθεηκέλσλ: Ρα αληηθείκελα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλν γεληθφ θαηάινγν 
(βιέπε ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I θαη Πρήκα 2). Αλ αληρλεπηεί έλα FAD, ηα επηπιένληα κέξε ηνπ (πιαζηηθφ) ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ελψ ε πεξηγξαθή ηνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ. Ξξέπεη επίζεο λα 
ζεκεησζεί ε παξνπζία θπζηθψλ νξγαληθψλ πιηθψλ ζηελ επηθάλεηα, φπσο θνχηζνπξα (απφ ηελ ζηεξηά) ή ζαιάζζηα 

θχθηα (απφ ηε ζάιαζζα), θαζψο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ξεχκαηα θαη ζπλδπαζκνχο πιηθψλ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. 

Κεζαία θαη κηθξά ζθάθε. Ξξσηόθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε θνπζθσηώλ, 

ηζηηνπιντθώλ θ.ιπ. γηα ηελ έξεπλα ησλ παξάθηησλ, ηνπηθώλ πεξηνρώλ. 

ΞΝΟΝΗ & ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

1. Έλαο ή δχν εηδηθνί παξαηεξεηέο + έλαο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ 
2. 1 ζθάθνο 

3. 1 GPS (γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δηαδξνκήο θαη ηεο ζέζεο θάζε ιεπηφ) 

4. Φχιια δεδνκέλσλ, 1 κνιχβη, 1 πξφρεηξν ή κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά ζε κηα ζπζθεπή γηα απηφ ην 
ζθνπφ  

5. Δξγαιεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιάηνπο ηεο γξακκήο παξαθνινχζεζεο: 
 

 Κηα πξεζαξηζηή ή ηειεζθνπηθή ξάβδν αιηείαο άλζξαθα (ειαθξηά θαη άθακπηε) κήθνπο 

6-κέηξσλ γηα θάζε γξακκή 

 Δκθαλήο ζήκαλζε (π.ρ. θζνξίδνληα ζρνηληά) γηα θαιχηεξε εκθάληζε ησλ άθξσλ ησλ 

ξάβδσλ αιηείαο (πιάηνο γξακκήο) 
 Γηα ηε ζηεξέσζε ησλ ξάβδσλ ζην ζθάθνο: βάζεηο ςαξέκαηνο ή ζσιήλεο απφ 

PVC/κνλσηηθή ηαηλία/πιαζηηθά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα δεκαηηθά θαισδίσλ/ςαιίδηα 

 Δλαιιαθηηθά: θιηλφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο γσλίαο γηα πιάηνο γξακκεο 5 κ. θαη 

πίλαθα κεηαηξνπήο θιίκαθαο (ή άβαθαο) ζε ππνινγηζηηθφ θχιιν 
o Δκθαλήο ζήκαλζε (π.ρ. θζνξίδνληα ζρνηληά ή ηαηλίεο) γηα λα  είλαη θαιχηεξα 

νξαηφ ην φξην ηνπ πεδίνπ παξαθνινχζεζεο (πιάηνο γξακκήο) 
 Δλαιιαθηηθά: Οάβδνο κέηξεζεο 

  

Εικόνα X l (α) Μετριςεισ απόςταςθσ των ματιϊν ςε παράκυρο ςτθ κζςθ παρατθρθτι. (β) Μζτρθςθ του πλάτουσ τθσ γραμμισ 
παρακολοφκθςθσ πάνω ςτο παράκυρο, με βάςθ υπολογιςμοφσ για τθ λιψθ γραμμισ πλάτουσ 50 m ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ, από τθ 
κζςθ του παρατθρθτι. γ) Οι ταινίεσ ςτο παράκυρο επιςθμαίνουν τα δεξιά και τθσ αριςτερα όρια που αντιςτοιχοφν ςτο πεδίο πλάτουσ 50 m 
ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ 



11 

 
 

 

Πρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςίαο: Πηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, γηα λα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθά πςειψλ ηηκψλ θαη γηα ηελ 
αλίρλεπζε ηνπιάρηζηνλ 2 δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιηθψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα απφ 2 έσο 3 km2 αλά επνρή 

θαη 0,14 km2 αλά έξεπλα. Ρα ππνινγηζηηθά θχιια πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Ξίλαθεο 4 θαη 5 κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 
ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηαο αλά επνρή, αλάινγα κε ηελ επηιεγκέλε ηαρχηεηα θαη ην πιάηνο ηεο 

ισξίδαο παξαηήξεζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην πξσηφθνιιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπηθήο 

θιίκαθαο, φπσο νη ΘΞΞ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη νκνηνγελψο νιφθιεξε ε πεξηνρή. Θαζψο νη παξάθηηεο πεξηνρέο 
επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, άλεκνο θ.ιπ.), πνπ ζπλδένληαη κε επνρηαθέο 

δηαθπκάλζεηο, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θάζε επνρήο. Ππληζηάηαη ε δηεμαγσγή 5 
εξεπλψλ αλά επνρή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επνρηθήο αλάιπζεο εληφο ελφο έηνπο παξαθνινχζεζεο. Ζ επέθηαζε ηεο 

έξεπλαο γηα αξθεηά ρξφληα γηα ηελ αλάιπζε ζα επηηξέςεη κηα ρακειφηεξε ζπρλφηεηα αλά επνρή (δει. 3 αλά επνρή). 
 

 

Ξίλαθαο 4. Φχιιν εξγαζίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηαο αλά επνρή, αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα 
θαη ην πιάηνο ηεο γξακκήο παξαηήξεζεο πνπ έρεη επηιεγεί. 

 

Ξίλαθαο 5. πνινγηζηηθφ θχιιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηαο αλά έξεπλα, αλάινγα κε ηελ 
ηαρχηεηα θαη πιάηνο πεδίνπ πνπ έρεη επηιεγεί. 

 

 
Δξεπλεηηθέο πιαηθφξκεο: Ρα κηθξά ζθάθε ζεσξνχληαη φηη 
παξέρνπλ χςνο παξαηήξεζεο πεξίπνπ 1m θαη ηα κεζαία ζθάθε 
πεξίπνπ 2m (εηθ. ). Γηα λα εληζρπζεί ε αλίρλεπζε αληηθεηκέλσλ, ε 
ηαρχηεηα ησλ κηθξψλ ζθαθψλ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε 4 θφκβνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα Y 1 α) Κηθξφ ζθάθνο (50 cm πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο) κε χςνο παξαηήξεζεο πεξίπνπ 1 m. β) 
ζθάθνο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη ζέζε ηνπ παξαηεξεηή. 
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Ρερληθέο (νπηηθέο παξαηεξήζεηο): Ρν πιάηνο ηεο ισξίδαο παξαηήξεζεο πξέπεη λα νξίδεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη απφ έλα 
θαιάκη ςαξέκαηνο δεκέλν θάζεηα ζην ζθάθνο θαη κηα ζηαζκηζκέλε γξακκή ζηα άθξα ηνπ θαιακηνχ ζηε ζάιαζζα. Νη 
παξαηεξεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζάκβσζε απφ ηνλ ήιην, λα θνξνχλ πνισκέλα 

γπαιηά ειίνπ θαη λα ελαιιάζζνληαη κε άιινπο παξαηεξεηέο θάζε 1 ψξα. Γηα θαιχηεξε εξγνλνκία θαη απνδνηηθφηεηα, 
νη παξαηεξεηέο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θαηαγξαθέα δεδνκέλσλ γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ν νπνίνο ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ρξφλν θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηα εηδηθά δειηία δεδνκέλσλ ή ηελ εηδηθή εθαξκνγή. Ππζηήλνπκε 

αξθεηέο ζέζεηο παξαηήξεζεο κε ζεηξά θαηά πξνηίκεζε, επηηξέπνληαο ηε δεηγκαηνιεςία ελφο κεγάινπ πεδίνπ θαη ηελ 
απνθπγή αθξνχ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί πιεπξηθά: 

Γηα ζθάθε θπξίσο, πνπ κπνξνχλ λα εμνπιηζηνχλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο (ζηελ πιψξε): 

ΔΞΗΙΝΓΖ 1 ΔΞΗΙΝΓΖ 2 

  

 

Γηα κηθξά θαη κεζαία ζθάθε πνπ κπνξνχλ λα εμνπιηζηνχλ πιεπξηθά: 

ΔΞΗΙΝΓΖ 1 ΔΞΗΙΝΓΖ 2 

  

 

Όηαλ αξρίδεη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαηνκψλ, ην GPS πξέπεη λα θάλεη θαηαγξαθή ηεο ψξαο θαη εληνπηζκφ ηεο ζέζεο 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πινήγεζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαηνκήο, νη παξαηεξεηέο 

παξαθνινπζνχλ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο <10 m κπξνζηά απφ ην θαιάκη ςαξέκαηνο  αλαδεηψληαο ηα 
απνξξίκκαηα πνπ δηαζρίδνπλ ηε δψλε παξαηήξεζεο (δει. "Κέζα ζην πεδίν"). Ζ ψξα ηνπ GPS ζα είλαη ν ζχλδεζκνο 

κεηαμχ ησλ ζπκβάλησλ (έλαξμε δηαηνκήο, αιιαγέο θαηξνχ, ζέαζε απνξξηκκάησλ ζαιάζζεο, ηέινο δηαηνκήο) θαη ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο. Ρν ξνιφη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο παξαηεξεηέο πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλν ζηελ ίδηα ψξα 

κε ηελ ψξα ηνπ GPS. Όηαλ ηειεηψλεη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαηνκψλ, ε ψξα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη ην GPS λα 

ζηακαηήζεη.  
 

Ρα δεδνκέλα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε έλα δειηίν δεδνκέλσλ εθαξκνγή (εηθ. Ε). Κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο 
βξίζθεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε km ή NM.  
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Δηθ. Z l Φχιιν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα κηθξά θαη κεζαία ζθάθε 

Ζ Δκπεηξία ηνπ παξαηεξεηή: Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έκπεηξνπο παξαηεξεηέο ή 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα. Ξξνθεηκέλνπ λα ηππνπνηεζνχλ νη δεμηφηεηεο ησλ παξαηεξεηψλ, ν άπεηξνο 
παξαηεξεηήο κπνξεί λα εθπαηδεπηεί γξήγνξα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ψξαο πξηλ απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα, κε 
παξνπζηάζεηο παξαδεηγκάησλ ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ απνξξηκκάησλ ζαιάζζησλ ζθαθψλ ηνπ MSFD θαη αλ είλαη 
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δνθηκή ζηε ζάιαζζα. 
Θαηξηθέο ζπλζήθεο: Ζ παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  ζε θαηάζηαζε ζάιαζζαο ζε Beaufort ≤ 2 
Ξιάηνο ισξίδαο παξαθνινχζεζεο: Ζ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή γηα ηα πιάηε ισξίδαο παξαθνινχζεζεο αλάινγα κε ηνλ 
ηχπν ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ ηαρχηεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ παξαηεξεηψλ παξέρνληαη ζηνλ πίλαθα Σ. 
 

Δπηινγέο Ξιαηθόξκα Ραρύηεη

α 

Δύξνο πεδίνπ 

1 παξαηεξεηήο, ζην πιάη Πθάθνο κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

4 θφκβνη 5 m 

1 παξαηεξεηήο, ζην πιάη Πθάθνο κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

6 θφκβνη 5 m 

2 παξαηεξεηέο, ζε θάζε πιεπξά Πθάθνο κεζαίνπ 
κεγέζνπο 

4 θφκβνη 2 x 5 m (10 m) 

2 παξαηεξεηέο, ζε θάζε πιεπξά Πθάθνο κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

6 θφκβνη 2 x 5 m (10 m) 

1 παξαηεξεηήο, ζην πιάη Πθάθνο κηθξνχ 

κεγέζνπο 

4 θφκβνη 5 m 

1 παξαηεξεηήο, ζηελ πιψξε Πθάθνο κηθξνχ 
κεγέζνπο 

4 θφκβνη 3 m 

2 παξαηεξεηέο, ζην πιάη Πθάθνο κηθξνχ 

κεγέζνπο 

4 θφκβνη 2 x 5 m 

2 παξαηεξεηέο, ζηελ πιψξε Πθάθνο κηθξνχ 

κεγέζνπο 

4 θφκβνη 2 x 3 m 

 
Κέγεζνο Απνξξηκκάησλ: Ρν θαηψηεξν φξην κεγέζνπο είλαη 2,5 cm, επνκέλσο ε πξψηε θαηεγνξία πνπ θαηαγξάθεηαη 
είλαη ε Β (Βιέπε θαηεγνξίεο MSFD). 

Ρχπνο θαη Σξψκα Αληηθεηκέλσλ: Νη θαηεγνξίεο θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε έλα θχιιν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηνλ θχξην θαηάινγν ηνπ MSFD (Ξαξάξηεκα XX) 
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4. ΑΔΟΝΠΘΑΦΖ: ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΚΔΓΑΙΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ ΡΝΛ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ ΡΖΠ ΠΓΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΡΥΛ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΑΦΘΝΛΗΑΠ ΡΝΠ. 
 

ΔΟΓΑΙΔΗΝΘΖΘΖ – πνηνο είλαη ν εμνπιηζκόο θαη ην πξνζσπηθό πνπ ρξεηάδνληαη γηα απηό ην 
πξσηόθνιιν; 

Θαηαγξαθέαο (1) Ξαξαηεξεηήο (2) Ξξόζζεηνο 

παξαηεξεηήο 

Όια ηα κέιε ηνπ 

πιεξώκαηνο 

 Φχιια γηα 

ηελ 

θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ 
 Πθιεξφο 

δίζθνο 

 Ππζθεπή GPS 

 Φνξεηφο 

πνινγηζηήο 
 

 Πηπιφ, κνιχβηα, ζηπιφ 

κειάλεο αλεμίηειν, 

ςαιίδηα θαη ιεπθά 

θχιια 
 Θνιιεηηθή ηαηλία ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ 

ρξσκάησλ 
 Πεκεησκαηάξην θαη 

ζηπιφ 

 Ξιαζηηθνπνηεκέλν 

θχιιν (κε 

πξσηφθνιιν επάλσ)  

 Φσηνγξαθηθή 

κεραλή 

 Πεκεησκαηάξην 

θαη ζηπιφ 

 Ονιφη 

 

 Θιηλφκεηξα 

 Θηάιηα 

 Ρξφθηκα, πνηά 

 Σάπηα γηα ηε 

λαπηία 

 Αληηειηαθφ, 

γπαιηά ειίνπ –  

 Αιθννινχρνο 

Ινζηνλ 96® γηα 
θαζαξηζκφ 

παξαζχξσλ  
 Γηαβαηήξην ή 

δειηίν 

ηαπηφηεηαο 

 
Πρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςίαο: Νη δηαηνκέο ησλ γξακκψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ 
«Distance». Ρν ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο κεζνδνινγίαο δεηγκαηνιεςίαο κε νκνηνγελή θαη εμαηξεηηθά 
αληηπξνζσπεπηηθή πηζαλφηεηα θάιπςεο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή κειέηεο, γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ηζφπνζσλ 

παξάιιεισλ γξακκψλ ή ζπζηεκαηηθή πξηνλσηή δηάηαμε. Θάζε δηαηνκή πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

 Αξηζκφ θαη κήθνο δηαηνκήο. 

 Ζκεξνκελία ηεο έξεπλαο θαη ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο. 

 Γεσγξαθηθή ζέζε ζηα ζεκεία εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. 

 Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ ηεο ζαιάζζηαο παλίδαο θαη κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

δηαδνρηθψλ παξαηεξήζεσλ (κέζε απφζηαζε = κήθνο κεηαμχ δηαηνκψλ/αξηζκφο 
παξαηεξήζεσλ). Απηφ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη γηα ηα απνξξίκκαηα ζαιάζζεο. 

 Υθεαλνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (δειαδή βάζνο, θαηάζηαζε Beaufort, ζνιεξφηεηα). 

 
Δξεπλεηηθέο Ξιαηθφξκεο: Αεξνθσηνγξαθίεο 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 
δηθηλεηήξηα αεξνζθάθε κε επίπεδα ή θπξηά 

παξάζπξα. Νη δηαηνκέο κεηαθέξνληαη κε 

ηαρχηεηα εδάθνπο πεξίπνπ 166 km/h (90 kn) 
θαη ζε πςφκεηξν πεξίπνπ 230 m (750 πφδηα), 

φπνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα 
δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Απηφ ην πςφκεηξν 

εγγπάηαη ηελ ηαπηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ 

κεγαιχηεξσλ απφ 30 cm, ελψ ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηηο δηαδηθαζίεο ελαέξηαο αζθάιεηαο. 

 
 

Ρερληθέο (νπηηθέο παξαηεξήζεηο): Έλα πξφηππν πιήξσκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: πηιφην, θαηαγξαθέα ζηελ ζέζε ηνπ 
ζπγθπβεξλήηε θαη δχν έκπεηξνπο παξαηεξεηέο ηνπνζεηεκέλνπο ζηηο πίζσ ζέζεηο. Έλαο επηπιένλ παξαηεξεηήο ζα 
κπνξνχζε λα είλαη εηδηθεπκέλνο ζηελ θαηαγξαθή θσηνγξαθηψλ. Θάηη ηέηνην ζα παξέρεη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα γηα 

ηελ αιιαγή βάξδηαο κε ηνπο θχξηνπο παξαηεξεηέο. 
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Πηελ αξρή ηεο έξεπλαο θάζε δηαηνκήο, ν θαηαγξαθέαο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη φιεο νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη φπνηε ζπκβαίλνπλ ηπρφλ αιιαγέο. 

 

 Αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά θάζε δηαηνκήο. 

 Ρε ζέζε ηνπ ήιηνπ, ηελ έληαζε ηεο ιάκςεο (εάλ ππάξρεη, σο ρακειή, κέζε ή πςειή) θαη ηε 

γσλία ηεο ιάκςεο (απφ ηε δεμηά πιεπξά = 0º έσο 180º, απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά = 0º έσο -
180º). 

 Γεσγξαθηθέο ζέζεηο ζηελ αξρή θάζε δηαηνκήο. Έλα GPS ζα θαηαγξάθεη ζπλερψο ηε ζέζε πνπ 

ελεκεξψλεηαη θάζε ιίγα δεπηεξφιεπηα. 
 Θέζε παξαηεξεηψλ (Αξηζηεξά, Γεμηά). 

 Ξεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο ζε θιίκαθα Beaufort, θάιπςε απφ λέθε, 

νξαηφηεηα θ.ιπ.). 

Γεηγκαηνιεςία: 

1) Ν ΘΑΡΑΓΟΑΦΔΑΠ ζα ιάβεη ππφςε ηνπ φια ηα δεδνκέλα ζην "Φχιιν Γεδνκέλσλ Νπηηθήο Έξεπλαο" (εηθ. 15) ή έλα 
ελαιιαθηηθφ ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα: α) ηε ζέζε GPS, β) ηελ ψξα θαη γ) ζα πξνζηεζνχλ ζεκεηψζεηο γηα 

ηηο αιιαγέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

2) Νη ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΔΠ ζα θαηαγξάθνπλ ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα θαη ζα γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ θαηαγξαθέα ηα εμήο: 

α) ην είδνο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ, β) ηε γσλία παξαηήξεζεο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ (γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απφζηαζεο ησλ παξαηεξνχκελσλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ απφ ηε γξακκή δηαηνκήο) θαη γ) ην κέγεζνο ηνπ 
παξαηεξνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Δηθ. 15. Φχιιν δεδνκέλσλ νπηηθήο έξεπλαο 

Ζ Δκπεηξία Ξαξαηεξεηή: Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν εμεηδηθεπκέλνη θαη 
έκπεηξνη παξαηεξεηέο. Όηαλ ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεπηεί έλαο λένο παξαηεξεηήο, ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε έλα 

λέν κέινο ηνπ πιεξψκαηνο σο πξφζζεην παξαηεξεηή φπσο 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Θαηξηθέο Ππλζήθεο: Νη ελαέξηεο έξεπλεο θαιχπηνπλ κεγάιεο πεξηνρέο 
θαη αληρλεχνπλ κφλν πνιχ κεγάια αληηθείκελα απνξξηκκάησλ (δειαδή 

ην ρακειφηεξν φξην αλίρλεπζεο ελαέξηαο επηθάλεηαο είλαη αληηθείκελα 
πεξίπνπ 30-40 cm), επνκέλσο είλαη ιηγφηεξν επηξξεπή ζηηο αιιαγέο ηεο 

αληρλεπζηκφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έληαζε 

ηνπ αλέκνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο. Υζηφζν, νη έξεπλεο 
πξέπεη λα δηεμάγνληαη ππφ θαιή θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο, θάησ απφ 3 

ηεο θιίκαθαο Beaufort, θαζψο ε νξαηφηεηα ζα κεησζεί ππφ θαθέο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 



16 

 
 

 

Ξιάηνο Ισξίδαο Ξαξαηήξεζεο: Ζ απφζηαζε θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε γσλία παξαηήξεζεο κέζα ζε ηξία πεδία 
ζηαζεξνχ πιάηνπο (Δηθ. 16). Απηέο νη γξακκέο παξαηήξεζεο ζα ζρεδηαζηνχλ πάλσ ζην παξάζπξν θαη ην κήθνο θάζε 

γξακκήο ζα κεηξεζεί κε ηε βνήζεηα ελφο θιηλνκέηξνπ ρεηξφο θαη ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 90º θαη 40º 
(παξαηεξνχκελε πεξηνρή κέζα ζε 200 κέηξα απφ ηε γξακκή δηαηνκήο) (Δηθ. 17). Ρα δεδνκέλα ηεο γσλίαο απφ θάζε 

ζηνηρείν πνπ έρεη αληρλεπζεί καδί κε ην πςφκεηξν πηήζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θάζεηεο 

απφζηαζεο ηνπ ηεκαρίνπ απφ ηε γξακκή δηαηνκήο. Νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν πνπ παξαηεξείηαη πάλσ απφ 40 ° 
είλαη εθηφο ηεο απφζηαζεο ησλ 200 κέηξσλ απφ ηε γξακκή δηαηνκήο θαη δελ ζα θαηαγξαθεί.  

 

Κέγεζνο Απνξξηκκάησλ: Ρα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: Κηθξέο, 
Κεζαίεο θαη Κεγάιεο. Κηθξά απνξξίκκαηα πεξίπνπ 30-100 cm, Κεζαία πεξίπνπ 100-200 cm, θαη Κεγάια> 200 cm. 
 

Ρχπνο θαη Σξψκα Αληηθεηκέλσλ: Ππλνιηθά, ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 1) ηελ πεγή, 2) ην είδνο πιηθνχ θαη 3) ηελ πηζαλή ρξήζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ. Πε απηφ ην πξσηφθνιιν, εζηηάδνπκε ζηνλ ηχπν ηνπ πιηθνχ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ζαιάζζηεο πεξηνρέο, δεδνκέλσλ ηεο 
ηαρχηεηαο πηήζεο θαη ηνπ πςνκέηξνπ. Δπνκέλσο, ν ηχπνο θαη ε ζχλζεζε ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

παξαηεξνχληαη βαζίδνληαη ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ γεληθνχ θαηαιφγνπ γηα πισηά αληηθείκελα (Ξίλαθαο 7). 
  

Εικ. 16.  Παρατθροφμενεσ γωνίεσ για τθν ανίχνευςθ καλάςςιων 
απορριμμάτων ςε απόςταςθ 200 μζτρων από τθ γραμμι διατομισ 

Εικ. 17. Σχθματικι ςχεδίαςθ τθσ ορατότθτασ από το παράκυρο του αεροςκάφουσ με γωνίεσ για εκτίμθςθ απόςταςθσ. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι με ζνα κυρτό παράκυρο, οι παρατθρθτζσ κα είναι ςε κζςθ να βλζπουν από 0º ζωσ 90º. Τα καλάςςια απορρίμματα κα 
καταγράφονται μόνο ςε απόςταςθ 40º από τθ γραμμι διατομισ. Η μζγιςτθ γωνία τθσ παρατιρθςθσ τθσ καλάςςιασ πανίδασ είναι 20º. 
Το γκρίηο τμιμα του ςχεδίου αντιπροςωπεφει τθν μθ παρατθροφμενθ περιοχι μεταξφ 90 ° ζωσ 60 ° από αεροςκάφοσ με επίπεδα 
παράκυρα. 
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Ξίλαθαο 7. Ρξνπνπνηεκέλνο γεληθφο θαηάινγνο κε ηε ιίζηα αληηθεηκέλσλ πνπ παξαηεξνχληαη απφ κηα ελαέξηα έξεπλα. 
 
Ξιαζηηθά, Ξνιπζηπξέλην, 

Ξνιπνπξεζάλε 

Ρζάληεο 

Θνπηηά 

Θνπηηά θειηδφι γηα ςάξηα 

Πεκαδνχξεο(*) 

Θνπβάδεο 

Γίρηπα αιηείαο 

Κεηαπνηεκέλν Μύιν Ξαιέηεο 

Φπηηθά Φχθηα/Θαιάζζηα βιάζηεζε 

Θνξκνί δέληξσλ/κέξε θπηψλ 

γξά Ξεηξειαηνθειίδα 

Κνλσηηθφο αθξφο (?) 

Γπαιί Κπνπθάιηα 

Ύθαζκα Ονπρηζκφο 

Διαζηηθά Κπαιφληα 

Ιάζηηρα νρεκάησλ 

Εσηθά  Ξηψκαηα δψσλ 

Κε αλαγλσξίζηκν πιηθφ Πρνηληά (πιαζηηθά ή θισζηηθά) 

Θνκκάηηα (κε νξγαληθφ πιηθφ) 

(*) Ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ρακέλεο ζεκαδνχξεο. 

 

 

ΑΡΝΚΑΡΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑ ΑΞΝ ΚΖ ΔΞΑΛΓΟΥΚΔΛΑ ΗΞΡΑΚΔΛΑ ΝΣΖΚΑΡΑ (UAV), ΔΞΑΛΓΟΥΚΔΛΑ 
ΑΔΟΝΠΘΑΦΖ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΔΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΔΠ. Αλάινγα κε ηελ πιαηθόξκα, ηα πξσηόθνιια 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα παξαθνινύζεζε κεγάιεο ή ηνπηθήο θιίκαθαο. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΘΚΘ – ποιοσ είναι ο εξοπλιςμόσ και το προςωπικό που χρειάηονται για αυτό το 
πρωτόκολλο; 

1. Μια κατάλλθλθ ερευνθτικι πλατφόρμα - και το προςωπικό για να τθ λειτουργιςει 

2. Ζνασ κατάλλθλοσ αιςκθτιρασ, με ειδικευμζνο τεχνικό για τθν τοποκζτθςθ / αποςυναρμολόγθςθ ςε 
αεροςκάφθ ι μεγάλα πλοία 

3. Ζνα GPS τοποκετθμζνο ςτθν πλατφόρμα ι απευκείασ ςτον αιςκθτιρα (ι και ςτα δφο) 

4. κλθρο(ί) δίςκο(ι) με μεγάλθ χωρθτικότθτα μνιμθσ για τθν αποκικευςθ εικόνων 

5. Ζνασ υπολογιςτισ με καλό επεξεργαςτι και ενδεχομζνωσ μια καλι οκόνθ για τθν εκτζλεςθ των 
φωτοαναλφςεων 

6. Δφο ι περιςςότεροι φωτοερμθνείσ 
 
 

Ρα πιενλεθηήκαηα ησλ ηερληθψλ απηφκαηεο θαηαγξαθήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο νπηηθέο ηερληθέο 
πεξηιακβάλνπλ: ηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο θαη ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ άλζξσπν (γηα ηνπο πηιφηνπο ή / θαη 

ηνπο παξαηεξεηέο), πηζαλή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δεηγκαηνιεςίαο ρσξίο επαθφινπζε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  

κφληκε θαηαγξαθή εηθφλσλ, επηηξέπνληαο πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθέο (επα)αλαιχζεηο, ηελ αθξηβή γεσαλαθνξά ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη, φηαλ εθαξκφδεηαη κέζσ UAV, κπνξεί λα θζάζεη ζε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη πξνζπειάζηκεο θαη λα 

θάλεη επαλεηιεκκέλεο δεηγκαηνιεςίεο ζηνπο ίδηνπο ηφπνπο κε κηθξφηεξν θφζηνο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ελαέξηεο 
έξεπλεο. 

Πρέδην Γεηγκαηνιεςίαο: Γηα παξαθνινχζεζε κηθξήο θιίκαθαο, είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζεί νιφθιεξε ε πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο, λα ζρεδηαζηνχλ νη δηαδξνκέο πηήζεο/πιεχζεο ζε παξάιιειεο δηαηνκέο ή νκφθεληξα ηεηξάγσλα ζε 
ηαθηά δηαζηήκαηα. Ζ απφζηαζε κεηαμχ παξαθείκελσλ δηαηνκψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αιιεινεπηθάιπςε πεξίπνπ 

30% κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ εηθφλσλ. Ζ ψξα, ην χςνο θαη νη γεσγξαθηθέο ζέζεηο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα 
απφ ηνλ αηζζεηήξα γηα θάζε θσηνγξαθία, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε επαθφινπζε γεσαλαθνξά. Ζ Δηθφλα 18 δείρλεη έλα 

παξάδεηγκα ζρεδηαζκνχ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε θσηνγξαθηθή παξαθνινχζεζε ελφο κηθξνχ θφιπνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα κηθξφ UAV. 
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεγάιεο θιίκαθαο φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε ζπκπιήξσζε ελφο θσηνγξαθηθνχ ράξηε 

νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο (πξνυπνινγηζκφο θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί), πξνηείλεηαη κηα επηινγή κηθξφηεξσλ επηκέξνπο 
επηθαλεηψλ. Ππληζηάηαη ε επηινγή ππνδεηγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδηαηξέζεηο ελδηαθέξνληνο ιφγσ ησλ 

νηθνινγηθψλ, γεσγξαθηθψλ, θιηκαηηθψλ, θιπ. ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (δειαδή αθνινπζψληαο γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο). Πε απηέο ηηο κηθξφηεξεο πεξηνρέο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν ζρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Δλαιιαθηηθά, ε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ απφ κηθξά αεξνζθάθε ζα κπνξνχζε λα παξέρεη κηα 

πην ζπλερή θαηαγξαθή εηθφλαο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ 
παξάιιειεο ή δηγθ-δαγθ δηαηνκέο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί νκνηνγελψο νπνηαδήπνηε πηζαλή πεξηβαιινληηθή θιίζε. 

Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζπληζηάηαη λα δηεμάγεηαη κία θνξά θάζε επνρή, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ πηζαλέο 
ζρέζεηο κε ξεχκαηα, ζεξκνθξαζίεο θαη νπνηαδήπνηε επνρηθή δηαθχκαλζε. Ζ επαθφινπζε παξαθνινχζεζε θαηά ηα 

επφκελα έηε ζα πξνζθέξεη ηζρχ ζηα ιεθζέληα δεδνκέλα. Θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γσλία ηνπ ήιηνπ θαη λα ζρεδηάδεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δηαηνκψλ έηζη  ψζηε 

λα πεξηνξίδεηαη ε επίδξαζε ηεο αληαλάθιαζήο ηνπ πάλσ ζην λεξφ.  

 

Δηθ. 18. Πηηγκηφηππν νζφλεο ελφο ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο πηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε drone Phantom 2. 

 

Δξεπλεηηθέο Ξιαηθφξκεο: Νη απηνκαηνπνηεκέλνη αηζζεηήξεο εγγξαθήο (βίληεν ή/θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο) κπνξνχλ 
λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα ζεηξά απφ πιαηθφξκεο, ηφζν ζε ηπηάκελα (κηθξά αεξνζθάθε, UAV) φζν θαη πιένληα κέζα 

(πνπ θπκαίλνληαη απφ έλα κηθξφ θνπζθσηφ ζθάθνο κε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή ζηεξεσκέλε ζε ζηχιν έσο επηβαηεγφ 
πινίν κε ζηαζεξφ αηζζεηήξα ηνπνζεηεκέλν ζηελ θνξπθή ηεο πιψξεο). Θάζε πιαηθφξκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθφ εχξνο ηαρχηεηαο θαη χςνπο, επνκέλσο πξέπεη λα επηιεγνχλ δηαθνξεηηθνί αηζζεηήξεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί έλα ειάρηζην επίπεδν αλάιπζεο εηθφλαο. Ζ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ αηζζεηήξα πξέπεη λα γίλεη πάιη 
ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα παξαθνινχζεζεο θαη ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ/ρξφλν. Γηα κεγάιεο πεξηνρέο ππφ 

παξαηήξεζε, ζπληζηψληαη κηθξά αεξνζθάθε ή κεγάια ζθάθε. Γηα κηθξφηεξεο πεξηνρέο, φπσο νη ΘΞΞ, ζπληζηψληαη 
UAV, εθφζνλ ε ρξήζε ηνπο ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

Γηα ηε ζαιάζζηα παξαθνινχζεζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 
θχξηεο θαηεγνξίεο UAV: 

Ρα Drones ζηαζεξώλ πηεξύγσλ (εηθ. 19) έρνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν 

πηήζεο θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγαιχηεξε απφζηαζε θαη 
ζπληζηψληαη γηα ζαιάζζηεο πεξηνρέο κεζαίαο θιίκαθαο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ πεξηνρψλ πςειήο ππθλφηεηαο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ. 
Υζηφζν, απαηηνχλ εηδηθέο ζέζεηο απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο, 

επνκέλσο δελ ζπληζηψληαη γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ απφ ζθάθε ή 

απφ βξαρψδεηο αθηέο. 
 

 

Εικ. 19. Drone με ςτακερζσ πτζρυγεσ HP1. 
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Θάηη άιιν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, είλαη φηη έρνπλ ιηγφηεξε ζηαζεξφηεηα θαη κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, θαζψο επίζεο θαη φηη ηα κηθξά drones ζηαζεξψλ πηεξχγσλ δελ κεηαδίδνπλ δσληαλέο εγγξαθέο, 
απαηηψληαο πξν-πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο.  

  

Ρα Διηθνθόξα Drones (εηθ. 20) είλαη εθνδηαζκέλα κε αξηζκφ απφ πξνπέιεο πνπ δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε (γεληθά 

απφ 4 έσο 8), παξέρνληαο κηα πνιχ ζηαζεξή δνκή γηα ζηαζεξέο πηήζεηο θαη επθνιία ζηελ απνγείσζε θαη πξνζγείσζε 

θαη επνκέλσο ζπληζηψληαη ζηηο παξαθνινπζήζεηο απφ ζθάθε. Νη εγγξαθέο κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ απεπζείαο ζηνλ 
ζηαζκφ ειέγρνπ. Υζηφζν, έρνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πηήζεο (20-30 ιεπηά), επνκέλσο ζπληζηψληαη γηα κηθξήο 

θιίκαθαο έξεπλεο, φηαλ απαηηείηαη κηα πην αθξηβήο ηαμηλφκεζε ησλ παξαηεξήζεσλ.  

 

 Άιιεο έξεπλεο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ κε ηε ρξήζε 
ηειεπηζθφπεζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο άιια είδε 

ηειερεηξηδφκελσλ ζπζηεκάησλ, φπσο αεξφζηαηα ή επαλδξσκέλα 

κέζα, φπσο κηθξά αεξνζθάθε (εηθ. 21). Πχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο 
λνκνζεζίεο, απηέο νη έξεπλεο ζπλήζσο γίλνληαη ζε έλα κέζν 

χςνο 230 m (750 πφδηα πεξίπνπ) πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο 
ζάιαζζαο. Νη νπηηθνί παξαηεξεηέο απφ ηα αεξνζθάθε έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπλ κφλν κεγάια αληηθείκελα 

απνξξηκκάησλ (κεγαιχηεξα απφ 30-40 cm), αιιά ε εθαξκνγή 
αηζζεηήξσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 

νπζηαζηηθά απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θάκεξεο 
κε επαξθή αλάιπζε. 

  

 

Ρερληθέο: Γηάθνξνη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε πιαηθφξκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
παξαθνινχζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιερζεί κηα  ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε εηθφλαο θαη έλαο θσηνγξαθηθφο θαθφο 
ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκέλν χςνο παξαθνινχζεζεο. 

 

Νη Φσηνγξαθηθέο κεραλέο ηύπνπ RGB (Δηθ. 22) κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

εηθφλεο πςειήο πνηφηεηαο (θαη πςειήο αλάιπζεο) θαη έηζη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη απφ χςε ηέηνηα πνπ κπνξεί λα θηάζεη έλα 
κηθξφ αεξνζθάθνο. Πε θαιέο ζπλζήθεο παξαθνινχζεζεο, ε ρξήζε απηψλ 

ησλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξψκαηνο, ηνπ 
πιηθνχ, ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ παξνπζία ηεο 

ζάκβσζεο απφ ηνλ ήιην κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ 

εηθφλσλ πνπ ιακβάλνληαη ζην νξαηφ θάζκα RGB. 

 

 

 

Νη Θεξκηθέο θάκεξεο (Δηθ. 23), γεληθά πξνζθέξνπλ κηα πεξηνξηζκέλε 
αλάιπζε, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε 

αληηθεηκέλσλ κε ζεηηθή πιεπζηφηεηα πνπ έρνπλ ζεξκαλζεί απφ ην ειηαθφ 

θσο. Δπηπιένλ, ηα φξγαλα απηά είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ εληνπηζκφ 
ζεξκφηεξσλ ή ςπρξφηεξσλ ξεπκάησλ, φπσο εθείλσλ κηαο απφξξηςεο λεξνχ 

ή κηάο εθβνιήο πνηακνχ, πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαθέξεη έλα θνξηίν 
απνξξηκκάησλ. Ζ ρξήζε ηνπο πξνηείλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νπηηθή 

θάκεξα, θαζψο, παξά ηελ ρακειφηεξε αλάιπζε, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηε δηάθξηζε αληηθεηκέλσλ ζε πεξίπησζε ζάκβσζεο απφ ηνλ ήιην. 

 

 

 

 
 

Εικ. 21. Αεροςκάφοσ Partenavia για τθ χριςθ εναερίων 
ερευνϊν. 

Εικ. 22. Φωτογραφικι μθχανι  Sony Alpha 7R 
τφπου RGB 

 

Εικ. 23. Οπτικό + κερμικό ςφςτθμα, που αποτελείται 
από αιςκθτιρα κερμικισ απεικόνιςθσ (FLIR TAU-2 
640) και οπτικό αιςκθτιρα (Sony cx240). 
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Νη πνιπθαζκαηηθέο θάκεξεο (Δηθ. 23) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ πισηψλ αληηθεηκέλσλ ζε πεξίπησζε ζάκβσζεο απφ ηνλ ήιην, θαζψο νη 
αηζζεηήξεο ηνπο επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ απηήλ. Νη αηζζεηήξεο γεληθά έρνπλ 

ρακειφηεξε αλάιπζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο ηχπνπ RGB, 
αιιά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνη γηα λα δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθά πιηθά, θαζψο θάζε 

πιηθφ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά θαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ππληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο 

λα ζπλδπαζηεί κε θσηνγξαθηθέο κεραλέο RGB. 

 

 

 

Ζ Δκπεηξία ησλ παξαηεξεηψλ: Γελ απαηηνχληαη παξαηεξεηέο, αιιά ρξεηάδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξνη επεμεξγαζηέο 
θσηνγξαθηψλ εάλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο απηφκαηεο αλίρλεπζεο. Θα ρξεηαζηεί θάπνηα εθπαίδεπζε ησλ 

επεμεξγαζηψλ ησλ θσηνγξαθηψλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη γηα ηε δηάθξηζε ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ειηνθάλεηαο απφ ηα πξαγκαηηθά επηπιένληα αληηθείκελα.  

Θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο νξαηφηεηαο (Θιίκαθα Beaufort, θαηεχζπλζε αλέκνπ, νξαηφηεηα, ζάκβσζε θιπ.): Ζ 
παξαθνινχζεζε γηα απηά ηα πξσηφθνιια ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζε θαηάζηαζε ζάιαζζαο θάησ απφ 3 ηεο θιίκαθαο 
Beaufort. Δπίζεο γηα ηηο αεξνθσηνγξαθίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: α) νη ζπλζήθεο ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη θαζψο πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πηήζεο, ηφζν κέζσ UAV φζν θαη κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε, β) ε 

νξαηφηεηα θαη ε λέθσζε, γ) ε θειηδσηή λέθσζε ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ πισηνχ 
αληηθεηκέλνπ κέζσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο θσηνγξαθίαο θαη δ) ε επίδξαζε ηεο ζάκβσζεο απφ ηνλ ήιην θαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ πηήζεσλ λσξίο ην πξσί ή αξγά ην απφγεπκα, φηαλ ν ήιηνο είλαη ρακειφηεξνο ζηνλ νξίδνληα θαη ε 
απνθπγή δηαηνκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ θφληξα ζηνλ ήιην.  

Δχξνο πεδίνπ: ην πιάηνο ησλ δηαηνκψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο θάκεξαο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 
θαθνχο θαη/ή ην χςνο απφ ην νπνίν γίλεηαη ε θσηνγξάθεζε. Υο εθ ηνχηνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, ην χςνο ηεο έξεπλαο κπνξεί λα κεησζεί ψζηε λα ιεθζνχλ πην ιεπηνκεξείο εηθφλεο, 

θαιχπηνληαο κηθξφηεξεο πεξηνρέο ή λα απμεζεί γηα κεγαιχηεξεο πεξηνρέο αιιά κε εηθφλεο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. 
Ππληζηάηαη, κε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αηζζεηήξεο κε πςειφηεξε 

αλάιπζε. 

Κέγεζνο αληηθεηκέλσλ: φξην θαηψηεξνπ κεγέζνπο, ηάμεηο: Ρν κέγεζνο ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάιπζε θάζε εηθφλαο. Αλ ην κέγεζνο ελφο pixel είλαη γλσζηφ, ην κέγεζνο ησλ 

πισηψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ αλάιπζεο εηθφλαο. Ρν θαηψηεξν 
φξην κεγέζνπο, φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ, εμαξηάηαη απφ ην ζρεηηθή γσλία, χςνο/αλάιπζε, ην νπνίν πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί γηα θάζε πιαηθφξκα/φξγαλν. Πε κηα εηθφλα κε κέγεζνο pixel πεξίπνπ 2,5 cm, ζα ήηαλ δπλαηή ε δηάθξηζε 
αληηθεηκέλσλ πεξίπνπ 30 cm. Όηαλ ην κέγεζνο ησλ pixels κεηψλεηαη (ιφγσ κεηνχκελνπ χςνπο ή απμαλφκελεο 

αλάιπζεο), απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο κηθξφηεξσλ αληηθεηκέλσλ. 

 
Ρχπνο θαη ρξψκα ησλ αληηθεηκέλσλ: Ζ αθξίβεηα ζηελ αλαγλψξηζε ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ 
πνηφηεηα ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί. Ν ηχπνο θαη ε ζχλζεζε ησλ παξαηεξνχκελσλ ζαιάζζησλ 
απνξξηκκάησλ βαζίδνληαη ζηνλ αλαζεσξεκέλν θχξην θαηάινγν πισηψλ αληηθεηκέλσλ.  

 
Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε εηθφλσλ: Αθνχ νη εηθφλεο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη κεηαθνξησζεί σο αξρεία, πξέπεη λα 
ειεγρζνχλ γηα ηελ παξνπζία ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ είηε απφ εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνχο ζηε θσηνεξκελεία 

(ζπληζηψληαη 2 μερσξηζηά άηνκα) είηε, αλ είλαη δηαζέζηκεο,  απφ εθαξκνγέο θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε. Κεηά απφ απηήλ 
ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε ησλ εηθφλσλ γηα λα εθηηκεζεί ε 

αληρλεπζηκφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε. Ζ 
επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ πεξηιακβάλεη ηξία βήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην ΞΙΖΟΔΠ έγγξαθν. 

Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε βίληεν: Δθηφο απφ ηελ πξφνδν ζηελ πνηφηεηα θαη ην ρακειφ θφζηνο ησλ θσηνγξαθηθψλ 
κεραλψλ θαη ησλ κεραλψλ βίληεν, είλαη αμηνζεκείσηε ε άλνδνο ζηελ αλάπηπμε κεραληθήο κάζεζεο θαη αιγνξίζκσλ 
(RCNNs, SSD, RetinaNet, YOLO θαη ε πξφζθαηε έθδνζε ΓΞΔ αλίρλεπζεο αληηθεηκέλσλ Google Tensorflow) πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ αθξηβή αλίρλεπζε, ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ. 

 
Θαιάζζηνη δψληεο νξγαληζκνί: Όιεο νη ηερληθέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ 
ηνπνζεηεκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο παξαθνινχζεζεο, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα εθαξκνζηνχλ γηα 
παξαθνινχζεζε ηεο ζαιάζζηαο καθξνπαλίδαο. Έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ νη θσηνγξαθηθέο 
ηερληθέο είλαη φηη νη εηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εηδηθήο έξεπλαο θαηαγξάθνληαη κφληκα θαη 
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζην κέιινλ, φηαλ πξνθχςνπλ λέεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο. 
  

Εικ. 24. Πολσυασματική κάμερα Micasense Red-Edge 
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1. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΚΑΘΟΝ ΘΑΗ ΚΗΘΟΝ-ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΘΔΗ ΠΔ 
ΚΔΓΑΙΔΠ & ΡΝΞΗΘΔΠ ΘΙΗΚΑΘΔΠ 

 
ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΝ ΘΗΛΓΛΝ ΡΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΡΥΛ ΔΚΑ ΠΡΝΠ ΕΥΛΡΔΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΞΝ 

ΡΖΛ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΒΑΠΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ ΚΔΓΑ ΘΑΗ ΚΑΘΟΝΞΑΛΗΓΑΠ 

 
Πηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεξηνρέο φπνπ ε ζαιάζζηα παλίδα κπνξεί λα εθηεζεί ζε απνξξίκκαηα θαη λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ νη ζρεηηθνί θίλδπλνη θαηάπνζεο, εκπινθήο ή άιισλ επηπηψζεσλ. Ρα βήκαηα γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο αλάιπζεο είλαη: (1)  Ππιινγή ζρεηηθή κε ηελ θαηαλνκή ησλ απνξξηκκάησλ (δεδνκέλα 

παξαηήξεζεο θαη πξνζνκνηψζεηο θαη κνληεινπνίεζε ξνψλ απνξξηκκάησλ θαη πεξηνρψλ ζπζζψξεπζεο), (2) Ππιινγή 
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα θαηαλνκή ηεο παλίδαο, (3) Ππλδπαζκφο ησλ ζηξσκάησλ ζην ινγηζκηθφ GIS θαη (4) 

Αμηνιφγεζε ηεο αιιεινθάιπςεο. Νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, αιιά βαζίδνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ γηα ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα θαη ηελ παλίδα. Ξαξαδείγκαηα 
παξέρνληαη ζην ΞΙΖΟΔΠ έγγξαθν. 
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2. ΣΔΙΥΛΑ CARETTA CARETTA: ΒΗΝ-ΓΔΗΘΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΚΑΘΟΝ-ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 

ΚΔΓΑΙΖΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ 
 

Ζ ρειψλα Caretta caretta είλαη έλα άθξσο κεηαλαζηεπηηθφ είδνο, κε θαηαλνκή πνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο 

Κεζνγείνπ. Απηφ ην πξσηφθνιιν εμεηάδεη ηφζν ηελ εκπινθή φζν θαη ηελ θαηάπνζε πιαζηηθψλ απφ δσληαλέο θαη 
λεθξέο ρειψλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εκθάληζε απνξξηκάησλ ζην πεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη πξναηξεηηθά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαηξνθήο ησλ εηδψλ. 
 

Γηαδηθαζία πξσηνθόιινπ: Ζ Caretta caretta είλαη πξνζηαηεπόκελν είδνο. Ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα 
επαιεζεύζεη ηνπο εζληθνύο λόκνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη δσληαλέο, λεθξέο ρειώλεο θαη 

δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη από απηέο. 

 
Ρν πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξσηνθφιισλ γηα ηηο ΛΔΘΟΔΠ θαη ΕΥΛΡΑΛΔΠ ζαιάζζηεο ρειψλεο ζηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο ππεχζπλεο δνκήο (ΚΘΝ, θέληξα δηάζσζεο, δίθηπα θαηαγξαθήο θαη 
παξαθνινχζεζεο ζαιαζζίσλ εηδψλ πνπ έρνπλ εθβξαζηεί, εξεπλεηηθά θέληξα θ.ιπ.) γηα ηε ζπιινγή ΛΔΘΟΥΛ 

ζαιάζζησλ ρεισλψλ ζηελ πεξηνρή θαη/ή ην θέληξν δηάζσζεο ζηελ πεξηνρή γηα ΕΥΛΡΑΛΔΠ ζαιάζζηεο ρειψλεο. Έλαο 

θαηάινγνο παξέρεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε απηή. Απηή ε ιίζηα δελ είλαη πιήξεο, 
παξαθαιείζηε λα επαιεζεχζηε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο αλ θάπνηα επαθή δελ βξίζθεηαη ζε απηήλ.  

 

Ππιινγή ΛΔΘΟΥΛ ζαιάζζησλ ρεισλώλ Ππιινγή ΕΥΛΡΑΛΥΛ ζαιάζζησλ ρεισλώλ 

 

1. Λεθξνςία 1. Ππληήξεζε δψσλ ζε δεμακελέο (θέληξν 
δηάζσζεο) 

2. Γηαρσξηζκφο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 2. Ππιινγή πεξηηησκάησλ 

3. Ππιινγή απνξξηκκάησλ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα 3. Ππιινγή απνξξηκκάησλ απφ ηα πεξηηηψκαηα 

4. ID απνξξηκκάησλ(MSFD TSG ML) 4. ID απνξξηκκάησλ 

5. Αλάιπζε  5. Αλάιπζε 

6. Ξξναηξεηηθά: αλάιπζε δηαηξνθήο  

 
Ππιινγή ΛΔΘΟΥΛ ζαιάζζησλ ρεισλώλ: Νη λεθξέο ρειψλεο κπνξεί λα βξεζνχλ απφ επαγγεικαηίεο ςαξάδεο (π.ρ. 

κε αιίεπζε) ή λα μεβξαζηνχλ ζε παξαιίεο (θπζηθή ή επαγφκελε ζλεζηκφηεηα). 

 
Ξιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζην ρψξν αλάθηεζεο απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ: 
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ΦΙΙΝ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ 
 

Νλνκαηεπώλπκν:     
Ξεξηνρή αλεύξεζεο: 

Ρνπσλχκην παξαιίαο, Γήκνο, 

Λνκφο, ζπληεηαγκέλεο* 

 Ραπηνπνίεζε:  

Θσδηθφο κεηαιιηθήο εηηθέηαο ζην 

πηεξχγην ή ΝΣΗ 

 

Ζκεξνκελία αλεύξεζεο:  Ζκεξνκελία λεθξνςίαο:  

 

ΓΔΓΝΚΈΛΑ  
Ξαξαηεξήζεηο / 

Πεκεηώζεηο   
Φσην 

γξαθία  

Φπζηθή Θαηάζηαζε/ 

Απνζύλζεζε  
Γεο Ξίλαθαο 1: Φπζηθή 
Θαηάζηαζε/ Απνζχλζεζε  

 1/ 2 / 3 /4 / 5 
  

Θξεπηηθή Θαηάζηαζε 
Γεο Ξίλαθαο 2: Θξεπηηθή 
Θαηάζηαζε  

Θαθή/ Κέηξηα / Θαιή 

(Poor/ Fair/ Good) 

  

Ξηζαλή αηηία ζαλάηνπ   
Γεο Ξίλαθαο 3: Ξηζαλή αηηία 
ζαλάηνπ 

Ιήςε ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 

1. Δγθισβηζκφο,  εκπινθή ζε 
αιηεπηηθά εξγαιεία 

2. Θαθψζεηο ιφγσ απνβιήησλ  
3. Θαηάπνζε μέλσλ ζσκάησλ 

4. Αλζξσπνγελέο ηξαχκα 

5. Φπζηθφ ηξαχκα 
6. Λνζήκαηα 

7. Θαηάινηπα πεηξειαηνεηδψλ 
8. γηέο δψν 

9. Άγλσζηε  

10. Άιιν 

  

 

Θαθώζεηο 

Γεο Ξίλαθαο 4: Θαθψζεηο 

Ιήςε ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 

1. Θάηαγκα 

2. Αθξσηεξηαζκφο  

3. Γηαβξψζεηο 
4. Λφζνο 

5. Άιιν  

 

Ξάζρνλ ζεκείν  

Ιήςε ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 
1. Ξξφζζην δεμί πηεξχγην 

(RFF) 

2. Ξξφζζην αξηζηεξφ  

πηεξχγην (LFF) 
3. Νπίζζην δεμί πηεξχγην 

(RRF) 
4. Νπίζζην αξηζηεξφ πηεξχγην 

(LRF) 
5. Ιαηκφο  

6. Θέιπθνο  

7. Ξιάζηξν  
8. Θεθάιη  

9. Ξνιιαπιά ζεκεία  
10. Άιιν 

  

Τύμε 

Ξαξακνλή λεθξήο ρειψλαο ζηε 
θαηάςπμε πξηλ ηε λεθξνςία  

     Λαη     /      Όρη 
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Γαζηξεληεξηθή νδόο Ξαξαηεξήζεηο / Πεκεηώζεηο   Φσηνγξαθία 

Νηζνθάγνο   

 

 

Πηνκάρη  

 

 

Έληεξν   
 

 

 

ΚΔΡΟΖΠΔΗΠ 
Κεηξήζεηο ζε (cm)  
Θξάηα 2 δεθαδηθά 

Φσηνγξαθία 

Κεηξήζεηο θειύθνπο 
 

i. Κάθξνο Θακππισηνύ 
Θειύθνπο (ΚΘΘ)  

 

ii. Ξιάηνο  Θακππισηνύ 
Θειύθνπο (ΞΘΘ)  

 
iii. Κάθξνο Δπίπεδνπ 

Θειύθνπο  (ΚΔΘ) 

 
Γεο Ξίλαθα 5: Κέηξεζε θειχθνπο 

 
 

ΚΘΘmin : ……… , …     / ΚΘΘnt:…….,…..       /   
CCLmax:………,…… 

 

 
ΞΘΘ : ……… , … 

 
 

ΚΔΘmin: ……… , …/    ΚΔΘnt:……….,……..     /    

ΚΔΘmax:………,…….. 
 

 

Κεηξήζεηο πιάζηξνπ 

 

i. Κάθξνο Θακππισηνύ 

Ξιάζηξνπ (ΚΘΞ) 
 

ii. Ξιάηνο Θακππισηνύ 
Ξιάζηξνπ (ΞΘΞ) 

 

iii. Κάθξνο Δπίπεδνπ 
Ξιάζηξνπ (ΚΔΞ) 

 
Γεο Ξίλαθα 6: Κέηξεζεπιάζηξνπ 

 

ΚΘΞ : ………, … 

ΞΘΞ : ………, … 

ΚΔΞ : ………, … 
 

 

Απνζέκαηα ιίπνπο 

 
Ρα απνζέκαηα ιίπνπο αμηνινγνχληαη 
κε παξαηήξεζε ηνπ ιαηκνχ (π.ρ. έλα 
ιεπηφ δψν έρεη πην κηθξφ ιαηκφ, ζε 
αληίζεζε κε έλα παρχ δψν) θαη κε 
ηελ παξνπζία ιίπνπο πνπ 
παξαηεξείηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ 
πιάζηξνπ θαηά ηε λεθξνςία. 

Ιηπνβαξέο/ θπζηνινγηθφ / Ξαρχζαξθν 

(Thin/ Normal/ Fat) 

 

 

Βάξνο (kg) 
Κε 2 δεθαδηθά 

  

Φύιν 
Ξίλαθαο 7: Ξξνζδηνξηζκφο θχινπ 

Α / Θ / Άγλσζην  
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Ξαξάξηεκα  

Ξίλαθαο 1: Φπζηθή Θαηάζηαζε/ Απνζχλζεζε 

ΠΡΑΓΗΝ 1 
(Αλ ην δείγκα βξεζεί 
εθζαιαζζσκέλν, παξαθαιψ 
αγλνήζηε ην ΠΡΑΓΗΝ 1)  

 
 

 
 

ΕΥΛΡΑΛΖ 

 
 

  

ΠΡΑΓΗΝ 2 Φξέζθηα ζε θαιή θαηάζηαζε 

 

ΠΡΑΓΗΝ 3 

Κεξηθή απνζχλζεζε. Ρα 

εζσηεξηθά φξγαλα βξίζθνληαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε.Δθηθηή ε 
θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 

πξσηνθφιινπ. 

 

ΠΡΑΓΗΝ 4 

Ξξνρσξεκέλν ζηάδην 

απνζχλζεζεο. Δθηθηή ε ιήςε 

βηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ (CCL, 
θιπ), ν έιεγρνο παξνπζίαο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ (π.ρ. 
πιαζηηθψλ) θαη ε εθηίκεζε 

θαθψζεσλ απφ παγίδεπζε ζε 
αιηεπηηθά εξγαιεία. 

 

ΠΡΑΓΗΝ 5 

Κνπκηνπνηεκέλε ρειψλα ή 

ρειψλα κε εθηεζεηκέλα ηα 
εζσηεξηθά φξγαλα. Απψιεηα 

γαζηξεληεξηθνχ πιηθνχ. 
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Ξίλαθαο 2: Θξεπηηθή Θαηάζηαζε 

Θαθή Θνίιν πιάζηξν  

 
Κέηξηα Δπίπεδν πιάζηξν 

 
Θαιή Θπξηφ πιάζηξν 

 

Ξίλαθαο 3: Ξηζαλή αηηία ζαλάηνπ 

1. Δγθισβηζκφο, εκπινθή ζε 
αιηεπηηθά εξγαιεία 

Ξαξνπζία γάληδσλ, λφζνο δηρηπψλ ςαξέκαηνο θιπ. 

2. Θαθψζεηο ιφγσ απνβιήησλ 
Ξαξνπζία άιισλ απνβιήησλ (πιηθά ζπζθεπαζίαο, ζθνηληά, θαιακάθηα 

θιπ.) 

3. Θαηάπνζε μέλσλ ζσκάησλ Απφθξαμε, δηάηξεζε πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

4. Αλζξσπνγελέο ηξαχκα Ρξαπκαηηζκφο κε πξνπέια, ηξαχκαηα απφ καραίξη ή ξφπαιν θιπ. 

5. Φπζηθφ ηξαχκα Δπίζεζε απφ θαξραξία 

6. Λνζήκαηα Απίζρλαζε, θαρεμία, δεξκαηίηηδα, επηπεθπθίηηδα, ξηλίηηδα θιπ. 

7. Θαηάινηπα πεηξειαηνεηδψλ Έζσ-έμσ παξνπζία πεηξειαηνεηδψλ 

8. Άγλσζηε NA 

9. Άιιν Ξαξαθαιψ εμεγήζηε ζηε ζηήιε «ζεκεηψζεηο» 
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Ξίλαθαο 4: Θαθψζεηο 

Θαηάγκαηα 

 

Θαηάγκαηα ηζηψλ  (θέιπθνο, θεθάιη, ζηαγφλα, 

πιάζηξν, νζηά) 

Αθξσηεξηαζκόο 

 

Αθξσηεξηαζκφο (κεξηθφο ή  νιηθφο) ζεκεηψζηε 
πεξηνρή. 

Νπινπνίεζε 
(Sectioning) 

 

Νπιή, δηάηκεζε, παξακφξθσζε θ.ι.π. ιφγσ 

εκπινθήο κε μέλα ζψκαηα θαη αιηεπηηθά εξγαιεία 

Γηαβξώζεηο 

 

Πεκάδηα δηαβξψζεσλ ζε θέιπθνο θαη θεθάιη 

Άγλσζην/ Άιιν  Ξαξαθαιψ εμεγήζηε ζηε ζηήιε «ζεκεηψζεηο» 

 
 

Ξίλαθαο 5. Κεηξήζεηο Θειχθνπο 

Ξιάηνο Θακππισηνύ 
Θειύθνπο (ΞΘΘ) 

 

Κάθξνο Θακππισηνύ 
Θειύθνπο (ΚΘΘ) 

 
 

Ξιάηνο Δπίπεδνπ 

Θειύθνπο (ΞΔΘ) 
 

Κάθξνο Δπίπεδνπ 

Θειύθνπο (ΚΔΘ) 

 

      ΚΘΘ θαη ΚΔΘ: 

Α. Διάρηζην 
Β. Πηαζεξό 

Γ. Κέγηζην 
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Ξίλαθαο 6. Κεηξήζεηο Ξιάζηξνπ 
 
Ξιάηνο Θακππισηνύ Ξιάζηξνπ (ΞΘΞ) 

 

Κάθξνο Θακππισηνύ Ξιάζηξνπ (ΚΘΞ) 
 

 
 

Ξιάηνο Δπίπεδνπ Ξιάζηξνπ (ΞΔΞ) 
 

 
Κάθξνο Δπίπεδνπ Ξιάζηξνπ (ΚΔΞ) 

 
 

 
 

 
 

Ξίλαθαο 7. Ξξνζδηνξηζκφο Φχινπ 
(Αλ ην ΚΘΘ ηνπ δείγκαηνο είλαη <65cm ην θχιν ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ εζσηεξηθή εμέηαζε. Γηαθνξεηηθά 
λα νξίδεηαη N/A)  
 
Θειπθό 

 
Αξζεληθό 

 
 

Λεθξνςία ρεισλώλ 
 

Ππιινγή ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο (GI): 
(1) Αθαηξέζηε θαη δηαρσξίζηε ην πιάζηξν απφ ην θαχθαιν κέζσ κηαο ηνκήο ζηελ εμσηεξηθή άθξε. 

(2) Δθζέζηε ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (GI) αθαηξψληαο ηνπο ζσξαθηθνχο κπο θαη ηελ θαξδηά ηνπ δψνπ. 
(3) Θιείζηε κε ζθηθηήξα ηνλ νηζνθάγν θνληά ζην ζηφκα θαη ζθίμηε ηελ θινάθε, ην πιεζηέζηεξν ζην πξσθηηθφ ζηφκην. 

Αθαηξέζηε νιφθιεξν ην GI θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηελ επηθάλεηα εμέηαζεο. 

(4) Απνκνλψζηε ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ GI, κε ζθίμηκν θαη θνπή κεηαμχ 2 ζθηγθηήξσλ, ηνπ γαζηξννηζνθαγηθνχ 
ζθηγθηήξα θαη ηνπ ππισξνχ ζθηγθηήξα. 
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Δμαγσγή ηνπ γαζηξεληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ: 

 
(1) Γηαρσξίζηε ηα 3 κέξε ηνπ GI (νηζνθαγν, ζηνκάρη, έληεξν) πξνζζέηνληαο έλα δεχηεξν ζθηθηήξα ζηελ θνκκέλε 

άθξε γηα λα απνθχγεηε ηε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
(2) Αλνίμηε θάζε ηκήκα GI μερσξηζηά ρξεζηκνπνηψληαο ςαιίδη θαη κεηαθέξεηε ην πεξηερφκελν απεπζείαο ζε θφζθηλν 

πιέγκαηνο 1 mm. 

(3) Θαζαξίζηε ηα πεξηερφκελα κε λεξφ ηεο βξχζεο. 
(4) Διέγρεηε ην πεξηερφκελν γηα παξνπζία πεπηηθήο απφθξαμεο ή δηάηξεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί απφ 

απνξξίκκαηα. 
 

Ραμηλόκεζε απνξξηκκάησλ:  
Ραμηλνκήζηε ην ζπιιεγφκελν πιηθφ ζε έλα ηξπβιίν Petri θαη ζηεγλψζηε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζε ζεξκή εζηία, 

κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 35˚C.  

 
Θάησ απφ θάζε ηνκή ηνπ GI, ηαμηλνκήζηε ηα ζηνηρεία ησλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα 9. 
 

Ραμηλόκεζε απνξξηκκάησλ: Ραμηλνκήζηε θαηά ηελ νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ ζπιιεγφκελνπ πιηθνχ ζε έλα ηξπβιίν 

Petri θαη ζηεγλψζηε φια ηα αληηθείκελα (ζαιάζζηα απνξξίκκαηα, ππνιείκκαηα ηξνθήο θαη άιια θπζηθά θαηάινηπα) ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζε ζεξκή εζηία κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 35 °C. Γηα θάζε ηκήκα ηνπ GI ηεο 

πεξίπησζεο ππφ εμέηαζε, ηαμηλνκήζηε ηα αληηθείκελα απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ζηνλ Ξίλαθα 9. 
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Ξίλαθαο 9. Ρππνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 
απνξξηκκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ζαιάζζηεο ρειψλεο, ηα νπνία παξέρνληαη απφ ην (https://indicit-
europa.eu/protocols/). 
 
Ind Plastic Βηνκεραληθφ  πιαζηηθφ , ζπλήζσο ζηξνγγπινχ  ζρήκαηνο αιιά  θαη ζθαηξηθνχ  ή κε 

ζρήκα θχβνπ ή βηνκεραληθνχ  πιηθνχ  ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ζε ζθαηξηθά  ζρήκαηα 
(παιψδε ή γαιαθηψδε)  

Use She πνιείκκαηα απφ  θχιια, φπσο, ράξηηλεο ζαθνχιεο, ραξηί  πεξηηπιίγκαηνο, ζάθνη 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ  
Use thr ιηθά  κε κνξθή  θισζηήο, δει., θνκκάηηα απφ  λάηινλ ζθνηλί , ππνιείκκαηα δηρηπψλ, 

θισζηέο απφ πιεθηά  ξνχρα  
Use foa Όια ηα πνιπεζηεξηθά  πιαζηηθά  ή ειαζηηθά  (πρ ππνιείκκαηα θειηδφι), πνιπνπξεζάλε 

θηι. 

Use frag Ππαζκέλα θνκκάηηα απφ  ρνληξφ  πιαζηηθφ , πνπ κπνξεί  λα είλαη ζρεηηθά  επιχγηζηα 
Other (Use Poth) Θάζε άιινπ είδνπο πιαζηηθά , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαζηηθψλ, ζθιεξνχ  

ιάζηηρνπ, θίιηξα ηζηγάξσλ, θνκκάηηα απφ  κπαιφληα, ζθαίξεο παηδηθψλ φπισλ 
Other litter (non 

plastic) 

Θάζε κε πιαζηηθφ  απφξξηκκα, θίιηξα ηζηγάξσλ, μχιν, ραξηί  

Natural Food (Foo) πνιείκκαηα θπζηθψλ ηξνθψλ 

Natural No Food (Nfo) Νπνηνδήπνηε θπζηθφ  αληηθείκελν πνπ φκσο δελ κπνξεί  λα ζεσξεζεί  κέξνο ηεο 

θπζηνινγηθήο δηαηξνθήο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ( πέηξεο, μχια, ειαθξφπεηξεο θιπ.)  

 
Ππιινγή Γεδνκέλσλ: θαηαγξάςηε ηελ μεξή  κάδα ππνιεηκκάησλ ηξνθήο θαη ησλ θπζηθψλ, κε δηαηξνθηθψλ πιηθψλ 

θαη γηα θάζε θαηεγνξία απνξξηκκάησλ θαηαγξάςηε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο:  
 

 Μεξή  κάδα (γξακκάξηα, πξνζέγγηζε 0.01 ηνπ γξακκαξίνπ)  

 Αξηζκφο ΝΙΥΛ ησλ ηεκαρίσλ: θαηαγξάςηε φια ηα θαηακεηξεκέλα αληηθείκελα 

 Ππλνιηθφο αξηζκφο πιαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: θαηαγξάςηε κφλν ηα πιαζηηθά ηεκάρηα  

 Ξαξνπζία: Θαηαγξάςηε ηελ παξνπζία ή απνπζία  απνξξηκκάησλ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα 

 
Ππιινγή δσληαλώλ ζαιάζζησλ ρεισλώλ: Εσληαλέο ζαιάζζηεο ρειψλεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ επαγγεικαηίεο 

ςαξάδεο (π.ρ. κε αιίεπζε) ή λα εθβξαζηνχλ ζε παξαιίεο. Δάλ ε ζαιάζζηα ρειψλα πεζάλεη ζην θέληξν δηάζσζεο κεηά 
ηελ απνβνιή πιαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, απηφ ην δείγκα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην αξρείν ηεο λεθξνςίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθξηλφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ εληεξηθφ ζσιήλα. 

 
Ξιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν 

 
- Ραπηνπνίεζε εηδώλ: Cc (loggerhead Caretta caretta). 

- Δηηθέηεο: Αλ ππάξρεη κεηαιιηθή  εηηθέηα ζην πηεξχγην, θαηαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο εηηθέηαο. 
Θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε θαη ν θσδηθφ ο ειεθηξνληθνχ  ηζηπ.  

- Θσδηθόο αλαγλώξηζεο ηνπ δώνπ: ε θνηλνπξαμία INDICIT (https://indicit-

europa.eu/protocols/) πξνηείλεη ηνλ αθφινπζν θψδηθα: 2 γξάκκαηα γηα ηε ρψξα_2 γξάκκαηα 
γηα ηελ πεξηνρή (πρ πεξηνρή ή θνξέαο)_ηα αξρηθά ηνπ είδνπο_Έηνο_Κήλαο_Ζκέξα_Λν 
ρειψλαο θαηά ζεηξά ζπιινγήο κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (δειαδή 
FR_GR_CC_2018_05_05_4, αληηζηνηρεί ζηελ 4ε ρειψλα πνπ βξέζεθε ζην θέληξν δηάζσζεο 

ηνπ Le Grau du Roi ζηε Γαιιία ηελ 5ε Κατνπ ηνπ 2018). Ν ηχπνο δείγκαηνο κπνξεί λα νξηζηεί 

αξγφηεξα.  
- Δπηθνηλσλία: Όλνκα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) θαη 

θνξέαο ηνπ/ησλ παξαηεξεηή/ηψλ (ηνπ ζπιιέθηε δεδνκέλσλ). 
- Ζκεξνκελία Αλεύξεζεο: (εκέξα/κήλαο/έηνο), πεξηνρή αλεύξεζεο θαη ζπληεηαγκέλεο (X, 

Y: ζε δεθαδηθέο κνίξεο, ή πξνζδηνξίδεηαη ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ).  
- Βηνκεηξηθέο κεηξήζεηο (Ξξφηππν Κήθνο Θακππιφηεηαο Θειχθνπο (CCL), απφ εγθνπή έσο 

ηελ άθξε). 

- Ππιινγή Θνπξάλσλ : Θα γίλεη αλάιπζε κφλν απφ άηνκα πνπ έρνπλ παξακείλεη ζην θέληξν 
δηάζσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα. Ππλνιηθά, ηα θφπξαλα ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 

πξψησλ κελψλ κεηά ηελ άθημε ηνπ αηφκνπ.  
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 Μεπιχληε πξνζεθηηθά ηε ρειψλα κε λεξφ ψζηε λα απνιπκαλζεί πιήξσο θαη 

ηνπνζεηήζηε ην δψν ζε αηνκηθφ δνρείν.  

 Ρνπνζεηήζηε θίιηξν ηνπ 1 ρηιηνζηνχ ζε φινπο ηνπο απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο ηεο 

δεμακελήο.  
 Διέγρεηε θαζεκεξηλά ην λεξφ ηεο δεμακελήο κέζσ θίιηξνπ ηνπ 1ρηι.κε ηελ αθφινπζε 

κέζνδν:   

- Ππγθεληξψζηε ηα θφπξαλα κε ην ρέξη ρξεζηκνπνηψληαο έλα πιέγκα ηνπ 1 
ριζη  

- Ρνπνζεηήζηε έλα επιχγηζην πιέγκα ζπιινγήο (1 ριζη), ζηνλ αγσγφ 
απνρέηεπζεο  

- Ρνπνζεηήζηε έλα άθακπην πιέγκα (1 ριζη), θάησ απφ ηνλ αγσγφ απνξξνήο. 

 Γείγκαηα πνπ δελ ζηάζεθε δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ άκεζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζε δνρείν ή ζθξαγηζκέλε πιαηηθή ζαθνχια, φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη κε αλεμίηειν 
καξθαδφξν ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ηνπ δψνπ θαη ηεο ρψξαο ζπιινγήο ηνπ δείγκαηνο. 

Θαηφπηλ ην δείγκα απνζεθεχεηαη είηε ζε ζεξκνθξαζία  -20° βαζκψλ Θειζίνπ ή ζε 
νηλφπλεπκα 70 βαζκψλ, ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κέρξη λα γίλνπ νη 

εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο.  

 
- Ξεξηζπιινγή Αδξαλώλ πιηθώλ από ηα θόπξαλα  

 Θαζαξίζηε ηνπο ζπιιεθηήξεο θαη ηα πιέγκαηα κε άθζνλν λεξφ  πάλσ απφ  έλα 

άθακπην πιέγκα (1 mm).  
 Ραμηλνκήζηε  κε νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη ζπιιερζεί ζε ηξπβιίν Petri 

θαη ζηεγλψζηε φια ηα αληηθείκελα (απνξξίκκαηα ζαιάζζεο, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαη 

ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ) ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ζε ζεξκή εζηία κε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία 35 ºC.  
 

Θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ: παξνκνίσο κε ηελ πεξίπησζε ησλ λεθξψλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ.  
 

Ξξναηξεηηθό: Αλάιπζε δηαηξνθήο: Πθνπφο απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαηξνθή κε ηελ 
θιαζηθή κέζνδν (πξνζδηνξηζκφο βηνινγηθνχ ηκήκαηνο κε νπηηθή παξαηήξεζε) θαη ηε κέζνδν eDNA (αλάιπζε ηνπ 

θαηάινηπνπ DNA ζην εληεξηθφ πεξηερφκελν).  

 
Απηφ ην πξσηφθνιιν εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεθξνςίαο, ράξε ζηελ εμαγσγή θαη πιχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ εληέξνπ. Αλαηξέμηε ζηελ πιήξε έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ.  
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3. ΔΗΓΖ ΤΑΟΗΥΛ: ΒΗΝΓΔΗΘΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΚΗΘΟΝΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΠΔ ΡΝΞΗΘΖ 

ΘΙΗΚΑΘΑ (ΘΞΞ) 
 

Δπηινγή εηδψλ: Ρα θξηηήξηα πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηα είδε-ζηφρνο ήηαλ ηα εμήο: δηαλνκή, κήθνο ηνπ εληέξνπ, νηθηαθφ 

θάζκα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, εκπνξηθή αμία θαη εκθάληζε απνξξηκκάησλ. Πχκθσλα κε ηνλ νηθφηνπν, ζπληζηψληαη ηα 
αθφινπζα είδε ςαξηψλ: 

 
Pelagic – Engraulis encrasicolus; Mesopelagic – Hygophum benoiti, Myctophum punctatum and 

Electrona risso; Benthopelagic – Boops boops3,4; Demersal – Mullus barbatus3; Benthic – 
Chelidonichthys lucerna.  
 
Νη Γφπεο (Boop boops) είλαη ην ζπληζηψκελν είδνο-ζηφρνο, εάλ είλαη δπλαηή ε δεηγκαηνιεςία, ιφγσ ηεο πςειήο 
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θαηάπνζεο κηθξνπιαζηηθνχ θαη ηεο πςειήο ρσξηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο θαηάπνζεο 

κηθξνπιαζηηθνχ. 
 

Κέζνδνο εθρχιηζεο γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξνπιαζηηθψλ: Ξξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε κηθξνπιαζηηθά απφ ην GI ησλ 
ςαξηψλ, πξνζηίζεηαη έλαο ρεκηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αιινίσζε ηεο νξγαληθήο χιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ρσλεπκέλν 
πιηθφ θηιηξάξεηαη αθήλνληαο κφλν ηα κηθξνπιαζηηθά ζηνηρεία. Γηα απηφ ην πξσηφθνιιν, κε βάζε ηηο δνθηκέο ησλ 

δηαθφξσλ κεζφδσλ γηα ηελ απφδνζε ηεο ρψλεπζεο, ηελ αλάθηεζε κηθξνπιαζηηθψλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, ε 
ζπλήζεο κέζνδνο εθρχιηζεο είλαη ε ρψλεπζε κε 15% H2O2 ζηνπο 60 °C. Κε 10% KOH ζηνπο 40 °C βξέζεθε επίζεο 

απνηειεζκαηηθή, αιιά ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ην H2O2 γηα ηε δηαδηθαζία ρψλεπζεο. 
 

Ππιινγή ςαξηψλ: Ρα δείγκαηα ησλ ςαξηψλ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο αιηείο ή κε πξνζσπηθφ 
ηεο ΘΞΞ. Ππληζηάηαη ε ζπιινγή δεηγκάησλ δχν θνξέο ην ρξφλν, κε ειάρηζην αξηζκφ 50 δεηγκάησλ. Ξξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: ε ζέζε αιηείαο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία δεηγκαηνιεςίαο, ην είδνο, ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα ζχιιεςεο, ην βάζνο. 
 

Ρα ςάξηα ελδέρεηαη λα εθηνμεχνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ ζηνκάρνπ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία, νπφηε πξέπεη λα ιεθζεί 

κέξηκλα γηα ηελ απφξξηςε ηέηνησλ δεηγκάησλ. Ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία, ηα ςάξηα μεπιέλνληαη, θαηαςχρνληαη 
θαη θπιάζζνληαη ζηνπο -20 ºC κέρξη λα αλαιπζνχλ. Ρα δείγκαηα ςαξηψλ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαηεςπγκέλα 

ζην αλαθεξφκελν εξγαζηήξην (βιέπε ηε ιίζηα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II) γηα ηε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεςίαο γηα αλίρλεπζε 
κηθξνπιαζηηθψλ.  

 

Δπεμεξγαζία δεηγκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξνπιαζηηθώλ  
 

Ξφξνη θαη Δμνπιηζκφο 
 

 Απεζηαγκέλν λεξφ θαη κπνπθάιηα έθπιπζεο 

 Νηλφπλεπκα 70 ° 

 Ξνηήξηα δέζεσο 150 θαη 250 ml 

 Γνθηκαζηηθφο ζσιήλαο ησλ 100 ml 

 Λπζηέξηα κηαο ρξήζεο 15% H2O2, ιεπηή ιαβίδα, ιεπηφ ςαιίδη θαη κηθξνί ζθηγθηήξεο (γηα αλαηνκία) 

 Καγλεηηθφο αλαδεπηήξαο θαη ζεξκή εζηία (ή ζεξκαληήξαο καγλεηηθνχ αλαδεπηήξα) 

 Θάιακνο ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο απφ ην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηήζεζεο 
 Πθηγθηήξαο (γηα ρεηξηζκφ κε καγλεηηθφ καγλήηε-καγλεηίηε- θαη θίιηξν). Πχζηεκα δηήζεζεο ππφ θελφ 

κε ρσλί Buchner (πνξζειάληλν ή γπάιηλν) 

 Ρζηκπηδάθηα αθξηβείαο (ιεπηά θαη αηρκεξά) γηα ρεηξηζκφ κηθξν-πιαζηηθνχ ζε θίιηξα θαη 

Φαζκαηνζθνπία πέξπζξνπ Κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier (FTIR) 

 Γπάιηλα ηξπβιία Petri (x 400) 

 Φίιηξα GFC 0,2, 1,2 ή 1,6 κm δηάκεηξν 47 mm γηα δηήζεζε (x400) 

 Αινπκηλφραξην 

 Επγαξηά αθξίβεηαο 

                                                 
3
 Θ ζκκεςθ ςχετικά με τον δείκτθ 24 UNEP/MAP IMAP, θ οποία αςχολείται με τισ επιπτϊςεισ των απορριμμάτων ςτουσ ηϊντεσ 

οργανιςμοφσ, προτείνει επίςθσ να παρακολουκείται αυτό το είδοσ για κατάποςθ μικροπλαςτικϊν.  
  
4
 Χρθςιμοποιείται ωσ βιοδείκτθσ για χθμικοφσ ρφπουσ ςτο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ UNEP/MAP MED  
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 Πηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην κε ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ αλάιπζεο 

 Ξξναηξεηηθά: θαζκαηνθσηφκεηξν κεηαζρεκαηηζκψλ FTIR θαη ππνινγηζηήο κε ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο 

 
 
1) Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ςαξηώλ: Ρα ςάξηα απνςχρνληαη ζην εξγαζηήξην ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
2) Βηνκεηξηθέο κεηξήζεηο ησλ ςαξηώλ::  

- Επγίζηε φιν ην ςάξη (ππνρξεσηηθφ).  

- Κεηξήζηε ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ ςαξηψλ (απφ ηελ άθξε ηνπ ξχγρνπο έσο ην ηέινο ηνπ 
νπξαίνπ πηεξπγίνπ) (ππνρξεσηηθφ). 

- Κεηξήζηε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ κε κηα κεδνχξα (ην πην θπξηφ ηκήκα ηνπ ςαξηνχ ζην ηέινο ησλ 
εθηεηακέλσλ ζσξαθηθψλ πηεξπγίσλ). 

- Θαηαγξάςηε νξαηέο παξακνξθψζεηο.  
- Θαηαγξάςηε ην θχιν.  

- Θαηαγξάςηε ην ζηάδην σξίκαλζεο.  

3) Αλαηνκή ησλ ςαξηώλ 
- Αθαηξέζηε νιφθιεξν ην GI.  

- Επγίζηε θαη μεπιχλεηε ην GI κε θαζαξφ λεξφ (π.ρ. λεξφ milli Q).  
- Κελ ζπκπεξηιάβεηε ην ήπαξ ζηελ αλάιπζε γηα κηθξνπιαζηηθά. Απνκνλψζηε ην ζπθψηη θαη 

θπιάμηε ην γηα παξαζηηνινγηθή αλάιπζε (πξναηξεηηθά). 

- Ρνπνζεηήζηε έλα ραξηί θίιηξνπ ζε ηξπβιίν Petri (ηπθιφ δείγκα) ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο αλαηνκήο ησλ ςαξηψλ γηα λα εμεηάζεηε ηελ αιινίσζε απφ ηνλ αέξα.  

4) Γηαδηθαζία Σώλεπζεο ηνπ GI  
- Ρνπνζεηήζηε νιφθιεξν ην GI ζε θαηάιιειν πνηήξη δέζεσο (150 ml γηα GI ≤2 g ή 250 ml γηα 

GI ≥2 g). Ρν GI κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ππνδείγκαηα γηα ηαρχηεξε ρψλεπζε, δεδνκέλνπ 
φηη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ηζηνχ πνπ 

πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε ρψλεπζε. 

- Ξξνζζέζηε 20 ml 15% H2O2 αλά γξακκάξην ηζηνχ ζην πνηήξη δέζεσο (1:20 w/v). 
Ξξνεηνηκάζηε ηνλ απαηηνχκελν φγθν 15% H2O2 θαζεκεξηλά (κε αλάκημε ίζσλ φγθσλ H2O2 

30% θαη απεζηαγκέλνπ λεξνχ) ζε έλαλ βαζκνλνκεκέλν θχιηλδξν. Ρα δνρεία H2O2 πξέπεη λα 
θπιάζζνληαη καθξηά απφ ην θσο. Ν απαηηνχκελνο φγθνο 15% H2O2 ζε θάζε δείγκα 

πξνζηίζεηαη ζηαδηαθά (ζε 2 ππνπνιιαπιάζηα δείγκαηα εάλ ην GI ≤ 2 g ή πεξηζζφηεξα 

ππνπνιιαπιάζηα δείγκαηα γηα GI ≥2 g).  
- Θαιχςηε δείγκαηα κε θχιιν αινπκηλίνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρψλεπζεο (2-4 

εκέξεο, αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ δείγκαηνο).  
- Ρνπνζεηήζηε ην πνηήξη δέζεσο ζε κηα ζεξκή εζηία (κεξηθά πνηήξηα κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ίδηα εζηία) ή ζε λεξφ ζηνπο 60 °C θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
κέρξη λα ρσλεπηεί ε νξγαληθή χιε (δηαθαλέο δηάιπκα πνπ κπνξεί λα πάξεη δηάθνξα ρξψκαηα). 

Δάλ ε νξγαληθή χιε δελ έρεη απνκαθξπλζεί πιήξσο ελψ έρεη πιεζηάδεη ε ψξα ηεο εμάηκηζεο, 

πξνζζέζηε 15% H2O2 κέρξη λα ρσλεπηεί ζρεδφλ φιε ε νξγαληθή χιε.  
- Αλαθαηέςηε ην δηάιπκα ζην πνηήξη δέζεσο θάζε 20 

ιεπηά (αλαθηλήζηε ην κε ην ρέξη).  
- Γηα λα απνθχγεηε ηελ πξνζθφιιεζε ησλ νξγαληθψλ 

πιηθψλ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ πνηεξηνχ, κελ αθήλεηε 

αλακκέλε ηε ζεξκηθή εζηία ηε λχρηα ή ξπζκίζηε 
ηελ ζε πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία.  

- Αιιαγή ηνπ αινπκηλφραξηνπ εάλ θαηαζηξαθεί απφ 
ην H2O2 ψζηε λα κελ αιινησζνχλ ηα δείγκαηα.  

- Σξεζηκνπνηήζηε έλα ηπθιφ δείγκα γηα λα ειέγμεηε 

γηα πηζαλή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (πξνζζέζηε 
παξφκνην φγθν 15% H2O2 φπσο εθείλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δείγκαηα ζε έλα πνηήξη ρσξίο 
δείγκαηα θαη αθνινπζήζηε ην πξσηφθνιιν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα 4-9).  
5) Αξαίσζε θαη νκνγελνπνίεζε ηνπ ρσλεπκέλνπ δείγκαηνο. 

- Ξξνζζέζηε 100 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ (d H2O) 

ζην πνηήξη δέζεσο, πξνζζέζηε έλα καγλήηε θαη 
ηνπνζεηήζηε ην ζε καγλεηηθφ αλαδεπηήξα (πςειή 

ηαρχηεηα γηα 1-2 ιεπηά).  
- Αθήζηε λα παξακείλεη 1 έσο 2 ιεπηά. 

-  
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6) Γηήζεζε ππό θελό ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί ρώλεπζε ( Δηθ. 39) 

- Ρνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά έλα θίιηξν GFC 1,2 κm ζε δηάκεηξν 47 ρηι. ζην ρσλί Buchner 
(πνξζειάλε ή γπάιηλε πιάθα).  

- Αδεηάζηε ην πεξηερφκελν ηνπ πνηεξηνχ ζην ρσλί (μεπιχλεηε ην καγλήηε ζην πνηήξη κε 
απεζηαγκελν λεξφ (dH2O) θαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ πνηεξηνχ θαη ηνπ ρσληνχ) θαη θηιηξάξεηε 

ππφ θελφ. 

- Ξξνο απνθπγή κφιπλζεο, πξαγκαηνπνηήζηε ηε δηήζεζε ζε έλα ζάιακν ειεγρφκελσλ 
ζπλζεθψλ (ηχπνπ Captair Pyramid - Erlab, βι. Δηθ. 39). 

 
7) Μήξαλζε δεηγκάησλ 

- Αθαηξέζηε ην θίιηξν απφ ην ρσλί Buchner, 
ζχξνληάο ην απεπζείαο ζε γπάιηλν ηξπβιίν 

Petri (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πιαζηηθφ ηξπβιίν Petri εάλ είλαη πιήξσο θαιπκκέλν κέζα 

θαη έμσ κε αινπκηλφραξην).  
- Ρνπνζεηήζηε ηα ηξπβιία Petri ζε έλα θαζαξφ ληνπιάπη γηα ηελ μήξαλζε ησλ θίιηξσλ ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  
 

8) Ξαξαηήξεζε δεηγκάησλ ππό ζηεξενζθνπηθό κηθξνζθόπην - Ραπηνπνίεζε κηθξνπιαζηηθώλ (Δηθ. 41 & 

42)  
- Δμεηάζηε ην θίιηξν ζην ηξπβιίν Petri ππφ ζηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην γηα ζσκαηίδηα πνπ 

κνηάδνπλ κε κηθξνπιαζηηθά. Θαιχςηε ην θίιηξν κε γπάιηλα θαπάθηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαηήξεζεο ψζηε λα κελ κνιπλζεί ην δείγκα. Πεκεηψζηε ηε ζέζε ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ. Ρν ηξπβιίν Petri κπνξεί λα δηαηξεζεί θαη νξηνζεηεζεί ζε 9 δψλεο γηα λα 
κπνξεί λα ζεκεησζεί ζε πνηεο δψλεο βξίζθνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζσκαηίδηα.  

- Διέγμηε ηα ζσκαηίδηα κε έλα ηζηκπηδάθη: φηαλ έλα ζσκαηίδην απνζπληίζεηαη εχθνια ζε 

θνκκάηηα ζε επαθή κε ηνπο ζθηγθηήξεο, είλαη ζπλήζσο ηζηφο. Ξξνηάζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ 
κηθξνπιαζηηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: απνπζία θπηηαξηθήο δνκήο, αλφκνηεο, αηρκεξέο θαη 

θακππισκέλεο άθξεο, νκνηφκνξθν πάρνο θαη δηαθξηηά ρξψκαηα (κπιε, πξάζηλν, θίηξηλν θιπ.)  
- Φσηνγξαθίζηε, κεηξήζηε θαη θαηαγξάςηε ηχπν, ρξψκα θαη κέγηζην κήθνο ησλ 

κηθξνπιαζηηθψλ ζσκαηηδίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ αλάιπζεο εηθφλαο. Θαηεγνξηνπνηήζηε 

ηα κηθξνπιαζηηθά ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ MSFD TSG ML. 
- Δάλ πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ππέξπζξσλ κεηαζρεκαηηζκψλ Fourier (FTIR) γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε πνιπκεξψλ, ηα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ θίιηξνπ 
(Δηθ. 41) πξηλ απφ ηελ αλάιπζε FTIR (γηα εχθνιε πξφζβαζε ζην ηειεπηαίν). Δάλ εθηειείηαη 

MICRO-FTIR, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθή κεκβξάλε (π.ρ. αινπκίλην, ρξπζφο, 

αζήκη). 
-  

 
9) ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ: Ραπηνπνίεζε πιαζηηθνύ πνιπκεξνύο: Βιέπε ηελ πιήξε έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

 

  

Εικ. 39. Διαδικαςία διικθςθσ  
 

Εικ. 42. Παρατθριςεισ ςτερεοςκοπικοφ μικροςκοπίου (φωτ.© HCMR) 
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ΞΟΝΦΙΑΜΔΗΠ: 

 
Γηα λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε ησλ δεηγκάησλ ςαξηψλ: 

 Γελ πξέπεη λα θνξάηε ζπλζεηηθά ξνχρα (πρ fleece). 

 Γηεμαγσγή αλάιπζεο FTIR ζην δίρηπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δεηγκαηνιεςία γηα ηελ εμάιεηςε απφ ηα 

απνηειέζκαηα. 
 Θαηά ηελ δηαδηθαζία: 

 Σξεζηκνπνηνχληαη γπάιηλα πιηθά 

 Όια ηα εξγαιεία/γπάιηλα ζθεχε μεπιέλνληαη κε θαζαξφ λεξφ 

 Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, κε ειάρηζην εμαεξηζκφ 

 Ρα δείγκαηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ αινπκηλφραξην θαηά ηελ ρψλεπζε θαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη  

 Σξεζηκνπνηήζηε θαιχκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθπιπζεο ηνπ δείγκαηνο θαη θηιηξαξίζκαηνο 

 Φίιηξα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε γπάιηλα θαπάθηα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεξήζεσλ ζηεξενζθνπηθνχ 

κηθξνζθνπίνπ 

 Σξεζηκνπνηήζηε ην δηαδηθαζηηθφ ησλ ηπθιψλ δεηγκάησλ ζε φια ηα βήκαηα. Δάλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ 10% ζε ζχγθξηζε κε άιια δείγκαηα, επαλαιάβεηε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία.  
 

Κνλάδεο αλαθνξάο  

 Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο (%) ησλ πξνζιακβαλφκελσλ κηθξνπιαζηηθψλ γηα θάζε είδνο ππνινγίδεηαη σο ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ κε απνξξνθεκέλα κηθξνπιαζηηθά.  
 Ζ αθζνλία (N) κηθξνπιαζηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί αλά άηνκν (κέζνο αξηζκφο ζηνηρείσλ/αηφκν) γηα θάζε 

είδνο ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά θαη αλά θαηεγνξία κηθξνπιαζηηθψλ. Δθφζνλ πξνο ην παξφλ ππάξρνπλ αζπλέπεηεο 

ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλαθνξά ηεο αθζνλίαο ησλ απνξξνθεκέλσλ κηθξνπιαζηηθψλ, ζπληζηάηαη ε 
αλαθνξά ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αληηθεηκέλσλ αλά άηνκν, ιακβάλνληαο εμίζνπ ππφςε φια ηα άηνκα πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη ηα άηνκα πνπ βξέζεθαλ κε απνξξνθεκέλα κηθξνπιαζηηθά.  

 Ξξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο, ην κήθνο θαη ην βάξνο ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ γηα θάζε είδνο.  

 Ν ξπζκφο αλάθηεζεο ησλ κηθξνπιαζηηθψλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη. 
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4. ΞΝΙΣΑΗΡΝΗ: ΒΗΝ-ΓΔΗΘΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΚΗΘΟΝΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΔ ΡΝΞΗΘΖ 

ΘΙΗΚΑΘΑ (ΘΞΞ) 
 

Δπηινγή ηνπ είδνπο: Ρα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο Polychaeta είλαη ηξνθηθή νκάδα, ην ελδηαίηεκα θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα δεηγκάησλ. Ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ γηα νξηζκέλα είδε, 
πξνηείλεηαη κηα πνηθηιία απφ κεξηθέο νηθνγέλεηεο πνιπραηηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνξξφθεζεο κηθξνπιαζηηθψλ: Arenicolidae, Maldanidae, Orbinidae, Flabelligeridae, 
Sternaspidae, Ampharetidae, Pectinariidae, Terebellidae, Oweniidae, Sabellariidae, Chaetopteridae, 

Amphinomidae, Euphrosinidae, Eunicidae, Onuphidae, Aphroditidae, 
Chrysopethidae, Glyceridae, Nephtydae, Polynoidae, Polynoidae, Sigalionidae, 

Sphinteridae, Saccocirridae.  

Ρα επηιεγκέλα είδε είλαη: Arenicola marina, Dasybranchus caducus, Aphrodita 
aculeate, Laetmonice hystrix, Harmothoe spp., Sternaspis scutata, Sabella 

pavonina, Sabella spallanzanii, Sabellaria alveolata, Saccocirrus papillocercus.  
 

Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ MEDSEALITTER εθαξκφζηεθε έλα δεχηεξν επίπεδν επηινγήο: Ζ 

επηινγή ηνπ είδνπο βαζίζηεθε ζηε ηξνθηθή νκάδα, ηελ επξεία γεσγξαθηθή ηνπ 
θαηαλνκή, ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ κέζα ζηηο επνρέο θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζε δηάθνξα 

ελδηαηηήκαηα θαηά κήθνο ησλ ζαιάζζησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. Ρν είδνο πνπ επειέγε σο 
δείθηεο ηεο κηθξνπιαζηηθήο απνξξφθεζεο ήηαλ ε Sabella spallanzanii (νηθνγέλεηα 

Sabellidae, εηθ. 44), ιφγσ ησλ νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο φπσο ε ζηξαηεγηθή 
δηαηξνθή (κπνξεί λα θηιηξάξεη κεγάιεο πνζφηεηεο ζαιάζζηνπ λεξνχ) ή ε θαηαλνκή 

ελδηαηηεκάησλ (κπνξεί λα δεη ηφζν ζε κνιπζκέλεο φζν θαη ζε θαζαξέο πεξηνρέο). Δίλαη 

έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν είδνο πνπ κπνξεί λα δεηγκαηνιεθζεί φιν ην ρξφλν θαηά κήθνο 
ησλ αθηψλ ηεο Κεζνγείνπ, είλαη πνιχ ζπρλή ε ελθάληζή ηνπ ζε ιηκάληα, ηερλεηά 

ππνζηξψκαηα θαη θπζηθνχο νηθφηνπνπο ζθιεξνχ ππζκέλα. 
 

Δπηινγή κεζόδνπ εθρύιηζεο γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξνπιαζηηθώλ: Διέγρζεθαλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 
πξσηφθνιια ειέγρνπ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πνιπραίησλ ψζηε λα επηιεγεί ε θαιχηεξε κέζνδνο. Κε βάζε απηά 
ηα απνηειέζκαηα, ε νιηθή απνξξφθεζε νξγαληθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε σο ε θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηελ ρψλεπζε ησλ 

ηζηψλ ησλ Ξνιχραηησλ. 
 
Ππιινγή δεηγκάησλ: Ζ δεηγκαηνιεςία ησλ Ξνιχραηησλ κπνξεί λα γίλεη ρεηξσλαθηηθά απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΘΞΞ. 
Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 10/20 δείγκαηα αλά είδνο αλά ηνπνζεζία θαη ε ζπληζηψκελε ζπρλφηεηα 
δεηγκαηνιεςίαο είλαη δχν θνξέο ην ρξφλν. Ξξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο, είδνο, εκεξνκελία θαη ψξα δεηγκαηνιεςίαο, βάζνο. Ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία, νη ζθψιεθεο 
πξέπεη λα θαηαςπρζνχλ θαη λα θπιαρζνχλ ζηνπο -20 ºC κέρξη λα αλαιπζνχλ. Ρα δείγκαηα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 

απφ ην ζσιήλα, λα μεπιέλνληαη κε θηιηξαξηζκέλν απεζηαγκέλν λεξφ, λα ηνπνζεηνχληαη ζε δνρείν κε επαξθψο 
ζπκπιεξσκέλε εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο θαη λα κεηαθέξνληαη θαηεςπγκέλα ζην εξγαζηήξην αλαθνξάο (παξέρεηαη ιίζηα 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II) γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ θαη ηελ αλίρλεπζε κηθξνπιαζηηθψλ. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Εικ. 44. Sabella 

spallanzanii  
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Δπεμεξγαζία δεηγκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξνπιαζηηθώλ 
 

 
1) Ξξνεηνηκαζία ησλ Ξνιύραηησλ: Νη ζθψιεθεο απνςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην εξγαζηήξην. 

2) Κεηξήζεηο ησλ Ξνιύραηησλ: 
• Επγίζηε νιφθιεξν ην δψν κε δπγαξηά αθξηβείαο. 

• Κεηξήζηε ην ζπλνιηθφ κήθνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο νπξάο ή ησλ πινθακηψλ). 
3) Σώλεπζε ηνπ Ξνιύραηηνπ: 

• Ρνπνζεηήζηε νιφθιεξν ην δψν ζε θαηάιιειν πνηήξη δέζεσο Pyrex. 

• Ξξνζζέζηε 20 ml H2O2 (15% ή 30%) αλά γξακκάξην ηζηνχ ζην πνηήξη Pyrex πνπ πεξηέρεη νιφθιεξν ην δψν. Ζ 
απαηηνχκελε πνζφηεηα Ζ2Ν2 (30%) πξέπεη λα πξνπαξαζθεπάδεηαη ζε βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα ακέζσο κεηά ηε 

δηαδηθαζία ρψλεπζεο (κελ ην απνζεθεχεηε γηα θαιχηεξε απφδνζε) θαη ηα δνρεία κε H2O2 πξέπεη λα θπιάζζνληαη 
καθξηά απφ ην θσο. 

• Θαιχςηε ηα δείγκαηα κε θχιιν αινπκηλίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρψλεπζεο. 

• Ρνπνζεηήζηε ην πνηήξη δέζεσο ζε κηα ζεξκή εζηία ή έλα πδαηφινπηξν (κεξηθά πνηήξηα δέζεσο κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ίδηα εζηία) θαη αθήζηε ην γηα επψαζε ζηνπο 65 °C γηα 24 ψξεο θαη έπεηηα ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ γηα 48 ψξεο (Δηθ. 45). 
• Αλαθαηεχεηε ην δηάιπκα θάζε 20 ιεπηά. 

• Ξξνεηνηκάζηε έλα δείγκα ειέγρνπ γηα λα ειέγμεηε πηζαλή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (κε κφλν H2O2 ζε έλα πνηήξη 
θαη αθνινπζψληαο φιν ην πξσηφθνιιν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη παξαθάησ). 

• Αιιάμηε ην αινπκηλφραξην φηαλ θαηαζηξαθεί απφ ην H2O2 γηα λα απνθχγεηε ηε κφιπλζε ηνπ δείγκαηνο. 

• Δάλ ε νξγαληθή χιε δελ έρεη αθαηξεζεί πιήξσο έσο ηε ζηηγκή πνπ ην H2O2 πιεζηάδεη ηελ εμάηκηζε, πξνζζέζηε 
πεξηζζφηεξν H2O2 κέρξη λα ρσλεπηεί ζρεδφλ φιε ε νξγαληθή χιε. 

4) Αξαίσζε θαη νκνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη 
ππνζηεί ρώλεπζε 

• Ξξνζζέζηε 100 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ (d H2O) ζην πνηήξη δέζεσο 

θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηνλ καγλεηηθφ αλαδεπηήξα (πςειή ηαρχηεηα γηα 
1-2 ιεπηά).  

● Αθήζηε ην γηα 1 κε 2 ιεπηά. 
 

 
 

  

ΠΟΡΟΙ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
• Απεςταγμζνο νερό και μπουκάλια ζκπλυςθσ 
• Ποτιρια ηζςεωσ 150 και 250 ml 
• Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ των 100 ml 
• 30% H2O2 ςε 30% 
• Νυςτζρια μίασ χριςθσ, λεπτι λαβίδα, λεπτό ψαλίδι και μικροί ςφιγκτιρεσ (για ανατομι) 
• Μαγνθτικόσ αναδευτιρασ και κερμι εςτία (ι κερμαντιρασ μαγνθτικοφ αναδευτιρα) 
• Θάλαμοσ ελεγχόμενων ςυνκθκϊν για τθν αποφυγι μόλυνςθσ από το περιβάλλον κατά τθ διάρκεια τθσ 
διικθςθσ. 

φιγκτιρασ (για χειριςμό με μαγνθτικό μαγνιτθ-μαγνθτίτθ- και φίλτρο) 
• φςτθμα διικθςθσ υπό κενό με χωνί Buchner (πορςελάνινο ι γυάλινο) 
• Σςιμπιδάκια ακριβείασ (λεπτά και αιχμθρά) για χειριςμό μικρο-πλαςτικοφ ςε φίλτρα και Φαςματοςκοπία 
Τπζρυκροφ Μεταςχθματιςμοφ Fourier (FTIR) 
• Γυάλινα τρυβλία Petri 
• Φίλτρα GFD 2,5 μm διάμετρο 47 mm για διικθςθ 
• Αλουμινόχαρτο 
• Ηυγαριά ακριβείασ (Mettler Toledo) 
• τερεοςκοπικό μικροςκόπιο με ςχετικό λογιςμικό ανάλυςθσ 
• Προαιρετικά: φαςματοφωτόμετρο μεταςχθματιςμϊν FTIR και υπολογιςτισ με το ςχετικό λογιςμικό ανάλυςθσ 
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5) Ζ δηήζεζε ππό θελό ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί ρώλεπζε (Δηθ. 46)  

• Ρνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην θίιηξν (πνπ πξνεγνπκέλσο έρεηε δπγίζεη) ζην ρσλί Buchner (πνξζειάληλν ή 
γπάιηλν). 

• Ρα θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα εμήο: GFD 2,5 κm 47 mm ζε δηάκεηξν. 
• Αδεηάζηε ην πεξηερφκελν ηνπ πνηεξηνχ δέζεσο ζην ρσλί (μεπιχλεηε ην καγλήηε ηνπ πνηεξηνχ δέζεσο κε 

dH2O θαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ πνηεξηνχ θαη ηνπ ρσληνχ). 

• Γηα λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε, πξαγκαηνπνηήζηε ηε δηήζεζε 
ζε έλα ζάιακν ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ (θνξεηφ ηχπνπ 

Captair Pyramid - Erlab, Δηθ. 46) θαη ηνπνζεηήζηε 
αινπκηλφραξην ζην ρσλί Buchner θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηήζεζεο. Ζ βάζε ηνπ ζαιάκνπ ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ραξηνπεηζέηα γηα λα 
απνθεπρζεί ε κφιπλζε (έρνπλ παξαηεξεζεί ζθνχξα κπιε πιαζηηθά ζσκαηίδηα). 

6) Μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ (εηθ. 47) 

• Αθαηξέζηε ην θίιηξν απφ ην ρσλί Buchner, ζχξνληάο ην απεπζείαο ζε γπάιηλν ηξπβιίν Petri (ή πιαζηηθφ, 
θαιπκκέλν εληειψο κέζα θαη έμσ κε αινπκηλφραξην γηα λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε).  

• Αθήζηε ηα δνρεία πνπ θαιχπηνληαη απφ αινπκίλην ειαθξψο αλνηθηά θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε έλα θαζαξφ 
ληνπιάπη  

 

 

 
7) Ξαξαηήξεζε δεηγκάησλ ππό ζηεξενζθνπηθό κηθξνζθόπην - ηαπηνπνίεζε κηθξνπιαζηηθώλ: Γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ κηθξνπιαζηηθψλ, ηα θίιηξα εμεηάδνληαη ππφ ζηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην. 
• Γηα λα απνθχγεηε λα αλνίμεηε ην ηξπβιίν Petri (θαη λα κελ κνιχλεηε ην δείγκα), παξαηεξήζηε πξψηα κε ην 

θαπάθη θιεηζηφ θαη ζεκεηψζηε ηελ παξαηήξεζή ζαο θαη ηη πξέπεη λα ειεγρζεί κε ηε ιαβίδα. 
• Ξαξαηεξήζηε νιφθιεξν ην θίιηξν ζην ηξπβιίν Petri θάησ απφ ζηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην, ζε κεγέζπλζε 

κέρξη 150x. 

• Ρα ηξπβιία Petri κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ κε έλα καξθαδφξν ζε 9 δψλεο (γηα λα ζεκεησζεί ζε πνηεο δψλεο 
ππάξρνπλ ηα ζσκαηίδηα). 

• Όηαλ ηα ζσκαηίδηα απνζπληίζεληαη εχθνια ζε θνκκάηηα, φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ζθηγθηήξεο, 
πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ηζηφ (αλ ρσξίδνληαη ζε 2 θνκκάηηα είλαη θπξίσο πιαζηηθά). 

• Γελ ρξεηάδεηαη λα θαιχςεηε ην ζηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην (θαιχςηε κφλν ην ηξπβιίν Petri). 

• Πε κεγέζπλζε 200 κm, είλαη δχζθνιν λα ζπιιέμεηε ηα ζσκαηίδηα θαη λα απνθαζίζεηε εάλ είλαη πιαζηηθφ. 
• Ρν ινγηζκηθφ αλάιπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κέηξεζε 

θαη αλαγλψξηζε ησλ ρξσκάησλ. 
• Ρα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ εθηφο ηνπ θίιηξνπ πξηλ απφ ηελ αλάιπζε FTIR (γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζην θίιηξν). 

Εικ. 46 l Σύστημα Διήθησης  

Εικ. 47. Διαδικαςία ξιρανςθσ: τρυβλία Petri με φίλτρο ςε επωαςτιρα (αριςτερά) και ςε γυάλινο 
ξθραντιρα (δεξιά). 
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Ρα κηθξνπιαζηηθά ζσκαηίδηα θσηνγξαθίδνληαη, θαηακεηξνχληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέγηζην 
κήθνο, ρξψκα θαη ηχπν (Δηθ. 49), αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ MSFD (Galgani et al., 2013a) (βι. 

Ξίλαθα 11 θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η γηα κία επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα θαηεγνξηψλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ). 
 

Ξίλαθαο 11. Θαηεγνξίεο κηθξνπιαζηηθψλ απφ ηνλ γεληθφ θαηάινγν θαηεγνξηψλ απνξξηκκάησλ TSG ML (Galgani et al., 

2013a). 

Κηθξνπιαζηηθά Γεληθή Νλακαζία  Γεληθόο Θώδηθόο TSG ML 

Θξαχζκαηα Πηξνγγπιά πιαζηηθά ζξαχζκαηα <5mm  G103 

πνζηξφγγπια  πιαζηηθά ζξαχζκαηα <5mm  G104 

πνγσληψδε πιαζηηθά ζξαχζκαηα <5mm  G105 

Γσληψδε πιαζηηθά ζξαχζκαηα <5mm  G106 

Πθαηξίδηα Θπιηλδξηθά Πθαηξίδηα <5mm  G107 

Γηζθνεηδή Πθαηξίδηα <5mm  G108 

Δπίπεδα Πθαηξίδηα <5mm  G109 

Υνεηδή Πθαηξίδηα <5mm  G110 

Πθαηξνεηδή Πθαηξίδηα <5mm  G111 

Λήκαηα  Λήκαηα <5mm  G113 

Κεκβξάλεο  Κεκβξάλεο <5mm  G114 

Αθξψδεο Ξιαζηηθφ Αθξψδεο Ξιαζηηθφ <5mm  G115 

Θφθθνη  Θφθθνη <5mm  G116 

Γηνγθσκέλε Ξνιπζηεξίλε (Φειηδφι)  Γηνγθσκέλε Ξνιπζηεξίλε (Φειηδφι) <5mm  G117 

 
 

8) ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ: Ραπηνπνίεζε πιαζηηθνύ πνιπκεξνύο: Βιέπε ηελ πιήξε έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ 
 

 

ΞΟΝΦΙΑΜΔΗΠ: 
 Λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά γπαιηνχ.  

 Όια ηα εξγαιεία/γπάιηλα ζθεχε λα μεπιέλνληαη κε θαζαξφ λεξφ. 

 Ζ επεμεξγαζία λα ηειείηαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, κε ειάρηζην εμαεξηζκφ. 

 Ρα δείγκαηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ αινπκηλφραξην θαηά ηελ ρψλεπζε θαη φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Σξεζηκνπνηήζηε θαιχκκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιχζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο ηνπ δείγκαηνο. 

 Θαιχςηε ηα θίιηξα κε γπάιηλα θαπάθηα θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεξήζεσλ ηνπ ζηεξενζθνπηθνχ 

κηθξνζθνπίνπ. 
 Σξεζηκνπνηήζηε δηαδηθαζηηθφ ησλ ηπθιψλ δεηγκάησλ ζε φια ηα βήκαηα. Δάλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ 10% ζε ζχγθξηζε κε άιια δείγκαηα, επαλαιάβεηε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία. 

 

 
 

Εικ. 49. Φωτογραφίεσ ανιχνεφςιμων μικροπλαςτικϊν μετροφμενεσ μζςω λογιςμικοφ ανάλυςθσ εικόνασ. 
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ΚΝΛΑΓΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 
 

(1) Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο (%) ησλ πξνζιακβαλφκελσλ κηθξνπιαζηηθψλ γηα θάζε είδνο ππνινγίδεηαη σο ην 
πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ κε απνξξνθεκέλα κηθξνπιαζηηθά.  

(2) Ζ αθζνλία (N) κηθξνπιαζηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαλαισζεί αλά άηνκν (κέζνο αξηζκφο ζηνηρείσλ/αηφκν) γηα θάζε 

είδνο ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά θαη αλά θαηεγνξία κηθξνπιαζηηθψλ. Δθφζνλ πξνο ην παξφλ ππάξρνπλ αζπλέπεηεο 
ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλαθνξά ηεο αθζνλίαο ησλ απνξξνθεκέλσλ κηθξνπιαζηηθψλ,  ζπληζηάηαη ε 

αλαθνξά ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αληηθεηκέλσλ αλά άηνκν, εμίζνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ 
πνπ εμεηάζηεθαλ θαη ηα άηνκα πνπ βξέζεθαλ κε απνξξνθεκέλα κηθξνπιαζηηθά. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπγθεληξσηηθά δείγκαηα, ε αθζνλία (N) ησλ κηθξνπιαζηηθψλ αλαθέξεηαη σο πξνο ην βάξνο ησλ δψσλ (κέζνο 
αξηζκφο εηδψλ/γξακκάξηα πγξνχ βάξνπο) γηα θάζε είδνο σο ζχλνιν θαη αλά θαηεγνξία κηθξνπιαζηηθψλ.  

(3) Ξξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο, ην κήθνο θαη ην βάξνο ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ γηα θάζε είδνο.  
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5. ΞΥΠ ΛΑ ΓΗΛΔΗ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΡΝ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΔΟΝ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ; ΑΛΑΙΠΖ ΘΝΠΡΝΠ-

ΥΦΔΙΝΠ ΓΗΑ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΥΛ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ  
 

Πχκθσλα κε ηελ Νδεγία ηνπ MSFD, νη εθηηκήζεηο θφζηνπο πεξηιακβάλνπλ: ην θφζηνο εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

ηεο παξαθνινχζεζεο, ην θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά θφζηε (ψξεο πινίνπ θιπ.). Απηέο είλαη πνιχ 
γεληθέο εθηηκήζεηο, θαζψο ην θφζηνο πξνζσπηθνχ πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Ρα θξηηήξηα πνπ βνεζνχλ ζηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ην πνηα πξσηφθνιια πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε πεξηιακβάλνπλ (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Νδεγία): 

 
Δπίπεδν σξηκόηεηαο – Πε πνην βαζκφ έρεη δνθηκαζηεί θαη εθαξκνζηεί ην πξσηφθνιιν. 

 

Ρερληθόο Δμνπιηζκόο – Νη αλάγθεο γηα ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ νξίδνληαη σο: ΣΑΚΖΙΔΠ - € 1.000-10.000; ΚΔΠΔΠ - € 
10.000 - 50.000. ΤΖΙΔΠ -> € 50.000. 
 
Δηδηθέο γλώζεηο – Ρν επίπεδν εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα δεηγκαηνιεςία, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ:  

ΣΑΚΖΙΝ-εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε; ΚΔΠΝ: εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 
κε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε. ΤΖΙΝ - απαηηνχληαη πςειέο γλψζεηο θαη εηδηθέο δεμηφηεηεο.  
 
Θόζηνο - Ππλνιηθφ θφζηνο. ΣΑΚΖΙΝ: € 1.000-10.000; ΚΔΠΝ: € 10.000 - 50.000. ΤΖΙΝ:> € 50.000. Έρεηε ππφςε 

φηη πξφθεηηαη γηα θαηά πξνζέγγηζε εθηηκήζεηο, δεδνκέλνπ φηη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θφζηνο 
πξνζσπηθνχ, ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ θαη απφ ην  αλ ην πξσηφθνιιν ρξεζηκνπνηεί ή φρη ηα πθηζηάκελα 

πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ή/θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο.  

 
Δπίπεδν παξαγσγήο ζηνηρείσλ– Ζ δπλαηφηεηα ηνπ πξσηνθφιινπ λα παξάμεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ην πιηθφ, ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ δείγκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
απνδνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαθξηηέο πεγέο. 

 

Γεσγξαθηθή εθαξκνζηηθόηεηα – Ζ δπλαηφηεηα ηνπ πξσηνθφιινπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνλδήπνηε 
γεσγξαθηθφ ρψξν/πεξηνρή. 

 
Ξεξηνξηζκνί – Νη βαζηθέο πηπρέο πνπ είλαη εγγελείο ζην πξσηφθνιιν ή/θαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ εθαξκνζηηθφηεηά ηνπ ή/θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ. 

 
Νθέιε θαη επθαηξίεο γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο – Ρα θχξηα πιενλεθηήκαηα θάζε ηερληθήο θαη νη επθαηξίεο πνπ 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο άιια πξνγξάκκαηα 
παξαθνινχζεζεο ή/θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ην πξσηφθνιιν. 

 
 


