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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου, οι εργασίες του 15ου Πανελλήνιου
Συνέδριου Ιχθυολόγων, που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (ΚΕΔΕΑ) Α.Π.Θ., στην Πανεπιστηµιούπολη.
Το Συνέδριο Ιχθυολόγων ολοκλήρωσε φέτος έναν κύκλο 30 ετών. Διοργανώθηκε από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων Δηµοσίου µε συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο
Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”, τα Τµήµατα Αλιείας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του
Α.Π.Θ. Συνδιοργανωτές σε επιµέρους θεµατικές ενότητες ήταν Ειδική Γραµµατεία
Υδάτων (ΥΠΕΚΑ) καθώς και το ΓΕΩΤΕΕ και τα τοπικά παραρτήµατα Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας. Το συνέδριο τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στηρίχθηκε στην ευγενική εισφορά 30
χορηγών.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων πραγµατοποιείται κάθε 3 χρόνια και αποτελεί την
κορυφαία επιστηµονική συνάντηση των επιστηµόνων της χώρας µας που ασχολούνται
µε την ιχθυολογία, τις υδατοκαλλιέργειες, την υδροβιολογία και τη διαχείριση υδάτινων
οικοσυστηµάτων. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν µε ειδική τελετή όπου
παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των αρµόδιων υπουργείων, φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, της πανεπιστηµιακής κοινότητας και των παραγωγικών τάξεων.
Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής έγινε παρουσίαση της αλιείας στο
προϊστορικό Αιγαίο, από τη Δρ. Δ. Μυλωνά και η τελετή συνεχίστηκε µε την τιµητική
εκδήλωση για τον Οµότιµο Καθηγητή Βιολογίας του Α.Π.Θ. κ. Κ. Τριανταφυλλίδη για
την προσφορά του στον τοµέα της αλιείας και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων.
Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο 11 και 12
Οκτωβρίου 2013, µε την παρουσίαση των επιστηµονικών εργασιών σε τρείς αίθουσες
του ΚΕΔΕΑ. Συνολικά παρουσιάστηκαν 106 επιστηµονικές εργασίες που κρίθηκαν από
79 κριτές και στις οποίες συµµετέχουν 269 ερευνητές από 19 Πανεπιστήµια και ΤΕΙ και
7 ερευνητικά ινστιτούτα. Η θεµατολογία αφορούσε τα θαλάσσια ο ικοσυστήµατα, την
αλιεία, τις λεκάνες απορροής και την παράκτια ζώνη και τις υδατοκαλλιέργειες. Μέσα
από ειδικές συνεδρίες που αφορούσαν τόσο την εισβολή και διάδοση του ξενικού
«µπλέ καβουριού», όσο και την ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων και τις
επιπτώσεις από τα φ ράγµατα και τα µικρά υδροηλεκτρικά αλλά και την ερασιτεχνική
αλιεία, δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των φορέων που
εµπλέκονται στη διαχείριση του κλάδου της αλιείας (δηµόσια διοίκηση, ερευνητικά
ινστιτούτα
και
πανεπιστήµια
και
εκπρόσωποι
επαγγελµατιών).
Τέλος
πραγµατοποιήθηκε ειδική συνεδρία µε θέµα «Δηµόσια διοίκηση και τοµέας αλιείας»,
όπου συζητήθηκαν σηµαντικά θέµατα που απασχολούν τόσο τη διοίκηση όσο και την
επιστηµονική κοινότητα, όπως η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η αλιεία στα διεθνή ύδατα
του Αιγαίου, η αναδιάρθρωση του τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και το Εθνικό
Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων.
Στην τελετή λήξης του συνεδρίου έγινε ανασκόπηση των εργασιών, των ειδικών
συνεδριών και των παράλληλων εκδηλώσεων, ενώ δόθηκε βραβείο σε τρεις εργασίες,
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δυο προφορικές (στις ερευνητικές ο µάδες των Γεωργιάδη κ.ά από το Α.Π.Θ. και
Μαυράκη κ.ά. από το Πανεπιστήµιο Πατρών) και µια αναρτηµένη (στους φοιτητές Κίο
και Τσόσκου από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://psid.gr/).
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