
Το ευρωπαϊκό έργο «MEDSEALITTER: Developing 
Mediterranean-specific protocols to protect biodiversity from litter 
impact at basin and local MPAs scales» εντάσσεται στο πρόγραµµα 

INTERREG ΜΕD (2014-2020). Στοχεύει στη σύνταξη ενός κοινού 
πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης 
στη Μεσόγειο και των δυνητικών επιπτώσεών τους στα βασικά 
είδη βιοποικιλότητας (https://medsealitter.interreg-med.eu/). 

Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός µεσογειακού 
δικτύου Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, που 

αξιοποιώντας κοινά και ολοκληρωµένα µέτρα θα µπορέσει να 
συµβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας από τα θαλάσσια 

απορρίµµατα. Περιλαµβάνει την παρακολούθηση και καταγραφή 
των θαλάσσιων απορριµµάτων µε θαλάσσια (επιβατικά πλοία και 
µικρά σκάφη) και εναέρια µέσα (µικρά αεροπλάνα, UAVs). Επίσης, 
εξετάζει, υπό εργαστηριακές συνθήκες, τη συγκέντρωση ρύπων 
που µπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριµένα ειδή-δείκτες, όπως οι 

θαλάσσιες χελώνες, τα ψάρια και οι θαλάσσιοι πολύχαιτοι. Υλοποι-
είται από 11 εταίρους (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια, ΜΚΟ 
και φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών) σε 4 κράτη 
(Ισπανία,  Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα). Στην Ελλάδα υλοποιούνται 

µόνο δράσεις σχετικές µε είδη-δείκτες. Το MEDASSET και το  
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) συµµετέχουν 

στην έρευνα µε τη µελέτη των βιολογικών δεικτών µε την 
συνδροµή της Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
MEDSEALITTER

Μεγάλα
Σκάφη

Ωριµότητα
Πρωτοκόλλου

Υψηλή

Τεχνικός
Εξοπλισµός

ΧΑΜΗΛΟ
1.000 € 

-10.000€

Μικρά/ 
Μεσαία 
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Εναέριες
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Drone
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(ψάρια)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

∆ειγµατοληψία

Ανάλυση 
∆ειγµάτων

Στατιστική
Ανάλυση

Προσωπικό

Υψηλή

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

Υψηλή

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

Μέτρια

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

Μέτρια

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

Υψηλή

ΧΑΜΗΛΟ
1.000 € 

-10.000€

Υψηλή

ΜΕΣΑΙΟ/ΥΨΗΛΟ
10.000 € - >50.000€

Μέτρια

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

Χ/Μ

Υ

Υ

Εθελοντές Σύµβουλος/ Επιστηµονικό προσωπικό Φ∆/ΘΠΠ

Χ/Μ

Υ

Υ

Μ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Χ/Μ

Μ

Μ

Χ/Μ

Μ

Μ

Υ

Υ

Μ/Υ

Επιστηµονικό 
προσωπικό Φ∆/ΘΠΠ

ΚΟΣΤΟΣ

∆ειγµατοληψία ΧΑΜΗΛΟ
1.000 € 

-10.000€

Ανάλυση 
∆ειγµάτων

Στατιστική
Ανάλυση

Προσωπικό

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΧΑΜΗΛΟ
1.000 € 

-10.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

[ΠΟΛΥ] ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΜΕΣΑΙΟ-ΥΨΗΛΟ
10.000 € -
>50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΜΕΣΑΙΟ-ΥΨΗΛΟ
10.000 € -
>50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € -50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € -50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € -50.000€

ΧΑΜΗΛΟ
1.000 € -10.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € -50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € -50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € -50.000€

ΧΑΜΗΛΟ
1.000 € -10.000€

ΜΕΣΑΙΟ-ΥΨΗΛΟ
10.000 € -
>50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€

ΜΕΣΑΙΟ
10.000 € 
-50.000€

ΥΨΗΛΟ
>50.000€



Παρακολούθηση ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΕΜΑ) σε µεγάλες και τοπικες κλίµακες ΘΠΠ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΧΩΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
[ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ]

ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΑ
ΣΚΑΦΗ

ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΑ
ΣΚΑΦΗ

Υπεράκτιων ή µεγάλων 
Περιοχών Ανοικτής 
Θάλασσας πάνω σε 

οχηµαταγωγά, φορτηγά 
ή ωκεανογραφικά 

πλοία.  

> 5 µετρήσεις
/εποχή /χρόνο > 20cm 

Προσωπικό: 1 έµπειρος εκπαιδευµένος παρατηρητής, 
1 καταγραφέας
∆ελτίο δεδοµένων + κοινός κατάλογος στοιχείων, ή 
tablet εφοδιασµένο µε την ειδική εφαρµογή FMML + 
φορτιστή µπαταρίας 
GPS + φορτιστής µπαταρίας
Κιάλια
Κλινόµετρο ή ράβδος µέτρησης/τηλέµετρο
Μεζούρα
Ταινία (διάφορα χρώµατα ή όχι)
∆ιαφανής χάρακας µε λουρί για να κρέµεται γύρω 
από το λαιµό, 
∆ελτίο δεδοµένων καταγραφής και στυλό (ή 
εφαρµογή) και την υποστήριξή του

Ψηφιακή φωτογραφική 
µηχανή, 
Υπολογιστής 
(π.χ. excel για 
υπολογισµούς)

Φουσκωτών, 
ιστιοπλοϊκών κ.α για την 
έρευνα των παράκτιων, 

τοπικών περιοχών.

> 5 µετρήσεις
/εποχή /χρόνο > 2,5cm 

Ένας ή δύο ειδικοί παρατηρητές + ένας καταγραφέας 
δεδοµένων
1 σκάφος
1 GPS (για την καταγραφή της διαδροµής και της 
θέσης κάθε λεπτό)
Φύλλα δεδοµένων, 1 µολύβι, 1 πρόχειρο ή µια 
εφαρµογή για κινητά σε µια συσκευή για αυτό το 
σκοπό 
Εργαλεία για τον καθορισµό του πλάτους της γραµµής 
παρακολούθησης:
Μια πρεσαριστή ή τηλεσκοπική ράβδος αλιείας 
άνθρακα (ελαφριά και άκαµπτη) µήκους 6-µέτρων για 
κάθε γραµµή
Εµφανής σήµανση (π.χ. φθορίζοντα σχοινιά) για 
καλύτερη εµφάνιση των άκρων των ράβδων αλιείας 
(πλάτος γραµµής)
Για τη στερέωση των ράβδων στο σκάφος: βάσεις 
ψαρέµατος ή σωλήνες από PVC/µονωτική 
ταινία/πλαστικά και επαναχρησιµοποιήσιµα δεµατικά 
καλωδίων/ψαλίδια

Εναλλακτικά 1. 
κλινόµετρο για τη 
µέτρηση της γωνίας για 
πλάτος γραµµης 5 µ. και 
πίνακα µετατροπής 
κλίµακας (ή άβακας) σε 
excel
Εναλλακτικά 2. Ράβδος 
µέτρησης

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
Μεγάλες περιοχές για 
την ανίχνευση και την 

εκτίµηση της αφθονίας 
των απορριµµάτων

> 30 - 40cm

3 - 4 άτοµα: 2-3 παρατηρητές, 1 καταγραφέας,
Καταγραφέας: Φύλλα για την καταγραφή δεδοµένων, 
Σκληρός δίσκος, Συσκευή GPS, Φορητός Υπολογιστής

Παρατηρητές: 
Στυλό, µολύβια, στυλό µελάνης ανεξίτηλο, ψαλίδια και 
λευκά φύλλα, κολλητική ταινία τριών διαφορετικών 
χρωµάτων, σηµειωµατάριο και στυλό, 
πλαστικοποιηµένο φύλλο (µε πρωτόκολλο επάνω)

Όλα τα µέλη του πληρώµατος: Κλινόµετρα, κιάλια, 
τρόφιµα, ποτά, χάπια για τη ναυτία, αντιηλιακό, γυαλιά 
ηλίου – αλκοολούχος λοσιόν 96® για καθαρισµό 
παραθύρων, διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας
 

Πρόσθετος 
παρατηρητής 

Φωτογραφική µηχανή
Σηµειωµατάριο και 
στυλό
Ρολόι

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

(DRONES, 
ΕΠΑΝ∆ΡΩΜΕΝΑ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ)

Ανάλογα µε την 
πλατφόρµα-παρακολού
θηση µεγάλης ή τοπικής 

κλίµακας.

1/ εποχή για τον 
εντοπισµό τάσεων > 30 - 40cm

Μια κατάλληλη ερευνητική πλατφόρµα - και το 
προσωπικό για να την λειτουργήσει
Ένας κατάλληλος αισθητήρας, µε ειδικευµένο τεχνικό 
για την τοποθέτηση / αποσυναρµολόγηση σε 
αεροσκάφη ή µεγάλα πλοία
Ένα GPS τοποθετηµένο στην πλατφόρµα ή απευθείας 
στον αισθητήρα (ή και στα δύο)
Σκληρο(ί) δίσκο(ι) µε µεγάλη χωρητικότητα µνήµης 
για την αποθήκευση εικόνων
Ένας υπολογιστής µε καλό επεξεργαστή και 
ενδεχοµένως µια καλή οθόνη για την εκτέλεση των 
φωτοαναλύσεων
∆ύο ή περισσότεροι φωτοερµηνείς

Παρακολούθηση ΜΑΚΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ σε Μεγάλες & Τοπικές Κλίµακες

ΒΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

XΕΛΩΝΑ 
Caretta Caretta

Μεγάλα
> 1mm

Μεγάλη

Νεκρή (νεκροψία από 
κτηνίατρο)

Ζωντανή (κέντρο διάσωσης)
Εργαστηριακή Ανάλυση 

στοµάχου

Η Caretta caretta είναι προστατευόµενο είδος. Ο χειριστής πρέπει να επαληθεύσει 
τους εθνικούς νόµους προκειµένου να µπορεί να χειρίζεται ζωντανές, νεκρές 
χελώνες και δείγµατα που λαµβάνονται από αυτές.*

ΕΙ∆Η ΨΑΡΙΩΝ
Προτεινόµενο 
Boops boops

Μικρο πλαστικά
< 5mm 

Τοπική

Συλλογή από τοπικούς αλλιείς ή 
από το προσωπικό της 

Θαλάσσιας Προστατεύοµενης 
Περιοχής

2 φορές το χρόνο/ µε ελάχιστο 
αριθµό 50 δειγµάτων

Εργαστηριακή Ανάλυση 
στοµάχου

Pelagic – Engraulis encrasicolus; Mesopelagic – Hygophum benoiti, Myctophum 
punctatum and Electrona risso; Benthopelagic – Boops boops , ; Demersal – 
Mullus barbatus; Benthic – Chelidonichthys lucerna.

ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΧΑΙΤΩΝ
Προτεινόµενο 

Sabella s
pallanzanii

Μικρο πλαστικά
< 5mm 

Τοπική

Συλλογή από το προσωπικό της 
Θαλάσσιας Προστατεύοµενης 

Περιοχής
2 φορές το χρόνο/ µε ελάχιστο 

αριθµό 20-30 δειγµάτων
Εργαστηριακή Ανάλυση 

στοµάχου 

Arenicola marina, Dasybranchus caducus, Aphrodita aculeate, Laetmonice 
hystrix, Harmothoe spp., Sternaspis scutata, Sabella pavonina, Sabella 
spallanzanii, Sabellaria alveolata, Saccocirrus papillocercus.

*Ειδικά, Οι Φ∆ ή οι ΘΠΠ σε περίπτωση που εντοπίσουν νεκρή θαλάσσια χελώνα σε περιοχή αρµοδιότητάς τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές. Οι Λιµενικές Αρχές µε τη σειρά τους παρακα-
λούνται να επικοινωνήσουν µε την ∆ρα. Κοµνηνού Αναστασία, Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η οποία συντονίζει το ∆ίκτυο Εκβρασµών θαλασσίων Ειδών, για τη νεκροψία/νεκροτοµή και σωστή δειγµατοληψία των 
ζώων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 241072/2010 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ (τηλ: 2310995553/994435, κινητό για επείγοντα 6945-531850, Fax: 2310-994449, Email: natakomn@vet.auth.gr). 

[ Το MEDASSET και το  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) συµµετέχουν στην έρευνα στο πλαίσιο του έργου MEDSEALITTER µε την µελέτη των βιολογικών δεικτών µε την συνδροµή της Κτηνιατρικής Σχολής, 
Α.Π.Θ.. Συγκεκριµένα το ΕΛΚΕΘΕ αναλαµβάνει την ανάλυση ζωικών δειγµάτων αναφορικά µε την συγκέντρωση πλαστικών και το MEDASSET παρέχει τα απαραίτητα δείγµατα χελώνας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 
µπορείται να επικοινωνήσετε µε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (τηλ: 2291076462, Fax: 2291076323, Email: hcmr-info@hcmr.gr) ή το MEDASSET (τηλ: 2103640389, Fax: 2103613572, Email: medasset@medasset.org ) ]

1/ εποχή για τον 
εντοπισµό τάσεων


