
Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών



#BrainGain #StrongerGreece

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γιώργος Χατζηγεωργίου

Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Ξενικά είδη στα Λιμάνια»

Επιστημονική Περιοχή: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Φορέας Υποδοχής: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου 

«Δημιουργία πρωτόκολλου παρακολούθησης και βάσης 

δεδομένων για τα Αλλόχθονα Είδη στα κυριότερα Λιμάνια της 

Ελλάδας - AlienPorts»

Ποσό Χρηματοδότησης: 140.000 € 

Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Σύνοψη Ερευνητικού έργου 

«Δημιουργία πρωτόκολλου παρακολούθησης και βάσης 

δεδομένων για τα Αλλόχθονα Είδη στα κυριότερα Λιμάνια της 

Ελλάδας - AlienPorts»

Τα αλλόχθονα είδη μεταβάλλουν σημαντικά τη δομή των μεσογειακών ενδιαιτημάτων περιορίζοντας τη διανομή των ιθαγενών

ειδών και υποβαθμίζοντας την τοπική βιοποικιλότητα. Το πρόγραμμα AlienPort έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο

παρακολούθησης μεταξύ των σημαντικών λιμένων της Ελλάδας και μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει

αναλυτικές πληροφορίες για τα αλλόχθονα είδη που εντοπίζονται στα λιμάνια αλλά και τη διανομή τους στα ελληνικά ύδατα.

Επιπλέον, το έργο αυτό θα προτείνει ένα πρωτόκολλο δειγματοληψίας ειδικά εστιασμένο στα αλλόχθονα είδη των λιμανιών.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι στη διάθεση των λιμενικών και διαχειριστικών αρχών έτσι ώστε να μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη μελλοντικών εργαλείων διαχείρισης



Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

#BrainGain #StrongerGreece

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος θα υπάρξει ενημέρωση των

εμπλεκόμενων φορέων και των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τα

αλλόχθονα είδη που εντοπίζονται στα λιμενικά οικοσυστήματα.

Αναλυτικότερα στα λιμάνια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θα τοποθετηθεί

ενημερωτικό υλικό στο οποίο θα αναγράφεται η επικινδυνότητα των

αλλόχθονων ειδών για την ανθρώπινη υγεία και οι επιπτώσεις αυτών στο

οικοσύστημα.



Με την χρηματοδότηση της ερευνητικής πρότασης θα είναι δυνατή η

παραγωγή επιστημονικού έργου με ταυτόχρονη εξασφάλιση των

οικονομικών απολαβών των μελών της. Με αυτό τον τρόπου η ερευνητική

ομάδα το AlienPorts θα δώσει έμφαση κατά κύριο λόγο στο ερευνητικό έργο

με σκοπό την παροχή υψηλής αξίας επιστημονικά δεδομένα /

αποτελέσματα. Παράλληλα η επιστημονική ομάδα θα αποκτήσει σημαντική

εμπειρία μέσα από το σύνολο της διαχείρισης του προγράμματος, που είναι

απαραίτητη για την υποβολή μελλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τέλος το εξαγόμενα αποτελέσματα θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως

βάση για μελλοντικές συνεργασίες.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ. Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

σημαίνει…



Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αθήνα

210 64 12 410, 420

info@elidek.gr

www.elidek.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στηρίζουμε την Έρευνα

Ενισχύουμε την Καινοτομία 


