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• Ιδρύθηκε το 2008.

• Εξειδικεύεται στο παράκτιο και υπεράκτιο
θαλάσσιο περιβάλλον, την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια.

• Μικρή ομάδα έμπειρων επιστημόνων.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημόσιοι
διαγωνισμοί και ερευνητικά έργα.

• Κατέχει τρία σκάφη, εξειδικευμένο
εργαστήριο, εμπειρία και προηγμένη
τεχνολογία και εξοπλισμό πεδίου και
εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς.

• Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 50
χρηματοδοτούμενα έργα (H2020, LIFE, κλπ).

• Λειτουργεί ως κυβερνητικός σύμβουλος για
περιβαλλοντικά έργα.

• Δημοσίευσε ~100 άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά.

MARINE AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (MER) LAB

WWW.MERRESEARCH.COM



Τομείς αριστείας

Marine and Environmental Research (MER) Lab
www.merresearch.com

Υδατοκαλλιέργεια Αλιεία Θαλάσσια 
Βιοποικιλότητα & 

Οικολογία

Δημόσιες 
έρευνες & 

Εκπαίδευση



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FISH 
THE ALIEN - ΣΤΟΧΟΙ

• Αλλαγή παραδοσιακών πεποιθήσεων. 

• Παρακίνηση κοινού και ψαράδων να 

στραφούν προς τα χωροκατακτητικά ξενικά 

είδη.

• Στήριξη της ανάπτυξης αλυσίδων 

εφοδιασμού.

• Προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης 

θαλασσινών και αλιείας.

• Δημιουργία κινήτρων για την επίτευξη συχνών 

και μεγάλων αφαιρέσεων χωροκατακτητικών

ξενικών ειδών σε μια οικονομικά βιώσιμη 

βάση για την αλιεία.



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Δύο στοχευμένες αφαιρέσεις

χωροκατακτητικών ειδών με δύτες.

• Εκδήλωση γαστρονομίας.

• Ανάπτυξη και κοινή χρήση

εκπαιδευτικού υλικού για

χωροκατακτητικά είδη.

• Εκστρατεία για την προώθηση της

κατανάλωσης χωροκατακτητικών

ειδών στην αγορά.

• Σεμινάριο μαγειρικής με

χωροκατακτητικά είδη για Σεφ.



Τα ξενικά είδη θεωρούνται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τα 
τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα, την τοπική οικονομία, 
καθώς και την ανθρώπινη υγεία, παγκοσμίως.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Μη αυτόχθονα 
(ξενικά) είδη

• Οργανισμοί που απαντώνται σε νέες
περιοχές εκτός των ιστορικά γνωστών
ορίων της φυσικής τους εξάπλωσης



Κύπρος: στην  1η γραμμή της Διώρυγας του Σουέζ

«Λεσεψιανή μετανάστευση»



Λόγοι εξάπλωσης
• Ναυτιλία

• Υδατοκαλλιέργεια
• Εμβάθυνση, πλάτυνση της Διώρυγας του Σουέζ
• Αύξηση θερμοκρασίας – Κλιματική αλλαγή



Αρνητικές συνέπειες 

Οικονομία:

• Μείωση των αποθεμάτων βασικών
ειδών - στόχων.

• Μείωση της παραγωγής
υδατοκαλλιεργειών.

• Καταστροφή αλιευτικών
εργαλείων.

Υποβάθμιση οικοσυστημάτων:

• Εκτοπισμός αυτόχθονων ειδών
• Αλλαγή της δομής των αυτόχθονων 

κοινοτήτων
• Αλλαγή των τροφικών πλεγμάτων



Υγεία

• Τοξικά είδη

• Δηλητηριώδη είδη

• Επικίνδυνα είδη

Αρνητικές συνέπειες 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



• 2 είδη

• 1η καταγραφή στην Κύπρο

Siganus rivulatus: 1928

Siganus luridus: 1964

• Στην Κύπρο θεωρούνται εκλεκτός

μεζές με αυξημένη τιμή πώλησης ενώ

στην Ελλάδα οι ψαράδες τα

απορρίπτουν.

• Μικρή ποσότητα δηλητηρίου στα

αγκάθια της ράχης και κοιλιάς.

Siganus rivulatus

Siganus rivulatus

Κουρκούνα ή γερμανός

Siganus luridus & Siganus rivulatus



Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1964.

Σφύρνα
Sphyraena chrysotaenia



Μπλε καβούρι / Ιταλός
Callinectes sapidus

• Πρώτη καταγραφή στην Κύπρο 1964 

• Ανταγωνίζεται ιθαγενή είδη καβουριών και ψαριών προκαλώντας οικονομικές και 
οικολογικές επιπτώσεις



• Καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1999. 

• Το κρέας της είναι αρκετά εύγεστο και, παρά το σχήμα της, έχει αρκετή 
σάρκα για να μαγειρευτεί. 



• Καταγράφηκε στην Κύπρο το 2014.

Εύγεστο είδος, μπορεί να καταναλωθεί με
τον ίδιο τρόπο που καταναλώνεται το
ιθαγενές μπαρμπούνι.



• Οικογένεια: Scorpaenidae (σκορπίνες)

• Εισήλθε από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο και
καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2014.

• Χωροκατακτητικό είδος (εισβλητικό): καταναλώνει
μεγάλες ποσότητες τροφής, αναπαράγεται αρκετές
φορές το χρόνο και έχει ελάχιστους θηρευτές.



Το κρέας του θεωρείται από τα πιο εύγεστα και σε πολλές περιοχές του

κόσμου αποτελεί εκλεκτό και ακριβό έδεσμα.



ΤΟΞΙΚΑ ΕΙΔΗ

Torquigener flavimaculosus –
Νανολαγοκέφαλος

Lagocephalus sceleratus -
Λαγοκέφαλος

Τετροδοτοξίνη στους ιστούς (μυϊκό
ιστό - σάρκα και δέρμα)

Προκαλεί μυϊκή παράλυση,
θάνατο.





• Εμπορική χρήση

Τρόποι
αντιμετώπισης





Τα περισσότερα ξενικά είδη είναι
βρώσιμα και αποτελούν εξαιρετικά
πιάτα σε πολλές χώρες παγκοσμίως.





Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο»



Βοηθώντας το περιβάλλον…



Σεφ και ξενικά είδη

#Search Youtube

“Gordon Ramsay Hunts For Lionfish To Cook | Season 1 Ep. 4 | THE F WORD”



Καινοτόμο προϊόν 



Ηθικά
αποδεκτό



Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα



Προϊόντα του μέλλοντος



Περιβαλλοντικό πρόσωπο - Βιωσιμότητα 



Eπόμενα Στάδια…

Συμμαχία Σεφ 

το ‘κύμα των ξενικών’



Το Κυπριακό Περιβαλλοντικό Ίδρυμα 
(Cyprus Environment Foundation):
• Ιδρύθηκε το 2021

• Μέλος του Conservation Collective, ενός παγκόσμιου δικτύου τοπικών 

περιβαλλοντικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά έργα.

Σκοπός του ιδρύματος:

• Προστασία και η ενίσχυση της φυσικής ομορφιάς,

τη βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της

Κύπρου.

• Mετάβαση της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη

βιωσιμότητα.

• Aναγέννηση της γης.



• Ταξίδεψε, σπούδασε και
δούλεψε για 7 χρόνια σε
διάφορα μέρη του κόσμου.

• Σεφ στο Harmony By The Sea,
Πισσούρι.

• Στόχος του: να εκπαιδεύσει τους
Κύπριους πως να συμβάλουν
στην επίλυση του προβλήματος
που επιφέρουν τα ξενικά είδη
μέσω της κατανάλωσης τους και
της εισαγωγής του στα μενού των
εστιατορίων, βοηθώντας έτσι το
φυσικό περιβάλλον και την
τοπική οικονομία του νησιού.

Ο Σεφ Πέτρος Γιάγκου



• Βραβευμένο το καλύτερο ελαιόλαδο
για το 2021 μετά από τυφλή
γευσιγνωσία από τον Γαστρονόμος
Κύπρου.

• Ξεχωρίζει στην γεύση και στο άρωμα
από το χωριό Αμαργέτη της Πάφου στο
πιάτο σας με μαεστρία και μεράκι.

Χορηγός



Ευχαριστίες:

Σεφ Πέτρος Γιάγκου Σεφ Σάββας Σάββα


