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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

Σε Πέκπηε 10 Οθησβξίνπ θαη ώξα 19.00 μεθηλνύλ νη εξγαζίεο ηνπ 15
ν
 Παλειιελίνπ 

πλεδξίνπ Ηρζπνιόγσλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε, από ηηο 10-13 

Οθησβξίνπ 2013 κε ηίηιν: «Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα: ρξήζεηο, επηπηώζεηο & 

δηαρείξηζε». Ο ρώξνο πνπ ζα δηεμαρζεί είλαη ην Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ 

Απνηειεζκάησλ Α.Π.Θ. ζηελ νδό 3εο επηεκβξίνπ ζηε Παλεπηζηεκηνύπνιε 

Θεζζαινλίθεο. 

 

Σν 15
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Ηρζπνιόγσλ νινθιεξώλεη εθέηνο έλα θύθιν 30 εηώλ θαη 

δηνξγαλώλεηαη από ηνλ Παλειιήλην ύιινγν Ηρζπνιόγσλ Γεκνζίνπ κε ζπλδηνξγαλσηέο 

ην Ηλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο ηνπ ΔΛΓΟ “ΓΖΜΖΣΡΑ”, ην Σκήκα Αιηείαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. ηελ δηνξγάλσζε ζπλεξγάδνληαη θαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τδάησλ (ΤΠΔΚΑ) θαζώο θαη ην ΓΔΩΣΔΔ κε ηα ηνπηθά παξαξηήκαηα Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Σν Παλειιήλην πλέδξην Ηρζπνιόγσλ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 3 ρξόληα θαη απνηειεί ηελ 

θνξπθαία επηζηεκνληθή ζπλάληεζε ησλ επηζηεκόλσλ ηεο ρώξαο καο πνπ αζρνινύληαη 

κε ηελ ηρζπνινγία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, ηελ πδξνβηνινγία θαη ηε δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Μέζα από ηελ δηαδξνκή ηνπ, ην πλέδξην έρεη θαζηεξσζεί 

ζηελ ζπλείδεζε ηόζν ησλ επηζηεκόλσλ, όζν θαη ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ σο κηα 

από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζηελ Δπξώπε γηα ηα ζέκαηα  ηεο Αιηείαο θαη ησλ 

Τδαηνθαιιηεξγεηώλ. Καηά κέζν όξν παξνπζηάδνληαη 100-120 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

θαη ηηο παξαθνινπζνύλ 500-700 ζύλεδξνη. Μέζα από εηδηθέο ζπλεδξίεο, αλαπηύζζνληαη 

ζέκαηα επηθαηξόηεηαο θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο απόςεσλ κεηαμύ ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ θιάδνπ ηεο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 

(Γεκόζηα Γηνίθεζε, Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνύηα θαη Παλεπηζηήκηα θαη εθπξόζσπνη 

επαγγεικαηηώλ). 

 

Δθέηνο ην πλέδξην ζα αζρνιεζεί κε ηξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:  

 ηα Θαιάζζηα Οηθνζπζηήκαηα θαη ηελ Αιηεία 

 ηηο Λεθάλεο Απνξξνήο θαη ηελ Παξάθηηα Εώλε  

 ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηηο Δθαξκνγέο  

Ζ Θεζζαινλίθε επειέγε σο έδξα ηνπ πλεδξίνπ γηα λα ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία πνπ 

έρεη ν Θεξκατθόο αιιά θαη γεληθά ε βόξεηα Διιάδα, σο ηόπνο αλάπηπμεο λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ πλεδξίνπ. 

 

ηηο παξάιιειεο εθδειώζεηο ηνπ πλεδξίνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηόζν 

ζηα ηνπηθά ζέκαηα όπσο ε εηζβνιή μεληθώλ εηδώλ (κπιε θαβνύξη) ζηε πεξηνρή ηνπ 

Θεξκατθνύ θόιπνπ, όζν θαη δηεζλή αιηεπηηθά ζέκαηα όπσο ε αιηεία ζηα δηεζλή ύδαηα.  
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Σν πλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ θαη ηε ζηήξημε πεξηζζνηέξσλ από 30 ρνξεγνύο. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ (http://psid.gr/). 

 

Γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. 

 
 

Γξ. Αξγύξεο Καιιηαληώηεο 

Σαθηηθόο Δξεπλεηήο 

 

 

Ο Γξακκαηέαο 

 
Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο 

Σαθηηθόο Δξεπλεηήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμμαηεία Οργανωηικής Επιηροπής 

Γξ. Αξγύξεο Καιιηαληώηεο (6974.818981) 

Γξ. Γηώξγνο Οηθνλνκίδεο (6977292700) 

Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο  

Γ/λζε: ΔΛΓΟ-Γήκεηξα 

Ηλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 

Σ.Κ.: 64007 Νέα Πέξακνο, Καβάια 

Σει. 25940 22692, Fax.:25940 22222 

E-mail: fri@inale.gr 
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