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Στον... λαβύρινθο των 
στρεβλών αλιευτικών 
πρακτικών, με τα βιομη-
χανικά σκάφη να απορ-
ρίπτουν στη θάλασσα, ως 
μη εμπορικό, έως και το 
25% των αλιευμάτων, έλ-
ληνες επιστήμονες βρήκαν 
τρόπους αξιοποίησης της 
«σκάρτης» ψαριάς. Ετσι, 
όσο οι πολιτικοί αναζη-
τούν, δίχως αποτέλεσμα, 
να βρουν βιώσιμες λύ-
σεις για τη θάλασσα και 
τα ιχθυαποθέματα που 
διαρκώς μειώνονται, και 
όσο επικρατεί η αλιεία 
υψηλής έντασης που θε-
ωρεί απόβλητο το φθηνό 
ψάρι, η ομάδα του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλάσσι-
ων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και 
του  Τμήματος Φαρμακευ-
τικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Κεντρι-
κών Αγορών και Αλιείας 
(ΟΚΑΑ) που διαθέτει 11 
ιχθυόσκαλες ανά την Ελ-
λάδα, προτείνουν λύσεις 
που θα κλείσουν, ή έστω 
θα περιορίσουν, τις «μαύ-
ρες τρύπες» της αλιευτικής 
παραγωγής.
 
Ο θησαυρός  
των «αποβλήτων»

Ειδικότερα, σε αντίπρα-
ξη του παραλογισμού της 
απόρριψης αλιευμάτων, 
αλλά και των υποπροϊό-
ντων από την επεξεργασία 
στην εμπορική και μετα-
ποιητική αλυσίδα, οι επι-
στήμονες βρήκαν τρόπο 
ώστε οι πρωτεΐνες, τα λι-
παρά οξέα και άλλα συ-
στατικά των ψαριών αντί 
να πηγαίνουν στα σκου-
πίδια ή στον βυθό των 
ελληνικών θαλασσών να 
χρησιμοποιηθούν στις βι-
ομηχανίες φαρμακευτικών 
προϊόντων, καλλυντικών 
και τροφίμων.
Το έργο «Bιo-αξιοποιώ» 
στοχεύει στην αξιοποίηση 
του θησαυρού των «απο-
βλήτων» της αλιευτικής 
βιομηχανίας για την πα-
ραγωγή βιομορίων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Τα 
παραγόμενα βιομόρια που 

l Από τα μάτια μπορεί να 
εξαχθεί υαλουρονικό οξύ.
l Από τα κεφάλια, ένζυμα 
και πρωτεΐνες.
l Από το συκώτι ιχθυέ-
λαιο.
l Από τη σάρκα του ψα-
ριού, σουρίμι, μπιφτέκια 
ψαριού, βιοενεργά πεπτί-
δια, υδρολύματα.

Στο πλαίσιο του «Bιo-αξιοποιώ» έχει ήδη 
γίνει συστηματική μελέτη ποσοτικών δε-
δομένων προκειμένου να καταρτιστεί μια 
στρατηγική για τα δυνητικά σημεία συλλο-
γής και επεξεργασίας των απορριπτόμενων 
αλιευμάτων. Συνοπτικά, τρεις είναι οι δυνη-
τικές πηγές πρώτης ύλης για την παραγωγή 
βιομορίων υψηλής προστιθέμενης αξίας:
1. Τα αδιάθετα αλιεύματα, τα οποία για δι-
άφορους λόγους δεν πωλούνται στις ιχθυ-
όσκαλες. Σε ετήσια βάση ανέρχονται σε 
περίπου 722 τόνους, εκ των οποίων το 87% 
συγκεντρώνεται σε 3 ιχθυόσκαλες: στη Νέα 
Μηχανιώνα 273 τόνοι, στην Καβάλα 111 
τόνοι και στον Πειραιά 245 τόνοι.
2. Τα απορριπτόμενα αλιεύματα σε όλη την 
επικράτεια εκτιμώνται σε περίπου 11.070 
τόνους ετησίως. Ωστόσο, οι 3.417 τόνοι 
προέρχονται από τον παράκτιο στόλο (πε-
ρίπου 14.500 σκάφη) και είναι δύσκολο να 

ενταχθούν σε έναν κεντρικό σχεδιασμό εκ-
μετάλλευσής τους αφού οι παράκτιοι αλιείς 
εκφορτώνουν σε διάσπαρτα σημεία. Ετσι, σε 
πρώτη φάση, έμφαση πρέπει να δοθεί στις 
μηχανότρατες (246 σκάφη – 5.850 τόνοι 
απορριπτόμενων κατά μέσο όρο ετησίως) 
και δευτερευόντως στα γριγρί (239 σκάφη 
– 1.803,3 τόνοι απορριπτόμενων κατά μέσο 
όρο ετησίως).
3. Από την επεξεργασία προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στην εμπορική και 
μεταποιητική αλυσίδα προκύπτουν ζωικά 
υποπροϊόντα 12.000 τόνων. Οι μεγαλύτερες 
ποσότητες συγκεντρώνονται στην Αττική, 
όπου κατά μέσο όρο παράγονται 4.220 τό-
νοι, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό κατα-
λήγει σε χωματερές. Αντίστοιχα, στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παράγονται 
περίπου 2.073 τόνοι.
Συνολικά οι δυνητικές πηγές πρώτης ύλης 

για την παραγωγή βιομορίων είναι της τά-
ξεως των 20,3 χιλιάδων τόνων αλιευμάτων 
σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες ποσό-
τητες να καταγράφονται στις περιοχές της 
Αττικής (24,25% του συνόλου), της Καβάλας 
και Αλεξανδρούπολης (18,99%) και της Κε-
ντρικής Μακεδονίας (17,98%). Η επιτυχής 
υλοποίηση του «Bιo-αξιοποιώ» εκτιμάται 
ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας σε όλα τα στάδια (αλιεία, 
μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία κ.λπ.), 
θα επιφέρει οικονομικά οφέλη τόσο στους 
εμπλεκόμενους φορείς όσο και συνολικά για 
την εθνική οικονομία, αλλά και σημαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη καθώς τα απορριπτό-
μενα δεν θα καταλήγουν αναξιοποίητα στη 
θάλασσα και τα ζωικά υποπροϊόντα δεν θα 
θάβονται σε χωματερές και δεν θα διατίθε-
νται σαν ζωοτροφές για γουνοφόρα ζώα που 
έως σήμερα αποτελεί την κοινή πρακτική.

μελετώνται περιλαμβάνουν 
ζελατίνη, διάφορες μορ-
φές κολλαγόνου, υδρο-
λυμένη πρωτεΐνη, λιπαρά 
οξέα και ιχνοστοιχεία. Κά-
θε μέρος του ψαριού πε-
ριέχει συστατικά που με 
κατάλληλη επεξεργασία 
μπορεί να δώσει μια με-
γάλη ποικιλία συστατικών:

Πρόγραμμα αξιοποίησης 
των απορριπτόμενων 
αλιευμάτων από βιομηχανίες 
φαρμακευτικών προϊόντων, 
καλλυντικών και τροφίμων 
αναπτύσσει επιστημονική 
ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ και του 
Πανεπιστημίου αθηνών

Ψάρια στην υπηρεσία 
ομορφιάς και υγείας

Ελληνες 
επιστήμονες 

βρήκαν 
τρόπους 

αξιοποίησης 
της «σκάρτης» 

ψαριάς

Οι πηγές πρώτης ύλης για την παραγωγή βιομορίων 
απΟρριπτΟμενα αλιεύματα

το επιχειρηματικό σχέδιο

Στόχος του «Bιo-αξιοποιώ» είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής, συντήρησης και διακίνησης πρώτης ύλης τόσο 
από τις ιχθυόσκαλες όσο και από τα διάφορα σημεία μεταπώλησης ψαριών (κεντρικές ιχθυαγορές, supermarkets, 
ιχθυοπωλεία, λαϊκές αγορές) προς επιλεγμένα σημεία συλλογής και επεξεργασίας. Ωστόσο, πρέπει παράλληλα 
να βρεθούν λύσεις διαχωρισμού και κατάλληλης αποθήκευσης των αλιευτικών υποπροϊόντων και των ιχθυηρών 
που σήμερα απορρίπτονται, ανάλογα με την κατηγορία βιομορίων που θα παράγονται. Επίσης, εκπονείται 
τεχνικοοικονομική μελέτη και ολοκληρωμένο Εθνικό Επιχειρηματικό Σχέδιο σχετικά με την αξιοποίηση όλων των 
μορφών πρώτης ύλης. Ετσι, κάθε κιλό αλιευμένης απορριπτόμενης βιομάζας θα έχει αξία.  

ρΕΠορταζ ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ

l Από το δέρμα, κολλαγό-
νο και ζελατίνη για ανθρώ-
πινη διατροφή και εκτρο-
φή ζώων, και εφαρμογές 
σε καλλυντικά.
l Από τα κόκαλα, ασβέ-
στιο και μέταλλα για ζω-
οτροφές (για κατοικίδια 
ζώα, υδατοκαλλιέργειες, 
κτηνοτροφία).
Γενικά, υπάρχουν περισ-
σότεροι από 40 διαφορε-
τικοί τρόποι αξιοποίησης 
της βιομάζας που σήμερα 
απορρίπτεται, με στόχο 
πολλαπλά και σημαντικά 
οφέλη για το περιβάλλον, 
για τους αλιείς και την ενί-
σχυση του εισοδήματός 
τους, αλλά και για τη βι-
ομηχανία η οποία θα έχει 
στη διάθεσή της φθηνότε-
ρες και καλύτερης ποιότη-
τας φυσικές πρώτες ύλες. 
Είναι ενδεικτικό ότι σή-

μερα 1 κιλό λιπαρών οξέ-
ων κοστίζει 15-30 ευρώ, 
1 κιλό ζελατίνης 4-8 ευ-
ρώ και 1 κιλό πεπτιδίων 
κολλαγόνου από 14 έως 
και 180 ευρώ, ανάλογα με 
την καθαρότητα και τις ιδι-
ότητές τους. Επίσης, από 
το περιεχόμενο κολλαγόνο 
μπορούν να προκύψουν, 
μετά από επεξεργασία, 
ολιγοπεπτίδια που περι-
έχουν το διπεπτίδιο προ-
λίνη-υδροξυπρολίνη (Pro-
Hyp) και το τριπεπτίδιο 
προλίνη-υδροξυπρολίνη-
γλυκίνη (Pro-Hyp-Gly), τα 
οποία έχουν μεγάλη αξία 
και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στη βιομηχανία 
φαρμάκων, καλλυντικών 
και τροφίμων. Τα αντί-
στοιχα συνθετικά κοστί-
ζουν 10.000-27.000 δο-
λάρια ανά κιλό, τιμή που 

καθιστά  απαγορευτική την 
ευρεία χρήση τους.

Οι συμμετέχοντες  
στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν δύο Ινστιτούτα του 
ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας και Υδα-
τοκαλλιεργειών (δρ Ι. Κο-
τζαμάνης, επιστημονικός  
υπεύθυνος και συντονι-
στής και δρ Γ. Τριαντα-
φυλλίδης) και Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων Βιολογικών 
Πόρων και Εσωτερικών 
Υδάτων (δρ Α. Μαχιάς και 
δρ Κ. Τσαγκαράκης) κα-
θώς και ο Τομέας Φαρ-
μακογνωσίας και Χημείας 
Φυσικών Προϊόντων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
(αν. καθ. Ευσταθία Ιωάν-
νου και καθ. Βασίλειος 
Ρούσσης). Επίσης, έχουν 
συμπράξει με τον Οργα-
νισμό Κεντρικών Αγορών 
και Αλιείας (ΟΚΑΑ) που 
έχει υπό την ευθύνη του 11 
ιχθυόσκαλες ανά την Ελ-
λάδα (Βασίλειος Κατσιώ-
της και Μάνος Νικολάου) 
καθώς και με την εταιρεία 
συμβούλων ΝΑΥΣ (Ιωάννα 
Αργυρού). 


