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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Στην παρούσα εργασία, έχει γίνει µια σύντοµη περιγραφή της σηµερινής 

κατάστασης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών όσον αφορά στα οικονοµικά του 

µεγέθη, αλλά και στην έκτασή του, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες µεσογειακές 

παραγωγούς χώρες. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη αναδροµή της πορείας του 

κλάδου την τελευταία δεκαετία, µε σκοπό να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που οδήγησαν 

σήµερα τον κλάδο στην πίεση των οικονοµικών του µεγεθών.  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν αρχικά η διερεύνηση της διαµόρφωσης του 

κόστους των ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακιού που παράγονται στους ελληνικούς 

ιχθυογεννητικούς σταθµούς, (Ι/Σ) καθώς και η εκτίµηση των παραγόντων εκείνων που 

επηρεάζουν το τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτό, επιλέχτηκαν τρεις 

ιχθυογεννητικοί σταθµοί βάσει της δυναµικότητας παραγωγής τους. Στην προσπάθεια 

ύπαρξης οµογενοποιηµένου δείγµατος, δε συµπεριλήφθηκε στα στοιχεία ο παράγοντας 

της απόσβεσης σε κανέναν από τους τρεις Ι/Σ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε διότι και οι 

τρεις Ι/Σ είναι τέτοιας παλαιότητας, ώστε οι πάγιες εγκαταστάσεις βρίσκονται είτε σε 

απόσβεση είτε σε τελικό στάδιό της. Για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας, 

τα τµήµατα που υπάρχουν σε ένα Ι/Σ χωρίστηκαν σε αυτά των λαρβών, των 

γεννητόρων, της ζωντανής τροφής, της αποκοπής και της προπάχυνσης. Οι παράγοντες 

κοστολογίου που µελετήθηκαν µε σκοπό την οικονοµική διερεύνηση ήταν τα εργατικά, 

η τροφή, η ενέργεια, τα χηµικά-αναλώσιµα, καθώς και το οξυγόνο. Επιπλέον, η πλήρης 

καταγραφή των χρησιµοποιούµενων πρωτοκόλλων παραγωγής και για τους τρεις Ι/Σ, 

πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να γίνει κατανοητή η όποια διαφοροποίηση µπορεί να 

επηρεάσει το κόστος.  
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Επιπρόσθετα, για την εξαγωγή ολοκληρωµένων αποτελεσµάτων, ήταν χρήσιµο 

να γίνει ο προσδιορισµός του νεκρού σηµείου (Break Even Analysis). Το νεκρό σηµείο 

υπολογίζει την ποσότητα εκείνη των ψαριών που πρέπει να παραχθεί σε έναν Ι/Σ, έτσι 

ώστε να καλυφθούν τα σταθερά κόστη και να µην υπάρξει ζηµιά για την επιχείρηση. 

Για τον υπολογισµό του νεκρού σηµείου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της µαθηµατικής 

ισότητας και έγιναν τρεις παραδοχές.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι και στους τρεις Ι/Σ, τα 

εργατικά παρουσίασαν το υψηλότερο κόστος, το οποίο έφτασε το 30-40% επί του 

συνολικού. Αυτό, πιθανόν να προέκυψε λόγω των αυξηµένων αναγκών σε έκτακτο 

προσωπικό. Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι το κόστος των εργατικών αυξανόταν σηµαντικά, 

ανάλογα µε τα επίπεδα των παρατηρούµενων δυσµορφιών.  

Σηµαντική, επίσης, ήταν και η συµµετοχή της ζωντανής τροφής στο 

κοστολόγιο. Ο συνδυασµός υψηλών τιµών ανά µονάδα βάρους των χρησιµοποιούµενων 

προϊόντων µε την ανάγκη εξασφάλισης αποθεµάτων ασφαλείας, είναι µια πιθανή 

εξήγηση της αυξηµένης συµµετοχής της ζωντανής τροφής στο κοστολόγιο. Αντιθέτως, 

οι γεννήτορες διαπιστώθηκε ότι είχαν πολύ χαµηλή συµµετοχή στο σύνολο του 

κοστολογίου.  

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι ο δεύτερος Ι/Σ είχε 

µειωµένο κόστος, εφόσον η προµήθεια αυγών γινόταν από κάποιον άλλο του ιδίου 

οµίλου. Μια άλλη σηµαντική διαφορά που παρατηρήθηκε µεταξύ των τριών Ι/Σ, ήταν η 

µεγάλη διακύµανση του κόστους των λαρβών–γεννητόρων, καθώς και η συµµετοχή της 

στο συνολικό. Η διακύµανση αυτή ήταν µεταξύ του 7 έως 16,8% από το µεγαλύτερο 

προς το µικρότερο Ι/Σ, αντίστοιχα. Επίσης, η διαφορά στο συνολικό κόστος/ιχθύδιο 

υπήρξε σηµαντική και άγγιξε το 37%.  
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Τέλος, όσον αφορά στα χηµικά, τα αναλώσιµα, την ενέργεια και το οξυγόνο οι 

διακυµάνσεις της ποσοστιαίας συµµετοχής στο συνολικό κόστος µεταξύ των τριών Ι/Σ,  

διαπιστώθηκε ότι ήταν αµελητέες.  

 

Λέξεις κλειδιά: Dicentrarchus labrax, Sparus aurata,, Ιχθυογεννητικός 

σταθµός, κόστος ιχθυδίου, δυσµορφίες, επιβίωση, κοστολόγιο.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού 

 
Η τσιπούρα και το λαβράκι αντιπροσωπεύουν δύο από τα κυριότερα και 

εµπορικότερα είδη που εκτρέφονται στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο 

θάλασσα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Η πολύ γρήγορη αύξηση παραγωγής των δύο 

αυτών ειδών, η οποία οφείλεται κυρίως στην αλµατώδη βελτίωση των τεχνικών 

παραγωγής γόνου σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς (Ι/Σ), βοήθησε στη βελτίωση των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων (Dhert et al., 1990). Πιο συγκεκριµένα, η ανάπτυξη της 

τεχνολογικής προόδου συνέβαλε στην κατασκευή πάνω από 100 Ι/Σ στη Μεσόγειο 

(manual FAO, 2006). Άµεση απόρροια της ανοδικής αυτής πορείας ήταν η αυξηµένη 

παραγωγή, κυρίως των δύο προαναφερθέντων ειδών και σε µικρότερο βαθµό µερικών 

νέων ειδών. Συνεπώς, η µέχρι σήµερα συµβολή τους είχε σαν αποτέλεσµα η παραγωγή 

των εκτρεφόµενων ψαριών των δύο αυτών ειδών να είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη 

της αλιείας. Oι τεχνικές που εφαρµόστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν αρχικά, βασίστηκαν 

κυρίως στην τεχνογνωσία των Ιαπωνικών Ι/Σ. Η επιτυχής εφαρµογή αυτής της 

τεχνογνωσίας σε συνδυασµό µε την ταχύτατη εξέλιξη των Ι/Σ, είχαν σαν αποτέλεσµα 

την ανάπτυξη του κλάδου των θαλασσοκαλλιεργειών σε πολύ µεγάλο βαθµό (Dhert et 

al., 1990). Σήµερα, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια στοχεύει στην παραγωγή ψαριών 

καλύτερης ποιότητας µε παράλληλη µείωση του κόστους εκτροφής τους. Είναι γνωστό 

εξάλλου ότι οι τροφές αποτελούν περίπου το µισό κόστος στην εκτροφή (Zhu et al., 

2001). Είναι αποδεδειγµένο και σαφέστατα τεκµηριωµένο ότι η ποιότητα του γόνου 

αποτελεί τη βάση της επιτυχούς εκτροφής των ψαριών (Alvarez-Lajonchére and 

Hernández Molejón, 1994: Tucker, 1998: Morreti, 1999: Alvarez-Lajonchére, 2003). 
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1.2 Ιστορική εξέλιξη της παραγωγής γόνου στην Ελλάδα 

 
Το 1984, κατασκευάστηκε ο πρώτος ιχθυογεννητικός σταθµός στην Ελλάδα και ένα 

χρόνο αργότερα η πρώτη παραγωγή ιχθυδίων έφτασε περίπου το ενάµισι  εκατοµµύριο, 

µε µέσο ποσοστό επιβίωσης της τάξεως του 2%. Μέχρι το 2002, ο αριθµός των Ι/Σ 

αυξανόταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα να φτάσει τους 45 (στο νούµερο αυτό 

συµπεριλαµβάνονται οι Ι/Σ  όλων των δυναµικοτήτων), µε το µέσο ποσοστό επιβίωσης, 

και για τα δύο είδη, να ξεπερνάει το 15%. 

Στην παραγωγική περίοδο 2008-2009, οι ενεργοί Ι/Σ στον Ελλαδικό χώρο ήταν 22 

(Σχ. 1) και η διακύµανση της µέσης επιβίωσης κυµαίνονταν από 15-30%. 

 

Πληροφοριακά, αξίζει να αναφερθεί ότι η τιµή του γόνου (1-2 g) πριν από 15 χρόνια 

ήταν περίπου 90 δρχ/τµχ (0,26 euro/τµχ), ενώ σήµερα η τιµή του κυµαίνεται από 0,17 – 

0,20 euro/τµχ (σε κάποιες περιπτώσεις > 10 g).  Επιπρόσθετα, το 1995 ο πρώτος µισθός 
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Σχήµα 1: Αριθµός και κατηγοριοποίηση Ι/Σ.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:26 EEST - 54.219.128.100



17 
 

 
 

για έναν τεχνολόγο ιχθυολόγο ήταν 150.000 δρχ ( 440 euro) ενώ σήµερα ο αντίστοιχος 

µισθός είναι περίπου 800 euro. 

Επίσης, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι από το 2000 έως το 2007, η παραγωγή του 

γόνου σχεδόν διπλασιάστηκε και από 235 έφτασε τα 465 εκατοµµύρια, αγγίζοντας έτσι 

το µέγιστο δυνατό και καθιστώντας την Ελλάδα τη µεγαλύτερη παραγωγό χώρα στη 

Μεσόγειο (Σχ. 2) (FEAP, 2009). Αντίστοιχα, ανοδική ήταν και η πορεία της Τουρκίας, 

όσον αφορά  στην παραγωγή γόνου, µε άµεση συνέπεια την πολύ αυξηµένη συµπίεση 

της τιµής πώλησης του γόνου προς τις µονάδες εκτροφής (Σχ. 3). 
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Σχήµα 2: Παραγωγή γόνου τσιπούρας – λαβρακιού στη Μεσόγειο (σε εκατοµµύρια) (Πηγή 
FEAP, 2009). 
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Η αύξηση της παραγωγής ήταν αποτέλεσµα συνδυασµού µεγάλων προσπαθειών που 

πραγµατοποιήθηκαν από τους ιδιωτικούς φορείς, υποστήριξης του κράτους και 

ευνοϊκών όρων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καταλληλότητας των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Καθοριστική, επίσης, υπήρξε και η αλµατώδης εξέλιξη 

των τεχνικών παραγωγής, όπου µε καινοτόµα µέτρα και νέες διαχειριστικές πρακτικές 

κατόρθωσε να πετύχει αύξηση στην τελική επιβίωση των ιχθυδίων. Οι νέες τεχνικές και 

τα µέτρα που εφαρµόστηκαν ήταν τα ακόλουθα: 

1. Η τεχνική πράσινων νερών.  

2. Η βελτιωµένη ζωντανή τροφή µε κατάλληλα εµπλουτιστικά. 
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Σχήµα 3:  Εξέλιξη της παραγωγής γόνου στην Μεσόγειο και µέση τιµή γόνου (Πηγή FEAP, 
2009). 
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3. Καθαριστές επιφανειακού λαδιού. 

4. Η τεχνολογία αποκοπής από τη ζωντανή τροφή και πέρασµα στα σύµπηκτα. 

5. Η βελτίωση της ποιότητας των παρερχόµενων τροφών (Karagiannis and 

Katranidis, 2000). 

 

Στο Σχήµα 4 απεικονίζονται οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι επηρεάζουν την 

επιβίωση των ιχθυδίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Σηµερινή κατάσταση 

 
Tην τελευταία δεκαετία, η συµπίεση των τιµών του τελικού προϊόντος στις µονάδες 

εκτροφής για δύο συγκεκριµένες περιόδους, 2001-2002 και 2008-σήµερα, είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση, τη συγκέντρωση και την καθετοποίηση του κλάδου. Πιο 

αναλυτικά, η συρρίκνωση γενικά αναφέρεται στη µείωση κατά 50% του αριθµού των 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ενώ η συγκέντρωση αναφέρεται στην 

απορρόφηση πολλών µικρών εταιριών, οι οποίες αντιµετωπίζουν οικονοµικά 
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Σχήµα 4: Σχηµατική απεικόνιση εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την 
επιβίωση των ιχθυδίων (Πηγή INVE). 
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προβλήµατα, από µεγαλύτερες, µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του αριθµού των 

εταιριών µε την παράλληλη αύξηση της παραγωγής τους. Τέλος, η καθετοποίηση, η 

οποία αποτελεί µονόδροµο για τις µεγάλες εταιρίες, αναφέρεται στην επέκτασή τους σε 

όλα τα στάδια παραγωγής, ίσως λόγω αυξηµένων κοστολογίων (ΙΝVE, 2008). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα συγκεντρωτικής τάσης που επικρατεί στην 

σηµερινή αγορά της χώρας µας, αποτελεί η συγκέντρωση σε τέσσερις οµίλους 

εταιριών, των 11 εκ των 22 συνολικά ενεργών Ι/Σ, παραγωγής 265 εκατοµµυρίων 

τεµαχίων (2009), ποσότητας αντίστοιχης µε το 77% της ελληνικής παραγωγής, για την 

ίδια χρονική περίοδο (345 εκατοµµύρια). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι από τους 22 

Ι/Σ οι 16 χαρακτηρίζονται µεσαίοι ή µεγάλοι µε δυνατότητα παραγωγής πάνω από δέκα 

εκατοµµύρια τεµάχια ετησίως, ενώ µόνο οι έξι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν κάτω από δέκα εκατοµµύρια τεµάχια. Οι βελτιωµένες τεχνικές παραγωγής, η 

αύξηση της επιβίωσης και η ανάγκη µείωσης του κόστους παραγωγής είναι οι λόγοι 

που οδήγησαν στη σηµερινή εικόνα. 

Την τελευταία δεκαετία, πραγµατοποιείται προσπάθεια εκτροφής και άλλων 

µεσογειακών ειδών, εκτός της τσιπούρας και του λαβρακιού, τα οποία αναφέρονται ως 

«νέα είδη». Η εξέλιξη της παραγωγής τους έχει ως εξής: 

• Μυτάκι (Puntazzo puntazzo), είδος µε υψηλή εµπορική αξία, παρουσιάζει 

δυσκολίες στην αναπαραγωγή του ενώ αντιθέτως στην εκτροφή του δεν 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα.  

• Φαγγρί (Pagus major), είδος µε επίσης υψηλή εµπορική αξία, όπου η 

αναπαραγωγή του κρίνεται σχετικά εύκολη ενώ δυσκολία παρατηρείται στην 

απόκτηση του επιθυµητού χρώµατος, όπως αυτό των άγριων πληθυσµών. 
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• Συναγρίδα  (Dentex dentex), είδος ίσως µε την υψηλότερη εµπορική αξία 

σήµερα σε σχέση µε τα υπόλοιπα, το οποίο όµως παρουσιάζει ιδιαίτερα 

προβλήµατα σε όλα τα στάδια της εκτροφής του, κυρίως λόγω κανιβαλισµού. 

• Γλώσσα (Solea solea), είδος µε ιδιαίτερες απαιτήσεις  για τις οποίες η έρευνα 

µέχρι σήµερα δεν είναι επαρκής. 

Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζουν εκτενείς αναφορές σχετικά µε 

το κόστος παραγωγής ιχθυδίων σε Ι/Σ. Ωστόσο, η αρχική ανάγκη προσέγγισης του 

κόστους προέκυψε λόγω των οργανωµένων σχεδίων εµπλουτισµού µε ιχθύδια 

διαφόρων ειδών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια σε διάφορα σηµεία του 

πλανήτη. 

Το κόστος παραγωγής των ιχθυδίων µε σκοπό τον εµπλουτισµό συµβάλλει 

σηµαντικά στην τελική διαµόρφωση του κόστους όλου του εγχειρήµατος (Cowx, 1998: 

Cowx, 1999). Γενικά, δεν είναι πάντοτε εφικτή η παραγωγή µεγάλης κλίµακας γόνων 

όλων των πληθυσµών από τους σταθµούς παραγωγής γόνου, ενώ αρκετές  φορές το 

κόστος είναι δυσβάσταχτο και η κάλυψη των εξόδων γίνεται σε βάθος χρόνου (Bell et 

al., 2008). Μερικές οικονοµικές προσεγγίσεις για τη µείωση του κόστους στους 

σταθµούς παραγωγής γόνου προτείνουν την αύξηση της παραγωγής µε την παράλληλη 

µείωση των εξόδων διαχείρισης (Focardi et al., 2005: Karagiannis and Katranidis, 

2000). Ωστόσο, στο πλαίσιο µείωσης του κόστους, οι υπεύθυνοι των σταθµών 

παραγωγής γόνου δε θα πρέπει να επιλέγουν ακραίες λύσεις, όπως είναι για παράδειγµα 

οι φθηνές τροφές, µε τελικό αποτέλεσµα τη µειωµένη ανάπτυξη των ιχθυδίων και τη 

µικρότερη εµπορική τους αξία (Focardi et al., 2005). Οι συντελεστές κόστους είναι 

εκείνοι που διαµορφώνουν την τελική τιµή του προϊόντος και µπορούν να διαχωριστούν 

σε άµεσους (τροφές, διατήρηση γεννητόρων, απασχόληση προσωπικού, κατανάλωση 
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ενέργειας, αναλώσιµα, κ.λπ.) και έµµεσους (ποσοστά επιβίωσης και ποσοστά 

δυσµορφιών).  Είναι σαφώς τεκµηριωµένο στη διεθνή βιβλιογραφία το µεγάλο ποσοστό 

δυσµορφικών ατόµων το οποίο αποµακρύνεται, δεν εισέρχεται ποτέ στον κύκλο της 

εκτροφής των πλωτών κλωβών στη θάλασσα και ωστόσο έχει κοστίσει αρκετά στον Ι/Σ  

(Divanach, et al., 1996).  

 

1.4 Σκοπός της εργασίας 

 
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της διαµόρφωσης του κόστους 

των ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακιού που παράγονται στους ελληνικούς 

ιχθυογεννητικούς σταθµούς, καθώς και των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν το 

τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα.  

Η ανάγκη της µελέτης αυτής προκύπτει από: 

• τη διαφοροποίηση των τεχνικών παραγωγής (πρωτοκόλλων) καθώς και  

• τις αυξηµένες ανάγκες γόνου των δύο ειδών, λόγω τόσο της αυξηµένης 

εµπορικής ζήτησης όσο και της συνεχώς µειούµενης αλιευτικής παραγωγής.  

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη και η διερεύνηση του κοστολογίου του γόνου, 

εφόσον αποτελεί τη βάση για την καλή ποιότητα του τελικού προϊόντος των µονάδων 

εκτροφής, καθώς αποτελεί το 10-20% του τελικού κοστολογίου (ανάλογα µε το εάν 

αναφερόµαστε σε  καθετοποιηµένη εταιρία η σε µια µεµονωµένη µονάδα εκτροφής, 

αντίστοιχα).  

Τέλος, η παρατηρηθείσα συγκέντρωση των εταιριών σε λίγους οµίλους 

πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τη συµπίεση των κοστολογίων, γεγονός που οδηγεί στην 

περαιτέρω διερεύνηση των πιθανών τρόπων ή και πρακτικών µείωσης του 

κοστολογίου. 
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2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
Γενικά, ένας Ι/Σ αποτελείται από χερσαίες εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε 

περιοχές άµεσης γειτνίασης µε τη θάλασσα και αποτελούνται από τµήµατα γεννητόρων, 

λαρβών, ζωντανής τροφής (φύκια, τροχόζωα, αρτέµια) καθώς και από τµήµατα 

αποκοπής-προπάχυνσης (Σχ. 5).  

 

 

 

Για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας, η οποία είχε ως στόχο την 

αξιολόγηση του κοστολογίου τριών ιχθυογεννητικών σταθµών (Ι/Σ) µε τη χρήση 

πρωτοκόλλων παραγωγής, επιλέχτηκαν τρεις συγκεκριµένοι σταθµοί για την 

παραγωγική περίοδο 2008-2009, βάσει της δυναµικότητας παραγωγής  και της 

λειτουργικότητά τους, για χρονική περίοδο µεγαλύτερη από αυτή των πέντε ετών.  

Επιπρόσθετα, είναι χρήσιµο να τονισθεί ότι στην παρούσα εργασία δεν έχει γίνει 

αναφορά σε θέµατα αποσβέσεων, εφόσον ο χρόνος λειτουργίας των υπό εξέταση Ι/Σ δε 

Σχήµα 5:  Σχηµατική απεικόνιση ενός Ι/Σ. 
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µας επιτρέπει να εξετάσουµε αυτό το κοµµάτι από κοινή βάση.  Για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας, το εκκολαπτήριο περιελάµβανε τους χώρους των λαρβών, της 

αρτέµια, των τροχοζώων και των φυκών. 

 

2.1 Κατηγοριοποίηση και περιγραφή ιχθυογεννητικών σταθµών  

 
Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται ο διαχωρισµός των Ι/Σ βασιζόµενος στη 

δυναµικότητα παραγωγής ανά παραγωγικό έτος. Για ευνόητους λόγους, οι επωνυµίες 

των Ι/Σ δεν αναφέρονται.  

 

 
Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση δείγµατος. 
 

 

Ι/Σ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(εκατ. ιχθύδια/έτος) 
 

Α Μικρός Έως 10 εκατ. 

Β Μεσαίος Έως 20 εκατ. 

Γ Μεγάλος > των 20 εκατ. 

 

 

2.1.1 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Α 
 
Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του Ι/Σ Α.  
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Πίνακας 2: Γενικά χαρακτηριστικά του Ι/Σ Α. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Α. 

Προέλευση νερού Γεωτρήσεις / Θάλασσα 

Αντλίες Γεωτρήσεων: 4 Σύνολο 380 m3/h 

(2 x 120m3, + 1x 80m3+ 1x 50 m3) 

Αλατότητα (S) 39 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 17,5 – 18,5 οC 

Αντλίες Θάλασσας: 2 Σύνολο 180 m3/h 
(2 x 90 m3) 

Αλατότητα (S) 39 ‰ 

Θερµοκρασία (T) Ακολουθούν το θερµοκρασιακό προφίλ 
της θάλασσας. 

 

 

2.1.1.1 Επεξεργασία νερού 

 
Στον πρώτο Ι/Σ, το νερό προήλθε τόσο από γεωτρήσεις όσο και από τη θάλασσα. 

Συνεπώς, η επεξεργασία του πραγµατοποιήθηκε τόσο µε τη βοήθεια αντλιών 

γεώτρησης όσο και µε τη βοήθεια αντλιών θάλασσας. Πιο αναλυτικά, στις αντλίες 

γεωτρήσεων υπήρχαν µηχανικά φίλτρα και µια κεντρική δεξαµενή καθίζησης 

χωρητικότητας 260 m3 όπου το νερό, µε φυσική ροή, κατανέµονταν σε όλα τα τµήµατά 

της. Για τα τµήµατα των φυκών και των τροχοζώων, χρησιµοποιήθηκαν µια σειρά από 

φίλτρα διαφορετικής διαπερατότητας (25, 5, 1 και 0,45 µm). Το αντλούµενο θαλασσινό 

νερό διέρχονταν από τέσσερα φίλτρα άµµου και ένα φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας 

(UV). Ακόµη, χρησιµοποιήθηκαν δύο δεξαµενές υγρού οξυγόνου, χωρητικότητας 5.000 

και 10.000 m3, ένας καυστήρας, ο οποίος λειτουργούσε µε υγραέριο για τη θέρµανση 
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του νερού και δύο εφεδρικές πετρελαιοκίνητες γεννήτριες. Τέλος, για την παροχή αέρα 

υπήρχαν δύο αεροσυµπιεστές (compressor αέρα) και ένας µικρότερος, εφεδρικός. 

2.1.1.2 Επεξεργασία νερού 

 

2.1.2 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Β  
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του δεύτερου Ι/Σ.  

 

Πίνακας 3: Γενικά χαρακτηριστικά του Ι/Σ Β. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β. 

Προέλευση νερού Γεωτρήσεις  

Αντλίες Γεωτρήσεων: 5 Σύνολο 800  m3/h 
(4 x 200 m3) 

Αλατότητα (S) 40 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 17,2- 19,2 οC 

 

 

 
Στο δεύτερο Ι/Σ, το χρησιµοποιούµενο νερό προέρχονταν µόνο από γεωτρήσεις. Το 

σύνολο του νερού διοχετεύονταν σε δύο δεξαµενές  χωρητικότητας 40 m3, όπου στη 

µία εκ των δύο προστίθονταν και οξυγόνο ενώ στη δεύτερη, το οξυγόνο προστίθονταν 

στο δίκτυο διανοµής. Στη συνέχεια, το νερό περνούσε από µηχανικά φίλτρα άµµου 50 

και 1 µm και έπειτα από φίλτρο UV. Σε αυτό το στάδιο, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι 

ένα µέρος του νερού τροφοδοτούσε το εκκολαπτήριο και την προπάχυνση ενώ το 

υπόλοιπο διέρχονταν από φίλτρα 0,45 µm, καταλήγοντας έτσι στη ζωντανή τροφή.  Για 

την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο, χρησιµοποιήθηκε δεξαµενή υγρού οξυγόνου 
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χωρητικότητας 10.000 m3 ενώ για τις ανάγκες θέρµανσης του νερού χρησιµοποιήθηκε 

ένας καυστήρας (πετρελαίου). Τέλος, υπήρχε ένας ηλεκτροκίνητος ψύκτης νερού 

(chiller) και µια εφεδρική πετρελαιοκίνητη γεννήτρια. 

 

2.1.3 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Γ 
 
 
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του  Ι/Σ Γ.  

 
Πίνακας 4:  Γενικά χαρακτηριστικά του Ι/Σ Γ. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Γ. 

Προέλευση νερού Γεωτρήσεις  

Αντλίες Γεώτρησεων: 6 Σύνολο 1320  m3/h 
(6 x 220 m3) 

Αλατότητα (S) (3 x 2 ‰ + 3 x 29‰) 

Θερµοκρασία (T) 19,5 – 20,5 οC 

 

 

2.1.3.1 Επεξεργασία νερού 

 
Στον τρίτο Ι/Σ, το χρησιµοποιούµενο νερό προέρχονταν µόνο από γεωτρήσεις. Το 

νερό αµέσως µοιραζόταν σε δύο δεξαµενές καθίζησης και σε µία δεξαµενή απαέρωσης 

(Degaser). Οι δεξαµενές καθίζησης ήταν χωρητικότητας 150 και 300 m3 ενώ η 

δεξαµενή απαέρωσης ήταν µικρότερης χωρητικότητας (40 m3).  

Το νερό, από τη δεξαµενή, χωρητικότητας 150 m3, διοχετεύονταν τόσο στο τµήµα 

της ζωντανής τροφής, όσο και στο τµήµα των λαρβών. Η διοχέτευση αυτή συνοδευόταν 

από τη διέλευσή του από φίλτρα («κάλτσες»)  5, 1 και 0,45 µm καθώς και από φίλτρο 
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Bernouli (5 µm), αντίστοιχα. Στη συνέχεια γινόταν η απαέρωση (Degaser) και έπειτα 

περνούσε από φίλτρα 1µm οπότε και κατέληγε σε φίλτρο UV.  

Το νερό, από τη δεξαµενή χωρητικότητας 300 m3, διοχετεύονταν αποκλειστικά στο 

τµήµα της προπάχυνσης. Από τη δεξαµενή των 40 m3, το νερό διοχετεύονταν στο 

τµήµα των γεννητόρων µε τη δυνατότητα παρεµβολής ψύκτη (chiller). Ακόµη, υπήρχε 

ένα σύστηµα διοχέτευσης του οξυγόνου στις δεξαµενές, ένα σύστηµα παροχής αέρα το 

οποίο αποτελούνταν  από τέσσερεις φυσητήρες, ένα δίκτυο CO2 στο τµήµα των φυκιών, 

ενώ για τα τµήµατα της αρτέµιας  και των τροχοζώων, υπήρχε πετρελαιοκίνητος 

καυστήρας. Τέλος, υπήρχε και µια εφεδρική γεννήτρια. 

 

2.2 Τµήµατα ζωντανών τροφών  

2.2.1 Τµήµα φυκιών  

2.2.1.1 Γενικές πληροφορίες  

 

Γενικά, το φύκος καλλιεργείται στις δεξαµενές των λαρβών (τεχνική πράσινων 

νερών) και λειτουργεί ρυθµιστικά στο περιβάλλον της δεξαµενής, όσον αφορά στο 

βακτηριακό φορτίο και στα επίπεδα φωτός που χρειάζονται στα δύο βασικά είδη 

εκτροφής (τσιπούρα-λαβράκι). Επίσης, αποτελεί συµπληρωµατική τροφή για τα 

τροχόζωα που παραµένουν στη δεξαµενή µέχρι τη στιγµή της κατανάλωσής τους από 

τις λάρβες. Κατά κύριο λόγο, η τεχνική των πράσινων νερών χρησιµοποιείται στην 

εκτροφή λαρβών τσιπούρας, ενώ τα τελευταία χρόνια η τεχνική αυτή έχει εφαρµοστεί 

σε µικρότερο βαθµό και για την εκτροφή λαρβών λαβρακιού, µε εξίσου ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατάρρευση (crash) των καλλιεργειών 

φύκους, παρατηρείται συχνά στους Ι/Σ µε αποτέλεσµα τη διακοπή παραγωγής λαρβών 
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σε αρκετές επιχειρήσεις.  Το γεγονός αυτό οδηγεί τις εταιρίες παραγωγής των 

προϊόντων διατροφής στην παραγωγή προϊόντων ξηρού φύκους ως εναλλακτική λύση. 

Η χρήση αυτών των προϊόντων βρίσκεται σε πειραµατικό ακόµη στάδιο, εξαιτίας της 

δυσκολίας στην εφαρµογή ενός καινούργιου συστήµατος εκτροφής. Τόσο ο χρόνος 

εκτροφής όσο και το κόστος αυτών των προϊόντων είναι ιδιαίτερα υψηλά, κατά 

συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο να µελετηθεί εάν αποτελεί οικονοµική λύση για την 

επιτυχία µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας, όπως είναι για παράδειγµα αυτή των 

ιχθυοκαλλιεργειών. 

 

2.2.1.2 Ιχθυογεννητικός Σταθµός  Α 

 
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των φυκιών του 

πρώτου Ι/Σ. 

 

 
Πίνακας 5:  Χαρακτηριστικά του τµήµατος φυκιών του Ι/Σ Α. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α. 

Προέλευση νερού Γεώτρησης µε επεξεργασία ενός επιπλέον 
UV 

Αλατότητα (S) 36‰ 

Θερµοκρασία (T) 17,5-18°C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 60 Σακούλες x 300 l + 25 Σακούλες x 550 
l 

Aερισµός ΝΑΙ 

CO2 µε µπουκάλες ΝΑΙ 

Είδη που χρησιµοποιούνται Nanochloropsis, Chlorella, Isochrisis 
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Στον πρώτο Ι/Σ, οι αρχικές καλλιέργειες (master culures) διατηρούνταν στο ψυγείο 

σε µικρούς όγκους  250 ml όπου παρέµεναν εκεί περίπου ένα µήνα, µε απώτερο σκοπό 

να αυξηθεί η συγκέντρωση των κυττάρων του φύκους. Στη συνέχεια, µοιράζονταν κατά 

τα ¾ σε όγκους 500 ml εκτός ψυγείου (21-22 °C) και κατά το ¼ σε όγκους 250 ml 

εντός ψυγείου (22 °C). Στη συνέχεια, κάθε τέσσερις ηµέρες πραγµατοποιούνταν 

διαδοχικές αραιώσεις σε αυξανοµένους όγκους (500 ml → 1 l→ 2 l→ 6 l→20 l→ 

σακούλα 550 l). Η σακούλα των 550 l (Eικ. 1) µε το πέρας των πέντε ηµερών, 

µοιράζονταν σε άλλες τρεις, ίδιου όγκου και διατηρούνταν εκεί για εφτά ηµέρες µέχρι 

να µοιραστεί στις δεξαµενές εκτροφής των λαρβών. Για όλες τις ενέργειες και τις  

διαδικασίες που πραγµατοποιούνταν εκτός ψυγείου, χρησιµοποιούνταν CO2. 

Από τις καλλιέργειες master µέχρι τις φιάλες των 20 l, προστίθονταν λίπασµα το 

οποίο παρασκευαζόταν συνήθως στο χώρο του Ι/Σ, ενώ στις σακούλες  όγκου 300 και 

450 l, προστίθoνταν λίπασµα εµπορίου NUTRI-LEAF. Την πρώτη ηµέρα εµβολιασµού 

προστίθονταν 68 g/σακούλα ενώ την τέταρτη ηµέρα προστίθονταν 10 g/σακούλα. Στο 

δίκτυο του αέρα τοποθετούνταν φίλτρα αέρα µέχρι το στάδιο των 20 l. Η τελική 

συγκέντρωση για το είδος Chlorella minutisima φτάνει τα 20–22 εκατοµµύρια 

κύτταρα/ml. Τέλος, το καλλιεργούµενο φύκος διοχετεύονταν, ύστερα από φιλτράρισµα, 

στο τµήµα λαρβών µε φυσική ροή από όγκο 300 l και µε τη βοήθεια της αντλίας από 

όγκο 450 l. Μέχρι το στάδιο των 20 l όλα τα εργαλεία, τα δοχεία καθώς και οι φιάλες 

αποστειρώνονταν σε κλίβανο στους 120 °C για 15 min. Προαιρετικά, για τον έλεγχο 

του βακτηριακού φορτίου της καλλιέργειας, προστίθονταν Micro Control (20 

ppm/σακούλα, την πρώτη ηµέρα). Οι σακούλες προέρχονταν από το εµπόριο στις 

κατάλληλες διαστάσεις. 
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2.2.1.3 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Β 

 
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των φυκιών του  

δεύτερου Ι/Σ. 

 
Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά του τµήµατος φυκιών του Ι/Σ Β. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β. 

Προέλευση νερού Γεώτρησης µε επεξεργασία ενός φίλτρου 
0,45 µm . 

Αλατότητα (S) 40 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 19- 24 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 50 Σακούλες x 300 l + σύστηµα συνεχούς 
καλλιέργειας BIOFENCE 

Aερισµός ΝΑΙ 

CO2 µε µπουκάλες ΝΑΙ 

Είδη που χρησιµοποιούνται Nanochloropsis, Chlorella, Isochrisis, 
Tetraselmis 

 

Εικόνα 1: Μικροί όγκοι 550 l Ι/Σ Α (προσωπικό αρχείο συγγραφέα). 
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Στο δεύτερο Ι/Σ, οι αρχικές καλλιέργειες αρχικά διατηρούνταν στο ψυγείο σε 

µικρούς όγκους 50 ml για χρονικό διάστηµα 15 ηµερών και στη συνέχεια µεταφέρονταν 

σε φιάλες 250 ml, όπου παρέµεναν για ακόµη ένα δεκαπενθήµερο, µε σκοπό να αυξηθεί 

η συγκέντρωση των κυττάρων του φύκους. Στη συνέχεια, µοιράζονταν κατά το ½ σε 

όγκο 500 ml εκτός ψυγείου και κατά το ½  σε όγκο 250 ml εντός ψυγείου. Η φιάλη των 

250 ml όταν έφτανε στην επιθυµητή συγκέντρωση µοιραζόταν κατά τα ¾ σε όγκο 2 l 

και κατά το ¼  σε όγκο 250 ml. Στη συνέχεια, κάθε τρεις ηµέρες, πραγµατοποιούνταν 

διαδοχικές αραιώσεις σε αυξανόµενους όγκους (2 l → 5 l→ 20 l→ 100 l σακούλα→300 

l σακούλα δεξαµενές λαρβών). Για όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιούνταν εκτός 

ψυγείου και σε όλα τα στάδια, χρησιµοποιούνταν CO2. 

Από τις καλλιέργειες master µέχρι και τις σακούλες τελικού όγκου 300 l (Eικ. 2) 

προστίθονταν λίπασµα το οποίο συνήθως παρασκευαζόταν στο χώρο του Ι/Σ και το 

οποίο ήταν διαφορετικό ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας. Όσον αφορά στο 

σύστηµα συνεχούς καλλιέργειας BIOFENCE  χωρητικότητας 600 l, η απαραίτητη 

ποσότητα διοχέτευσης στις λάρβες πραγµατοποιούνταν µε την εναλλάξ  χρήση δύο 

αντλιών. Τέλος, το καλλιεργούµενο φύκος διοχετεύονταν σε µία κεντρική δεξαµενή στο 

τµήµα λαρβών µε τη βοήθεια αντλίας και στη συνέχεια µοιραζόταν στις δεξαµενές 

λαρβών. Μέχρι το στάδιο των 250 ml όλα τα εργαλεία, τα δοχεία καθώς και οι φιάλες 

αποστειρώνονταν σε κλίβανο στους 120 °C για 15 min. Για τον έλεγχο του 

βακτηριακού φορτίου της καλλιέργειας, προστίθονταν πάντα Micro Control (20 

ppm/σακούλα, την πρώτη ηµέρα). Οι πλαστικές σακούλες προέρχονταν από το εµπόριο, 

στις κατάλληλες διαστάσεις.  

Γενικά, το σύστηµα BIOFENCE λειτουργεί κυρίως µε το είδος Chlorella minutisima  

και όταν η συγκέντρωση φτάσει τα 200-350 εκατοµµύρια κύτταρα/ml, τότε υπάρχει η 
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δυνατότητα  συγκοµιδής 100l/ηµέρα, ενώ όταν η συγκέντρωση ξεπεράσει τα 250 

εκατοµµύρια κύτταρα/ml, τότε η συγκοµιδή µπορεί να φτάσει και τα 200 l/ηµέρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 Ιχθυογεννητικός Σταθµός  Γ 

 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των φυκιών του 

τρίτου Ι/Σ . 

 
Πίνακας 7: Χαρακτηριστικά του τµήµατος φυκιών του Ι/Σ Γ. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ. 

Προέλευση νερού Γεώτρησης µε επεξεργασία ενός φίλτρου 
0,45 µm  

Αλατότητα (S) 29 - 30 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 24 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 96 Σακούλες x 500 l + 40 Σακούλες x 60 l 

Aερισµός ΝΑΙ 

CO2 µε µπουκάλες ΝΑΙ 

Είδη που χρησιµοποιούνται Chlorella, Isochrisis  

Εικόνα 2: Απεικόνιση χώρου καλλιέργειας φυκιών του Ι/Σ B, µεγάλοι 
όγκοι (προσωπικό αρχείο συγγραφέα). 
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Στον τρίτο Ι/Σ, οι αρχικές καλλιέργειες αρχικά διατηρούνταν στο ψυγείο (18 °C) σε 

µικρούς όγκους 50 ml όπου παρέµεναν εκεί µέχρι να αυξηθεί η συγκέντρωση τους και 

έπειτα µοιράζονταν σε όγκους 50 και 300 ml, για χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών. Στη 

συνέχεια, µοιράζονταν σε πέντε φιάλες των 500 ml (εκτός ψυγείου) για χρονικό 

διάστηµα έξι ηµερών και κατόπιν κάθε ένας από τους όγκους αυτούς τοποθετούνταν σε 

όγκο 50 ml και έτσι προέκυπτε ένας καινούργιος όγκος 500 ml. Τα υπόλοιπα 450 ml 

χρησιµοποιούνταν για τον εµβολιασµό δοχείων όγκου 10l. Αφού παρέµεναν στο δοχείο 

των 10 l για 5 ηµέρες, µε δύο 10 l δηµιουργήθηκε ένα 60 l  το οποίο µετά από άλλες 5 

ηµέρες εµβολιάστηκε σε 1 ή 2 σακούλες των 500 l ανάλογα µε τη συγκέντρωση. Οι 

σακούλες των 500 l (Εικ. 3) χρειαζόταν να παρέλθουν 7 µε 9 ηµέρες ώσπου να 

χρησιµοποιηθούν στο τµήµα των λαρβών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3:  Απεικόνιση χώρου καλλιέργειας φυκιών του Ι/Σ Γ 
 (προσωπικό αρχείο συγγραφέα) 
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2.2.2 Τµήµα τροχοζώων (ROTIFER) 

2.2.2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Γενικά, το τροχόζωο Brachionus plicatilis από τη δεκαετία του 1970 έχει 

χρησιµοποιηθεί σε θαλασσινά είδη, για τη διατροφή των λαρβών τους. Τα σχετικά 

πλεονεκτήµατα που τα καθιστούν χρήσιµα για τη διατροφή των λαρβών, είναι τα 

ακόλουθα: 

 

1. Αναπαράγεται πολύ γρήγορα (0,7 -1,4 άτοµα /ηµέρα) 

2. Αναπτύσσεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις (φτάνει τα 5.000/ml) 

3. Αναπτύσσεται γρήγορα σε εσωτερικές εγκαταστάσεις 

4. Χρησιµοποιείται ως φορέας για τη µεταφορά των απαραίτητων διατροφικών 

στοιχείων στις λάρβες (Bio-encapsulation), λόγω του τρόπου διατροφής 

(ηθµοτροφικός οργανισµός). 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των τροχοζώων 

του πρώτου Ι/Σ . 

 

Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά του τµήµατος τροχοζώων του Ι/Σ Α. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση από κεντρική δεξαµενή  

Αλατότητα (S) 25 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 25 - 26 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 30 ∆εξαµενές  x 1700 l για καλλιέργεια 
(4 ∆εξαµενές x 80 l για εµπλουτισµό) 
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2.2.2.2 Επεξεργασία νερού 

 
 Γενικά, το νερό που χρησιµοποιήθηκε στο τµήµα τροχοζώων των Ι/Σ προερχόταν 

από γεώτρηση της κεντρικής δεξαµενής και στη συνέχεια ακολουθούσε η διέλευσή του 

µέσα από  µηχανικό φίλτρο  5, 1 και 0,45 µm καθώς και από φίλτρο UV. Μία φορά την 

εβδοµάδα πραγµατοποιούνταν αλλαγή στα φίλτρα 0,45 µm και µία φορά το µήνα τα 

υπόλοιπα φίλτρα αποστειρώνονταν σε κλίβανο µε σκοπό να υπάρξει πλήρης 

καθαρισµός του νερού. Για την παροχή οξυγόνου, υπήρχε δίκτυο από την κεντρική 

δεξαµενή υγρού οξυγόνου. Τέλος, υπήρχε και ένας καυστήρας ο οποίος 

χρησιµοποιούνταν για τη θέρµανση του νερού στις δεξαµενές εκτροφής, µε τη χρήση 

κλειστού κυκλώµατος. 

 

2.2.2.3 Εκτροφή τροχοζώων  Ι/Σ Α 

 
Στο τµήµα των τροχοζώων του πρώτου Ι/Σ χρησιµοποιήθηκε το µεσαίο, σε µέγεθος, 

στέλεχος Cayman (120-140 µm) και το µεγάλο Large (170-200 µm). Υπήρχαν αρχικές 

καλλιέργειες τις οποίες διατηρούσαν στις κατάλληλες συνθήκες (18-19 °C) σε φιάλες 

όγκου 250 ml. Τα τροχόζωα τρέφονταν αποκλειστικά µε  Chlorella sp και όταν η 

συγκέντρωση έφτανε τα αυξηµένα επιθυµητά επίπεδα, τότε αραιώνονταν διαδοχικά, σε 

όγκους 500 και 1000 ml.  Σε επόµενο στάδιο, τα 1000 ml τοποθετούνταν σε ένα δοχείο 

των 20 l, εκτός ψυγείου. Όταν ο πληθυσµός έφτανε περίπου τα 4 εκατοµµύρια τότε 

διανέµονταν σε τρείς φιάλες των 20 l. Μέχρι και αυτό το στάδιο η διατροφή των 

τροχοζώων γινόταν µόνο µε το φύκος Chlorella.  Ένας όγκος 300 l εµβολιάζονταν µε 

12 εκατοµµύρια και για τάϊσµα χρησιµοποιούσαν Culure Selco Plus (5 g/ηµέρα). Στον 

όγκο των 300 l παρέµενε για πέντε µε έξι ηµέρες µέχρι να φτάσει  περίπου τα 50-60 

εκατοµµύρια πληθυσµό, ο οποίος µε τη σειρά του µοιραζόταν σε δύο όγκους των 350 l, 
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όπου για το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων ηµερών που παρέµενε εκεί, ταΐζονταν µε 

Culure Selco Plus  (12 g/ηµέρα). Τα 100-150 εκατοµµύρια που προέκυψαν, 

εµβολιάζονταν σε µία δεξαµενή µε 750l νερό και σταδιακά αυξανόταν ο όγκος της για 

πέντε ηµέρες φτάνοντας έτσι τα 1700 l και ταΐζονταν µε Culure Selco Plus ή µε Ω3 

Yeast 60. Στη συνέχεια,  χρησιµοποιούνταν ως τροφή για τις λάρβες ή ξανά για 

εµβολιασµό. Η διακύµανση του οξυγόνου ήταν µεταξύ 4 µε 15 mg/l (max 12 mg/l). Η 

µέγιστη συγκοµιδή ανέρχονταν σε 2,5-3.0 x 109 τροχόζωα/ηµέρα. Οι αρχικές 

συγκεντρώσεις εκτροφής ανέρχονταν σε 250-300 άτοµα/ml, ενώ οι τελικές µέχρι 850 

άτοµα/ml. Η διάρκεια του εµπλουτισµού ήταν έξι µε οχτώ ώρες και η συγκέντρωση 

κατά τον εµπλουτισµό περίπου 750 άτοµα/ml. Τα προϊόντα εµπλουτισµού που  

χρησιµοποιούνταν ήταν Culure Selco Plus (150 g/m3 backgound feeding technique), 

S.presso 350 g/m3, Red Pepper 550 g/m3 και DHA Protein Selco 375 g/m3. 

 

2.2.2.4 Εκτροφή τροχοζώων  Ι/Σ Β. 

 
Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των τροχοζώων 

του δεύτερου Ι/Σ. 

 
Πίνακας 9 Χαρακτηριστικά του τµήµατος τροχοζώων του Ι/Σ Β. 
  

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 40 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 24 - 26 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 8 ∆εξαµενές  x 1800 l για καλλιέργεια 
(5 ∆εξαµενές x 800 l για εµπλουτισµό) 
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Στο τµήµα των τροχοζώων του δεύτερου Ι/Σ, χρησιµοποιήθηκε το µεσαίο, σε 

µέγεθος, στέλεχος Cayman (120-140 µm). Οι αρχικές καλλιέργειες που υπήρχαν,  

διατηρούνταν σε συνθήκες ψυγείου (19 °C) µέσα σε φιάλες όγκου 250 ml και  

χρησιµοποιούσαν κυρίως το φύκος Chlorella ενώ περίπου 10% από το φυτοπλαγκτόν 

Tetraselmis.  Όταν η συγκέντρωση έφτανε στα αυξηµένα επιθυµητά επίπεδα, χωριζόταν 

σε τέσσερις φιάλες των 250 ml, όπου όταν οι τρεις εκ των οποίων έφταναν στην 

επιθυµητή πυκνότητα τοποθετούνταν αρχικά σε µία δεξαµενή µε 10 l φυτοπλαγκτόν 

Tetraselmis. Στη συνέχεια και ανάλογα µε την πυκνότητα αυξανόταν και ο όγκος της 

έως τα 100 l φύκους. Τα 100 l µε το πέρας οχτώ ηµερών τοποθετούνταν σε δεξαµενή 

όγκου 800 l µε 100 l φύκους. Στη συνέχεια, προστίθονταν 100 l φύκους κάθε µέρα 

µέχρι να  φτάσουν τα 800 l φύκους. Έπειτα, διανέµονταν σε δύο σακούλες όγκου 600l 

οι οποίες όταν έφταναν στις επιθυµητές συγκεντρώσεις απέδιδαν µία δεξαµενή όγκου 

1800 l, η οποία µε τη σειρά της, στο τέλος της εκτροφής χορηγούνταν στις δεξαµενές 

των λαρβών αφού πρώτα είχε εµπλουτιστεί. Η θερµοκρασία µετά το στάδιο των 100 l 

διατηρούνταν στους 24-26 οC, µε παράλληλη διοχέτευση οξυγόνου. Η εκτροφή στις 

δεξαµενές των 800 l γινόταν ή µε το προϊόν S. parkle (ξηρή τροφή) ή µε το προϊόν 

Ducosa  (fresh chlorella). Τα τροχόζωα στα οποία είχε χορηγηθεί προϊόν S. parkle 

µεταφέρονταν σε δεξαµενές εµπλουτισµού και στη συνέχεια προσφέρονταν ως τροφή 

στις λάρβες, ενώ εκείνα στα οποία είχε χορηγηθεί Ducosa µοιράζονταν σε 2 δεξαµενές 

των 1800 l (1 Ducosa, 1 S. parkle) και ακολουθούσαν πάλι τον κύκλο.  

 

2.2.2.5 Εκτροφή τροχοζώων  Ι/Σ Γ 

 
Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των τροχοζώων 

του τρίτου Ι/Σ Γ. 
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Πίνακας 10: Χαρακτηριστικά του τµήµατος τροχοζώων του Ι/Σ Γ. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 25-26 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 25 - 28 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 21 ∆εξαµενές  x 2800 lγια καλλιέργεια 
(3 ∆εξαµενές x 1500 l για εµπλουτισµό) 

 

Η διαδικασία διατήρησης των τροχοζώων στον τρίτο Ι/Σ ήταν ακριβώς η ίδια µε 

αυτήν του δεύτερου.  

 

2.2.3 Τµήµα Αρτέµιας 
 
Στους Πίνακες 11, 12 και 13 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος της 

αρτέµιας για του τρεις Ι/Σ, αντίστοιχα. 

 

 
Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά του τµήµατος Αρτεµιας του  Ι/Σ Α. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 36 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 28- 30 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 11 ∆εξαµενές  x 1500 l για καλλιέργεια 
(2 ∆εξαµενές x 700 l για εµπλουτισµό) 
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Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά του τµήµατος Αρτέµιας του Ι/Σ Β. 

 
ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 40-41 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 29– 30 °C 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 12 ∆εξαµενές  x 1800 l για καλλιέργεια 
(4 ∆εξαµενές x 800 l για εµπλουτισµό) 

 
 
 
Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά του τµήµατος Αρτέµιας του Ι/Σ Γ. 
 

  
 

2.2.3.1 ∆ιαδικασία παραγωγής Αρτέµιας  

 
Η διαδικασία για την παραγωγή αρτέµιας (µικρής ή µεγάλης), ήταν κοινή και για 

τους τρείς Ι/Σ και ακολουθούσε τα  στάδια της αποκελύφωσης, της ενυδάτωσης των 

κύστεων και προετοιµασίας των χηµικών, της αποκελύφωσης σε κατάλληλη δεξαµενή 

και τέλος του ξεπλύµατος και τοποθέτησης της αρτέµια στις ανάλογες δεξαµενές. 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 29-30 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 30-31 °C εκκόλαψη 
26-27 °C εµπλουτισµός 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 8 ∆εξαµενές  x 2800 l για καλλιέργεια 
(4 ∆εξαµενές x 2800 l για εµπλουτισµό) 
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Η εκκόλαψη της αρτέµιας γινόταν αφού απολυµαίνονταν οι κύστεις, για δέκα λεπτά 

σε διάλυµα NaClΟ. Στη συνέχεια, ακολουθούσε η τοποθέτησή τους στη δεξαµενή 

εκκόλαψης και µετά από 24 h γινόταν η συλλογή τους µε τη διαδικασία του 

διαχωρισµού. Η εκκόλαψη της αρτέµιας γινόταν σε δεξαµενές πυκνότητας 2,5 kg/ m3 

(Εικ. 4) και το στάδιο της εκκόλαψης διαρκούσε περίπου 24 h, ανάλογα µε την αρτέµια 

και το είδος του εµπλουτιστικού. Επιπρόσθετα, ανάλογα µε την επιλογή του κάθε Ι/Σ, η 

συγκοµιδή της αρτέµια πραγµατοποιούνταν από δύο έως τέσσερις φορές µέσα σε 24 h. 

Ο εµπλουτισµός της γινόταν µε 400-500 εκατ.ναύπλιοι/m3. Το στάδιο του 

εµπλουτισµού της διαρκούσε 20-24 h, ενώ η µικρή αρτέµια δεν εµπλουτίζονταν, λόγω 

της υψηλής περιεκτικότητάς της σε λιπαρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα εργασία, στο δεύτερο και τρίτο Ι/Σ, υπήρχε η δυνατότητα διατήρησης 

της εµπλουτισµένης αρτέµιας για 18-20 h σε θάλαµο ψύξης στους 4,5-5 °C. Στον 

εµπλουτισµό υπήρχε πάντα παροχή οξυγόνου (4-14 mg/lit). Ανεξάρτητα από το 

µέγεθος της παραγωγής των τριών υπό εξέταση Ι/Σ, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι και 

Εικόνα 4:  Σχηµατική απεικόνιση δεξαµενής κατά τη διαδικασία 
εκκόλαψης. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:26 EEST - 54.219.128.100



42 
 

 
 

οι τρεις απασχολούσαν ένα άτοµο κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε όλη την παραγωγική 

περίοδο. Οι δοσολογίες των εµπλουτιστικών που χρησιµοποιούνταν, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14: ∆οσολογίες των εµπλουτιστικών που χρησιµοποιήθηκαν . 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Τµήµα Λαρβών  
 
Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των λαρβών του 

πρώτου Ι/Σ.  

 
Πίνακας 15: Χαρακτηριστικά του τµήµατος λαρβών  του Ι/Σ Α. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 36 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 18-20 °C Τσιπούρα 
15-18 °C Λαβράκι 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 18 ∆εξαµενές  x 5500 l 
19 ∆εξαµενές x 14000 l 

 

Εµπλουτιστικό ∆οσολογία 
Εµπλουτιστικού 

Πυκνότητα αρτέµιας 

Spari Selco 500 g/m3 400 εκατ/ m3 

Red Pepper 600 g/ m3 300 εκατ/ m3 

Top Rich 800 g/m3 300 εκατ/ m3 

Easy DHA Selco 600 g/ m3 - 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:26 EEST - 54.219.128.100



43 
 

 
 

Στο τµήµα λαρβών του πρώτου Ι/Σ, υπήρχε η δυνατότητα παροχής οξυγόνου µε 

µέγιστο τα 8 mg/l. Η ψύξη του νερού στην εκτροφή λαβρακιού γινόταν µε ψυκτικό 

µηχάνηµα και για την τσιπούρα η θέρµανση γινόταν µε καυστήρα. O συγκεκριµένος Ι/Σ 

διέθετε συνολικά 14 δεξαµενές γεννητόρων, οχτώ εκ των οποίων περιείχαν γεννήτορες 

από τσιπούρα και έξι από αυτές γεννήτορες από λαβράκι. Οι ανάγκες σε αυγά 

καλύπτονταν πλήρως από τις υπάρχουσες δεξαµενές. Στους γεννήτορες, υπήρχε 

αυτόµατος φωτισµός για τη ρύθµιση της φωτοπεριόδου και στην περίπτωση του 

λαβρακιού υπήρχε ψυκτικό µηχάνηµα για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας. Το τάϊσµα 

στους γεννήτορες γινόταν έξι ηµέρες την εβδοµάδα και προληπτικά λουτρά 

πραγµατοποιούνταν για την καλύτερη υγιεινή των γεννητόρων. 

 

2.2.4.1 Εκτροφή τσιπούρας 

 
Η πυκνότητα των αυγών στις δεξαµενές λαρβών είναι δυνατόν να φτάσει τα 100 

g/m3. 
Το πρώτο τάϊσµα γινόταν την τρίτη ηµέρα  χρησιµοποιώντας 5-6 τροχόζωα/ml, τα 

οποία αυξάνονταν µε την πάροδο του χρόνου και µπορούσαν να φτάσουν τα 12 

τροχόζωα/ml. Ταυτόχρονα µε το τάϊσµα, εφαρµόζονταν και τεχνητή φωτοπερίοδος 

14L:10D . Πριν το πρώτο τάϊσµα, ο πυθµένας της δεξαµενής σιφωνιζόταν ώστε να 

αποµακρυνθούν τα εναποµείναντα στον πυθµένα νεκρά αυγά ή τα άδεια κελύφη αυτών. 

Η διαδικασία καθαρισµού του πυθµένα επαναλαµβανόταν την έβδοµη ηµέρα µε µια 

περιοδικότητα τριών ηµερών, όπου στη συνέχεια µειωνόταν στις δύο ηµέρες.  

Την πρώτη ηµέρα ταΐσµατος τοποθετούνταν στη δεξαµενή περίπου 300 l φύκια, ενώ 

τις υπόλοιπες ηµέρες µόνο 120 l. Τις πρώτες ηµέρες, η έξοδος του νερού από τη 

δεξαµενή γινόταν µόνο από το επιφανειακό φίλτρο (250 µm), το οποίο άλλαζε µε 

µεγαλύτερο (500 µm) τη στιγµή που ξεκινούσε το τάϊσµα της µικρής αρτέµιας (AF).   
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Επίσης, την πρώτη ηµέρα ταΐσµατος τοποθετούνταν επιφανειακός συλλέκτης λαδιού 

(skimmer) µε σκοπό να επιτραπεί η άνοδος των λαρβών στην επιφάνεια καθώς και η 

δηµιουργία της νηκτικής κύστης. Η µικρή αρτέµια (AF) ταϊζόταν από την 18η έως την 

27η ηµέρα, ενώ παράλληλα από την 24η ηµέρα αρχίζε να ταΐζεται και η εµπλουτισµένη 

αρτέµια. Την 18η περίπου ηµέρα, οι λάρβες άρχιζαν να τρώνε ξηρή τροφή 50-100 µm, 

την 25η ηµέρα περνούσαν σε τροφή µεγαλύτερου µεγέθους (100-200 µm) και όταν 

πλέον έφταναν στην 40η ηµέρα µπορούσαν να αποκτήσουν τροφή µεγέθους 200-300 

µm.  Στο στάδιο των λαρβών το τάϊσµα γινόταν τόσο µε το χέρι και όσο και µε τη 

µέθοδο του υγρού ταΐσµατος. Επίσης, την 20η ηµέρα αφαιρούνταν το skimmer από τη 

δεξαµενή και από την 11η ηµέρα πραγµατοποιούνταν σιφωνισµός σε καθηµερινή βάση. 

Η διάρκεια φωτισµού στις δεξαµενές ήταν 14 h και η ένταση του φωτισµού στην 

επιφάνεια των δεξαµενών ήταν περίπου 2000 lux. 

 

2.2.4.2 Εκτροφή λαβρακιού 

 
Όσον αφορά στο λαβράκι, το τάϊσµα ξεκινούσε την έβδοµη ηµέρα χρησιµοποιώντας 

τροχόζωα αφού πρώτα προστίθονταν στη δεξαµενή περίπου 200 l φύκια. Η διάρκεια 

του φωτός ήταν 14 h και η ένταση του φωτισµού 50 lux, αυξανόµενη µετά την 17η 

ηµέρα. Το µέγεθος των φίλτρων ακολουθούσε το ίδιο µοτίβο µε την τσιπούρα. 

Στο λαβράκι, η µικρή αρτέµια χορηγούνταν από την 13η ηµέρα έως την 22η ενώ 

παράλληλα η εµπλουτισµένη αρτέµια ξεκινούσε να χορηγείται  από την 18η ηµέρα. Στο 

λαβράκι, το skimmer  τοποθετούνταν την τρίτη ηµέρα και αφαιρούνταν την 16η ηµέρα. 

Στις ξηρές τροφές, το λαβράκι ακολουθούσε το ίδιο πρωτόκολλο µε την τσιπούρα µε τη 

διαφορά ότι το πρώτο τάϊσµα γινόταν την 20η ηµέρα. Την έβδοµη ηµέρα γινόταν για 

πρώτη φορά σιφωνισµός του πυθµένα και έπειτα γινόταν µέρα παρά µέρα. 
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Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του τµήµατος των 

λαρβών του δεύτερου Ι/Σ. Στην περίπτωση του συγκεκριµένου Ι/Σ, υπήρχε η 

ιδιαιτερότητα της απουσίας τµήµατος γεννητόρων εφόσον οι ανάγκες του σταθµού σε 

αυγά καλύπτονταν από άλλο Ι/Σ της ίδιας εταιρείας βάσει προγραµµατισµού.  

Πίνακας 16:  Χαρακτηριστικά του τµήµατος λαρβών του Ι/Σ Β. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 40 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 18-19 °C Τσιπούρα 
14,0-15 °C Λαβράκι 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 8 ∆εξαµενές  x 10000 l 
12 ∆εξαµενές x 8000 l 

 

Στους Πίνακες 17 και 18 παρατίθενται ορισµένα σηµαντικά χαρακτηριστικά κατά 

την εκτροφή λαρβών τσιπούρας και λαβρακιού αντίστοιχα, του δεύτερου Ι/Σ. 

 
Πίνακας 17: Εκτροφή λαρβών τσιπούρας στον Ι/Σ Β. 
 
Ηλικία Τάϊσµα Φωτισµός Καθαρισµός 

(Σιφωνισµός 
πυθµένα) 

Παρατηρήσεις 

2η ηµέρα Φύκια + Rotifers 
(µέχρι την 25η ηµέρα) 

> 1500 lux 
(µέχρι την 25η 

ηµέρα) 

Ναι Skimmer 
Φίλτρο 250 µm 

11η ηµέρα Αρτέµια AF (µέχρι 
την 28η ηµέρα) 

 
- 

Ναι,  κάθε 2 
ηµέρες 

 
- 

15η ηµέρα Εµπλουτισµένη 
Aρτέµια EG 

 
- 

Ναι, κάθε 
µέρα 

Φίλτρο 500 µm 

25η ηµέρα Ξηρή τροφή 50-
100 µm 

1000 lux Ναι, κάθε 
µέρα 

 
- 

35η ηµέρα Ξηρή τροφή 100-
200 µm 

 
- 

Ναι, κάθε 
µέρα 

Φίλτρο 1000 µm 
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Πίνακας 18: Εκτροφή λαρβών λαβρακιού στον Ι/Σ Β. 
 
Ηλικία Τάϊσµα Φωτισµός Καθαρισµός 

(Σιφωνισµός 
πυθµένα) 

Παρατηρήσεις 

6η ηµέρα Φύκια + Rotifers 

(µέχρι την 13η ηµέρα) 

20 lux (µέχρι 

την 12η ηµέρα) 

Ναι Skimmer 

Φίλτρο 300 µm 

9η ηµέρα Αρτέµια AF (µέχρι 

την 18η ηµέρα) 

 Κάθε 2 

ηµέρες 

 

12η ηµέρα Εµπλουτισµένη 

Aρτέµια EG 

40 lux (µέχρι 

την 19η ηµέρα) 

Κάθε µέρα Φίλτρο 500µm (από 

την 15η ηµέρα) 

25η ηµέρα Ξηρή τροφή 50-

100 µm 

300 lux (µέχρι 

την 35η ηµέρα) 

Κάθε µέρα Αύξηση της 

θερµοκρασίας από 

15-17 °C 

35η ηµέρα Ξηρή τροφή 100-

200 µm 

400 lux Κάθε µέρα Φίλτρο 1000 µm 

 

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος των λαρβών του 

τρίτου Ι/Σ. 

 

 
Πίνακας 19:  Χαρακτηριστικά του τµήµατος λαρβών  του Ι/Σ Γ. 
 

 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 28 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 18-20 °C Τσιπούρα 
15-20 °C Λαβράκι 

∆ιαθέσιµοι όγκοι 31 δεξαµενές  x 10000 l 
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Ο τρίτος Ι/Σ, στο τµήµα των γεννητόρων διέθετε 16 δεξαµενές, οχτώ εκ των οποίων 

περιείχαν άτοµα τσιπούρας ενώ οι υπόλοιπες οχτώ περιείχαν άτοµα λαβρακιού. Οι 

ανάγκες σε αυγά καλύπτονταν πλήρως από τις υπάρχουσες δεξαµενές. Στους 

γεννήτορες (Εικ. 5), για τη ρύθµιση της φωτοπεριόδου υπήρχε αυτόµατος φωτισµός και 

στην περίπτωση του λαβρακιού για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας υπήρχε εναλλάκτης 

θερµοκρασίας. Το τάϊσµα στους γεννήτορες γινόταν πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (4 

ηµέρες ταΐζονταν µε ξηρή τροφή και µία ηµέρα µε καλαµάρι) και προληπτικά, υπήρχε 

και η δυνατότητα µπάνιου για την καλύτερη υγιεινή των γεννητόρων του.  

 

 

    

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Στους Πίνακες 20 και 21 παρατίθενται ορισµένα σηµαντικά χαρακτηριστικά κατά 

την εκτροφή λαρβών τσιπούρας και λαβρακιόυ αντίστοιχα, του τρίτου Ι/Σ και στην 

Εικόνα 6 απεικονίζονται οι λάρβες του. 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5: Σχηµατική απεικόνιση γεννητόρων (προσωπικό αρχείο 
συγγραφέα) 
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Πίνακας 20: Εκτροφή λαρβών τσιπούρας Ι/Σ Γ. 
 
Ηλικία Τάϊσµα Φωτισµός Καθαρισµός 

(Σιφωνισµός 
πυθµένα) 

Παρατηρήσεις 

3η ηµέρα Φύκια + Rotifers 

(µέχρι την 23η 

ηµέρα) 

> 1500 lux 

(µέχρι την 20η 

ηµέρα) 

Πριν το πρώτο 

τάισµα 

Skimmer 

Φίλτρο 300 µm 

Φύκια 300 L/ηµέρα 

13η ηµέρα Αρτέµια AF (µέχρι 

την 23η ηµέρα) 

 Κάθε 2 ηµέρες 

(από 9η ηµέρα) 

 

19η ηµέρα Εµπλουτισµένη 

Aρτέµια EG 

 Κάθε µέρα Φίλτρο 500 µm 

20η ηµέρα Ξηρή τροφή 80-

200 µm 

1200 lux Κάθε µέρα  

28η ηµέρα Ξηρή τροφή 200-

300 µm 

 Κάθε µέρα Φίλτρο 500 µm 

 
 
Πίνακας 21: Εκτροφή λαρβών λαβρακιού Ι/Σ Γ. 

 

Ηλικία Τάϊσµα Φωτισµός Καθαρισµός 
(Σιφωνισµός 
πυθµένα) 

Παρατηρήσεις 

7η ηµέρα Φύκια + Rotifers 

(µέχρι την 12η 

ηµέρα) 

10 lux (µέχρι 

την 12η 

ηµέρα) 

Πριν το πρώτο 

τάισµα 

Skimmer 

Φίλτρο 300 µm 

10η ηµέρα Αρτέµια AF (µέχρι 

την 23η ηµέρα) 

Αυξάνεται ο 

φωτισµός έως 

τα 70 lux 

Κάθε 2 ηµέρες 

από την 11η 

ηµέρα 

Αύξηση της 

θερµοκρασίας από 

15-17°C 

19η ηµέρα Εµπλουτισµένη 

Aρτέµια EG 

90 lux Κάθε µέρα Φίλτρο 500 µm 

20η ηµέρα Ξηρή τροφή 80-

200 µm 

200 lux Κάθε µέρα Αύξηση της 

θερµοκρασίας από 

17-19 °C 

27η ηµέρα Ξηρή τροφή 200-

300 µm 

200 lux Κάθε µέρα Φίλτρο 500 µm 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:26 EEST - 54.219.128.100



49 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Τµήµα Αποκοπής-Προπάχυνσης 

2.2.5.1 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Α 

 
Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος προπάχυνσης του 

πρώτου Ι/Σ.  

 

 
Πίνακας 22: Χαρακτηριστικά του τµήµατος προπάχυνσης  του Ι/Σ Α. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 35-37 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 17,5-18,5 °C Τσιπούρα 
17,5-18,5 °C Λαβράκι 

∆ιαθέσιµοι όγκοι             9 ∆εξαµενές  x 14000 l Αποκοπή 
            18 ∆εξαµενές x 18000 l Προπάχυνση 
            19 ∆εξαµενές x 50000 l Προπάχυνση 

 

Εικόνα 6: Σχηµατική απεικόνιση λαρβών (προσωπικό αρχείο 
συγγραφέα). 
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Στον πρώτο Ι/Σ, η αποκοπή ολοκληρώθηκε µε την πάροδο συνολικά 60 ηµερών και 

στη συνέχεια ακολούθησε και η πρώτη διαλογή µε σχάρα 1,5 mm. Στη συνέχεια, µε την 

ολοκλήρωση της αποκοπής, τα µεγάλα ψάρια µεταφέρονταν από την διαλογή στην 

προπάχυνση, όπου συνέχιζαν να τρέφονται µε αρτέµια παράλληλα µε την ξηρή τροφή, 

για χρονικό διάστηµα τριών ηµερών. Τα µικρά ψάρια της διαλογής παρέµεναν στο 

χώρο της αποκοπής τους, όπου συνέχιζαν να τρέφονται για άλλες δέκα ηµέρες µε 

αρτέµια. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν κοινή και για τα δύο είδη εκτροφής, 

έχοντας µικρές µόνο διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις ηµέρες διαλογής.  Στο στάδιο 

αυτό, στα ψάρια χορηγούνταν τροφές µεγέθους  200-300 µm. Το µέγεθος της τροφής 

αυξανόταν ανάλογα µε την αύξηση των ψαριών. Στη συνέχεια, στο χώρο της 

προπάχυνσης µε το πέρας 70 ηµερών, πραγµατοποιούνταν η δεύτερη διαλογή µε σχάρα 

2 mm. Η διαδικασία της διαλογής επαναλαµβανόταν κάθε δέκα ηµέρες, φτάνοντας το 

ψάρι σε µέγεθος 1,6 g. Γενικά, όταν τα ψάρια είναι περίπου 0,25 g γίνεται έλεγχος 

επίπλευσης για την εξακρίβωση ύπαρξης νηκτικής κύστης. Σε µέγεθος µεγαλύτερο του 

1 g γίνεται ποιοτικός έλεγχος µε σκοπό να αποµακρυνθούν τα ψάρια µε σκελετικές 

ανωµαλίες ή δυσµορφίες. Στη συνέχεια, τα  λαβράκια εµβολιάζονταν µε τη µέθοδο της 

εµβάπτισης µε σκοπό την προστασία τους από το βακτήριο Vibrio και µε το πέρας 200 

βαθµοηµερών µεταφέρονταν στη θάλασσα. 

Η µεταφορά των ψαριών στους κλωβούς γινόταν µε ισοθερµικές δεξαµενές στις 

οποίες η πυκνότητα των ιχθυδίων ήταν περίπου 30 kg/m3. Στο τµήµα αποκοπής –

προπάχυνσης (Eικ. 7) ο καθαρισµός των δεξαµενών γινόταν σε καθηµερινή βάση και το 

τάϊσµα γινόταν µε ταΐστρες αλλά και µε το χέρι, κάθε µισή ώρα. 
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2.2.5.2 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Β 

 
Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος προπάχυνσης του 

δεύτερου Ι/Σ. 

 
Πίνακας 23: Χαρακτηριστικά του τµήµατος Προπάχυνσης  του Ι/Σ Β. 
 

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Β. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 40 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 17,2-19,2 °C Τσιπούρα 
17,2-19,2 °C Λαβράκι 

∆ιαθέσιµοι όγκοι         17 ∆εξαµενές  x 20000 l Αποκοπή 
 18 ∆εξαµενές x 20000 l Προπάχυνση               
10 ∆εξαµενές x 40000 l Προπάχυνση 

 

Στο δεύτερο Ι/Σ η αποκοπή των µεγάλων ψαριών ολοκληρωνόταν την 60η ηµέρα 

ενώ η αποκοπή των µικρών την 67η και µε το πέρας 65 ηµερών γινόταν η πρώτη 

διαλογή µε σχάρα 2,0 mm. Τα µεγάλα ψάρια µεταφέρονταν από την διαλογή στην 

προπάχυνση την 65η ηµέρα, αφού είχε προηγηθεί έλεγχος επίπλευσης (60η ηµέρα), ενώ 

Εικόνα 7: Tµήµα προπάχυνσης  του Ι/Σ Α. 
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τα µικρά ψάρια της διαλογής παρέµεναν στο χώρο της αποκοπής µέχρι την 70η ηµέρα. 

Η διαδικασία αυτή ήταν κοινή και για τα δύο εκτρεφόµενα είδη έχοντας µικρές µόνο 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις ηµέρες διαλογής. Στο στάδιο αυτό, τα ψάρια 

τρέφονταν µε τροφές µεγέθους 200-300 µm. Στη συνέχεια, για την τσιπούρα η δεύτερη 

διαλογή γινόταν περίπου την 75η µε 85η  ηµέρα µε σχάρα 3,5 mm ενώ η τρίτη διαλογή 

πραγµατοποιούνταν την 110η ηµέρα µε σχάρα 5,0 mm. Γενικά, σε µέγεθος µεγαλύτερο 

από 1,3 g γίνεται ποιοτικός έλεγχος στα ψάρια µε σκοπό να αποµακρυνθούν αυτά µε 

σκελετικές ανωµαλίες ή δυσµορφίες και εάν κρίνεται απαραίτητο πραγµατοποιείται και 

τέταρτη διαλογή.  

O εµβολιασµός των λαβρακιών πραγµατοποιούνταν µε τη µέθοδο της εµβάπτισης µε 

σκοπό να προστατευτούν τα ψάρια από την παρουσία κάποιου βακτηρίου και πιο 

συγκεκριµένα του Vibrio. Μετά το πέρας 200 βαθµοηµερών τα ψάρια βάρους 2 g και 

ηλικίας 130 ηµερών, µεταφέρονταν στους κλωβούς. Η µεταφορά στη θάλασσα γινόταν 

µε ισοθερµικές δεξαµενές στις οποίες η πυκνότητα των ιχθυδίων ήταν περίπου 30 

kg/m3. Στο τµήµα αποκοπής–προπάχυνσης ( Εικ. 8) ο καθαρισµός των δεξαµενών 

πραγµατοποιούνταν σε καθηµερινή βάση και το τάϊσµα γινόταν κάθε µία ώρα µε 

ταΐστρες αλλά και µε το χέρι. 

 

Εικόνα 8: Tµήµα προπάχυνσης  του Ι/Σ Β. ∆ιαλογή ιχθυδίων  
σε κλάσεις µεγέθους. 
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2.2.5.3 Ιχθυογεννητικός Σταθµός Γ 

 
Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος προπάχυνσης του 

τρίτου Ι/Σ. 

 
Πίνακας 24: Χαρακτηριστικά του τµήµατος προπάχυνσης  του Ι/Σ Γ. 
  

ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ. 

Προέλευση νερού Γεώτρηση  

Αλατότητα (S) 28 ‰ 

Θερµοκρασία (T) 20,5 °C Τσιπούρα 
20,5 °C Λαβράκι 

∆ιαθέσιµοι όγκοι             26 ∆εξαµενές  x 15000 l Αποκοπή 
            10 ∆εξαµενές x 20000 l Αποκοπή 
            40 ∆εξαµενές x 50000 l Προπάχυνση 

 

Στον τρίτο Ι/Σ, η διάρκεια για την ολοκλήρωση της αποκοπής ήταν 50 ηµέρες ενώ 

την 55η ηµέρα πραγµατοποιούνταν η πρώτη διαλογή µε σχάρα 1,5 mm. Τα µεγάλα 

ψάρια µεταφέρονταν από τη διαλογή στην προπάχυνση την 70η ηµέρα , ενώ τα µικρά 

ψάρια της διαλογής παρέµεναν στο χώρο της αποκοπής µέχρι την 70η ηµέρα. Η 

διαδικασία αυτή ήταν κοινή και για τα δύο είδη εκτροφής, µε µικρές µόνο 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις ηµέρες διαλογής. Στο στάδιο αυτό, τα ψάρια 

τρέφονταν µε τροφές µεγέθους 200-300 µm. Στη συνέχεια, για τα λαβράκια η δεύτερη 

διαλογή γινόταν την 100η ηµέρα µε σχάρα 4,5 και 5,0 mm. Γενικά, σε µέγεθος 

µεγαλύτερο από 1 g γίνεται ποιοτικός έλεγχος στα ψάρια µε σκοπό να αποµακρυνθούν 

αυτά µε σκελετικές ανωµαλίες ή δυσµορφίες. O εµβολιασµός των λαβρακιών 

πραγµατοποιούνταν µε τη µέθοδο της εµβάπτισης µε σκοπό να προστατευτούν τα 

ψάρια από την παρουσία κάποιου βακτηρίου και πιο συγκεκριµένα  του Vibrio. Μετά 

το πέρας 200 βαθµοηµερών τα ψάρια µεταφέρονταν στους κλωβούς µε ισοθερµικές 
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δεξαµενές και η πυκνότητα των ιχθυδίων ήταν περίπου 35 kg/m3. Στο τµήµα 

αποκοπής–προπάχυνσης (Εικ. 9) ο καθαρισµός των δεξαµενών πραγµατοποιούνταν σε 

καθηµερινή βάση και το τάϊσµα γινόταν κάθε µία ώρα µε ταΐστρες αλλά και µε το χέρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Κατηγοριοποίηση Συντελεστών Κόστους 
 
 
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η κατηγοριοποίηση των διαφόρων 

συντελεστών κόστους έγινε σύµφωνα µε τον Stefanis (1994) και εφόσον 

προσαρµόστηκαν οι µεταβολές στη διαδικασία παραγωγής στο χρονικό διάστηµα που 

µεσολάβησε.  Η κατηγοριοποίησή τους, περιελάµβανε τα ακόλουθα: 

• Αναλώσιµα (Απολυµαντικά, Εµβόλια, Θρεπτικά άλατα, Σακούλες καλλιέργειας 

φυκιών) 

• Εργατικά (Μισθοδοσία, Εργοδοτικές εισφορές) 

• Ενέργεια (∆ΕΗ, Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο) 

• Λάρβες –Γεννήτορες (Ξηρές τροφές λαρβών µεγέθους 200-400 µm, Ξηρές 

τροφές γεννητόρων, Κατεψυγµένες τροφές γεννητόρων, Ξηρό φύκος). 

Εικόνα 9: Tµήµα προπάχυνσης  του Ι/Σ Γ. 
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• Ζωντανή τροφή (Αρτέµια, Ξηρές τροφές τροχοζώων, Εµπλουτιστικά Αρτέµιας 

και τροχοζώων) 

• Αποκοπή –Προπάχυνση (Ξηρές τροφές αποκοπής και προπάχυνσης, τροφές 

µεγαλύτερες από 300-500 µm).  

• Οξυγόνο (Συµπεριλαµβάνει την ετήσια κατανάλωση υγρού οξυγόνου για το 

σύνολο των αναγκων του Ι/Σ ανεξαρτήτως τµήµατος). 

     

2.2.7 Προσδιορισµός Νεκρού σηµείου (Break Even Analysis) 
  
 
Είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι όταν µια επιχείρηση αναφέρεται στο νεκρό σηµείο 

εννοεί το ποσό εκείνο των πωλήσεων (κύκλου εργασιών), µε το οποίο µπορεί να  

καλύψει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα µεταβλητά της έξοδα, χωρίς να 

πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµιά. Ως νεκρό σηµείο δηλαδή χαρακτηρίζεται η 

κατάσταση εκείνη όπου η επιχείρηση δεν παρουσιάζει κερδοφορία αλλά ούτε και ζηµία 

(Pinson, 2001).   

Η βασική αρχή, πάνω στην οποία στηρίζεται η ανάλυση του «νεκρού σηµείου» 

(break even point), είναι η συµπεριφορά του κόστους. Αυτό συµβαίνει γιατί ένα µέρος 

του κόστους είναι µεταβλητό και ανάλογο των πωλήσεων, ενώ ένα άλλο είναι σταθερό, 

τουλάχιστον για ένα µεγάλο εύρος πωλήσεων. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα σηµαντικότερα είδη δαπανών (κόστους) 

είναι δύο, οι σταθερές και οι µεταβλητές δαπάνες. Οι σταθερές δαπάνες αποτελούνται 

από τις δαπάνες εκείνες που παραµένουν αµετάβλητες και ανεξάρτητες από το ύψος 

των πωλήσεων (Jolly and Clonts, 1993). Τέτοιες δαπάνες αποτελούν τα έξοδα 

διοικήσεως, οι αποσβέσεις, τα ενοίκια γραφείων µηχανών, τα χρηµατοοικονοµικά 
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έξοδα κ.λπ. Ωστόσο, οι σταθερές δαπάνες µπορεί να µεταβάλλονται, αλλά η µεταβολή 

τους αυτή να οφείλεται σε άλλες αιτίες ανεξάρτητες από το µέγεθος της 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Επίσης, είναι δυνατόν ορισµένες δαπάνες να 

παραµένουν σταθερές µέχρι ενός ορισµένου ύψους πωλήσεων, πέραν του οποίου 

απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες. Αντίθετα, οι µεταβλητές δαπάνες είναι ανάλογες προς 

το ύψος των πωλήσεων ή του κύκλου εργασιών µιας επιχείρησης και τέτοιες είναι οι 

αµοιβές προσωπικού, οι υπερωρίες κ.ο.κ.  

Η ανάλυση του «νεκρού σηµείου» θα πρέπει να θεωρηθεί σαν οδηγός για τη λήψη 

ορθολογικών επιχειρηµατικών αποφάσεων και όχι σα µέσο κριτικής διοίκησης των 

επιχειρήσεων. Ο υπολογισµός του «νεκρού σηµείου» δείχνει το ελάχιστο ύψος 

πωλήσεων (κύκλου εργασιών), που πρέπει να πραγµατοποιεί µια επιχείρηση, για να 

καλύπτονται τόσο οι σταθερές όσο και οι µεταβλητές δαπάνες της. Με άλλα λόγια, 

δείχνει µέχρι ποιο σηµείο είναι δυνατός ο περιορισµός των πωλήσεων της επιχείρησης, 

χωρίς αυτή να παρουσιάζει κέρδος ή ζηµιά (Jolly and Clonts, 1993). Κάθε επιχείρηση 

έχει το δικό της «νεκρό σηµείο» και είναι εκείνο στο οποίο οι πωλήσεις της ισούνται µε 

το συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων της, οπότε το οικονοµικό της 

αποτέλεσµα προκύπτει να είναι µηδέν. Αν οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι 

µεγαλύτερες από αυτές του «νεκρού σηµείου», τότε η επιχείρηση πραγµατοποιεί 

κέρδος, ενώ αν είναι χαµηλότερες τότε αυτή πραγµατοποιεί ζηµιά.  Το νεκρό σηµείο 

µιας επιχείρησης µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση την παρακάτω εξίσωση: 

 

T x Πν = ΣΚ + Πν x ΜΜΚ 

 Όπου:  

T: η  τιµή πώλησης µιας µονάδας προϊόντος 
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Π: η ποσότητα προϊόντος που παράγεται και πωλείται 

ΣΚ: το σταθερό κόστος 

ΜΜΚ: το µεταβλητό κόστος ανά µονάδα προϊόντος 

Πν: η ποσότητα του νεκρού σηµείου (Pinson, 2001).   

 

Στην παρούσα εργασία, οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισµό του νεκρού 

σηµείου ήταν οι ακόλουθες: 

1) Στο µεταβλητό κόστος συµπεριλαµβάνεται το 20% των εργατικών, το 50% 

της ενέργειας  και το 80% του κόστους των λαρβών γεννητόρων και όλα τα 

υπόλοιπα 

2) Στο σταθερό κόστος συµπεριλαµβάνεται το 80% των εργατικών, το 50% της 

ενέργειας και το 20 % του κόστους των λαρβών γεννητόρων. 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, διαπιστώθηκε ότι το 

παραγωγικό έτος 2008-2009, ο πρώτος Ι/Σ παρήγαγε συνολικά 9.556.944 ιχθύδια. Πιο 

συγκεκριµένα, 4.645.829 τµχ ήταν άτοµα τσιπούρας και 4.911.115 τµχ ήταν άτοµα 

λαβρακιού, µε ποσοστά της τάξεως του 48% και 52%, αντίστοιχα. Το κόστος 

παραγωγής του πρώτου Ι/Σ για το ίδιο παραγωγικό έτος έφτασε τα 933.517,00€. Από τη 

συνολική παραγωγή των 9.556.944 ιχθύδιων προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ανά 

ιχθύδιο είναι ίσο µε  0,098€/τµχ. 

Ο επιµερισµός των δαπανών δίνεται στο Σχήµα 6 και η ποσοστιαία απεικόνιση των 

επιµέρους δαπανών παραγωγής φαίνεται στο Σχήµα 7. 

 

 

 

157.265 €

233.236 €

74.250 €59.238 €71.442 €

60.296 €

277.790 €
ΛΑΡΒΕΣ-ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ

ΧΗΜΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΞΥΓΟΝΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Σχήµα 6: Επιµερισµός των δαπανών Ι/Σ Α. 
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Σε ότι αφορά το δεύτερο Ι/Σ, το παραγωγικό έτος 2008-2009 παρήχθησαν συνολικά 

24.000.000 ιχθύδια. Πιο αναλυτικά, 14.000.000 τµχ ήταν άτοµα τσιπούρας και 

10.000.000 τµχ ήταν άτοµα λαβρακιού, µε ποσοστά της τάξεως του 58 και 42%, 

αντίστοιχα. Το κόστος παραγωγής του δεύτερου Ι/Σ για το ίδιο παραγωγικό έτος 

έφτασε τα 1.412.494,00€. Από τη συνολική παραγωγή των 24.000.000 ιχθύδιων, 

προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ανά ιχθύδιο ισούται µε 0,058€/τµχ. 

Ο επιµερισµός των δαπανών δίνεται στο Σχήµα 8 και η ποσοστιαία απεικόνιση των 

επιµέρους δαπανών παραγωγής φαίνεται στο Σχήµα 9. 
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Σχήµα 7: Ποσοστιαία απεικόνιση των επιµέρους δαπανών παραγωγής του Ι/Σ Α. 
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Σχήµα 8:  Επιµερισµός των δαπανών του Ι/Σ Β. 

Σχήµα 9: Ποσοστιαία απεικόνιση των επιµέρους δαπανών παραγωγής του Ι/Σ Β. 
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Όσον αφορά στον τρίτο Ι/Σ, ο αριθµός των ιχθυδίων που παρήχθησαν το 

παραγωγικό έτος 2008-2009 ανήλθε σε 32.000.000 άτοµα. Πιο αναλυτικά,  24.000.000 

τµχ ήταν άτοµα τσιπούρας και 8.000.000 τµχ ήταν άτοµα λαβρακιού, µε ποσοστά της 

τάξεως του 75% και 25%, αντίστοιχα. Το κόστος παραγωγής του τρίτου Ι/Σ, για το ίδιο 

παραγωγικό έτος έφτασε τα 2.794.793,00€. Από τη συνολική παραγωγή των 

32.000.000 ιχθύδιων προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ανά ιχθύδιο είναι ίσο µε 

0,088€/τµχ. 

Ο επιµερισµός των δαπανών του τρίτου Ι/Σ δίνεται στο Σχήµα 10 και η ποσοστιαία 

απεικόνιση των επιµέρους δαπανών παραγωγής φαίνεται στο Σχήµα 11. 
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Σχήµα 10:  Ο επιµερισµός των δαπανών του Ι/Σ Γ. 
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Η συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσµάτων µεταξύ των  τριών Ι/Σ (Α, Β, και Γ) 

φαίνεται στο Σχήµα 12.   

196.757 €

598.471 €

355.903 €

230.055 €
157.779 €

209.607 €

1.046.221 €

ΛΑΡΒΕΣ-ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ

ΧΗΜΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΞΥΓΟΝΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

0%

20%

40%

ΛΑ
ΡΒ
ΕΣ

-ΓΕ
ΝΝ
ΗΤ
Ο
ΡΕ
Σ

ΖΩ
ΝΤ
ΑΝ
Η

 ΤΡ
Ο
Φ
Η

ΠΡ
Ο
ΠΑ
ΧΥ
ΝΣ
Η

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Α 

- Α
ΝΑ
ΛΩ
ΣΙ
Μ
Α

ΕΝ
ΕΡ
ΓΕ
ΙΑ

Ο
ΞΥ
ΓΟ
Ν
Ο

ΕΡ
ΓΑ
ΤΙ
ΚΑ

Ι/Σ Α

Ι/Σ Β

Ι/Σ Γ

Σχήµα 11: Η ποσοστιαία απεικόνιση των επιµέρους δαπανών παραγωγής του Ι/Σ  Γ. 

Σχήµα 12:  Συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσµάτων µεταξύ των  τριών Ι/Σ. 
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Στηριζόµενοι στο Σχήµα 12, το οποίο συγκρίνει τα αποτελέσµατα των τριών Ι/Σ, 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα εργατικά αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του 

συνολικού κόστους παραγωγής και στους τρεις, υπό διερεύνηση, Ι/Σ. Επιπρόσθετα, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος της ζωντανής τροφής έδειξε ότι κατέχει την δεύτερη 

ιεραρχικά θέση στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής.  

Η σύγκριση των τιµών κόστους/ιχθύδιο για τους τρεις Ι/Σ, φαίνεται στο Σχήµα 13. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρακάτω διαγραµµατικής απεικόνισης (Σχ. 13), 

διαπιστώνεται ότι ο πρώτος Ι/Σ είναι αυτός που παρουσιάζει τη µέγιστη τιµή 

κόστους/ιχθύδιο (0,098) εν αντιθέσει µε το δεύτερο Ι/Σ ο οποίος δίνει την ελάχιστη τιµή 

του (0,059). 
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Σχήµα 13:  Σύγκριση των τιµών κόστους / ιχθύδιο για τους τρεις Ι/Σ. 
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Στους Πίνακες 25 και 26 δίνονται τα ποσοστά επιβίωσης ιχθυδίων τσιπούρας και 

λαβρακιού αντίστοιχα, κατά την 140η ηµέρα και για τους τρεις Ι/Σ καθώς και τα 

ποσοστά δυσµορφιών ανά κατηγορία δυσµορφίας. Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να 

αναφερθεί ότι η 140η ηµέρα αποτελεί σηµείο αναφοράς στον κύκλο παραγωγής των Ι/Σ, 

εφόσον τα ιχθύδια εκείνη την χρονική περίοδο µεταφέρονται στους κλωβούς πάχυνσης. 

 

 

Πίνακας 25:  Ποσοστά επιβίωσης και ποσοστά δυσµορφιών ιχθυδίων τσιπούρας για 
 τους Ι/Σ Α, Β και Γ. 

   

TΣΙΠΟΥΡΑ Ι/Σ Α Ι/Σ Β Ι/Σ Γ 

Επιβίωση ηµέρα 60η   27% 

Επιβίωση ηµέρα140η 11% 28% 20% 

Νηκτική κύστη 60η 5%  2% 

Βραγχιακό 1% 8% 9,20% 

Κρανιακές δυσµορφίες 3,50% 3% 8,50% 

∆υσµορφίες πτερυγίων  2% 0,5% 

Λόρδωση 4,5% 4%  
 

 

Πίνακας 26: Ποσοστά επιβίωσης και ποσοστά δυσµορφιών ιχθυδίων λαβρακιού  
για τους Ι/Σ Α, Β και Γ. 

   

ΛΑΒΡΑΚΙ Ι/Σ Α Ι/Σ Β Ι/Σ Γ 
Επιβίωση ηµέρα 60η     23% 

Επιβίωση ηµέρα140η 21% 35% 17% 
Νηκτική κύστη 60η 1,50%     

Βραγχιακό 0,50% 1%   
Κρανιακές δυσµορφίες 3,50% 3% 14% 

Λόρδωση 4% 7% 6,80% 
Κύφωση    2,20% 

∆ιάφορες   4%(2) 3%(1) 

∆ιάφορες (1): Ατροφία ραχιαίου τµήµατος   

∆ιάφορες (2): Σύµπτυξη σπονδύλων   
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ποσοστών επιβίωσης των ιχθυδίων τσιπούρας, 

διαπιστώνεται ότι η επιβίωση των ατόµων της είναι µεγαλύτερη στο δεύτερο  Ι/Σ 

(28%), ύστερα έπεται η επιβίωση στον τρίτο (20%) και τέλος ακολουθεί ο πρώτος 

(11%). Η διαφορά µεταξύ των ποσοστών επιβίωσης ανάµεσα στους τρεις Ι/Σ 

προσεγγίζει τις 10 ποσοστιαίες µονάδες. Επιπρόσθετα, τα ποσοστά επιβίωσης σε άτοµα 

λαβρακιού είναι µεγαλύτερα στο δεύτερο Ι/Σ (35%), έπεται ο πρώτος Ι/Σ (21%) και 

έπειτα ακολουθεί ο τρίτος (17%).  Τα αποτελέσµατα στην περίπτωση του τρίτου Ι/Σ 

ήταν αναµενόµενα λόγω προµήθειας των ιχθυδίων από προµηθευτή του εξωτερικού 

καθώς και λόγω απωλειών κατά τη µεταφορά τους στη χώρα µας.  

Η συγκριτική αποτύπωση των δυσµορφιών στην τσιπούρα και στο λαβράκι δίνεται 

στα Σχήµατα 14 και 15, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των παρακάτω 

διαγραµµατικών απεικονίσεων, παρατηρείται ότι για τα άτοµα τσιπούρας περισσότερες 

είναι οι δυσµορφίες στο δεύτερο Ι/Σ συγκριτικά µε τους άλλους δύο. Επιπλέον, θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι τα αποτελέσµατα για τα άτοµα λαβρακιού παρουσιάζονται 

σχεδόν ίδια µε αυτά των ατόµων τσιπούρας, µε εξαίρεση τις κρανιακές δυσµορφίες. 

Είναι χρήσιµο να τονιστεί ότι η συχνότητα εµφάνισης της κάθε δυσµορφίας δεν 

ακολουθεί απαραίτητα συγκεκριµένη περιοδικότητα για κάθε ένα Ι/Σ.  
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Σχήµα 14: Ποσοστά δυσµορφιών ιχθυδίων τσιπούρας για τους Ι/Σ Α, Β και Γ. 
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Στον Πίνακα 27 φαίνεται το µεταβλητό, το σταθερό και το συνολικό κόστος, όπως 

επίσης και ο υπολογισµός του νεκρού σηµείου και για τους τρείς Ι/Σ.  Προκύπτει ότι ο 

δεύτερος Ι/Σ ο οποίος εµφανίζει το µικρότερο κόστος/ιχθύδιο διατηρεί και το 

µεγαλύτερο περιθώριο ως προς την παραγωγή του πριν αγγίξει το νεκρό σηµείο. 

 

Πίνακας 27: Το νεκρό σηµείο και για τους τρεις Ι/Σ. 
 

 Ι/Σ Α Ι/Σ Β Ι/Σ Γ 

Μεταβλητό κόστος 644.111 911.949,586 1.839.574.281 

Σταθερό κόστος 289.406 500.544,1141 955.216 

Συνολικό κόστος 933.517 1.412.493,7 2794790,281 

ΜΜΚ 0,067397172 0,037997899 0,057486696 

Πν=ΣΚ/Τν-ΜΜΚ 2.452.593 3.382.054 7.462.625 

%  επί του συνόλου της 

παραγωγής 

25,60 14,09 23,32 
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Σχήµα 15: Ποσοστά δυσµορφιών ιχθυδίων λαβρακιού για τους Ι/Σ Α, Β και Γ. 
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1 Εργατικά  

 
Το κόστος απασχόλησης του εργατικού δυναµικού δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα 

µεταξύ των τριών Ι/Σ της παρούσας εργασίας και κυµαίνεται µεταξύ 30 και 40%. 

Φαίνεται ότι η συµµετοχή του συγκεκριµένου παράγοντα παραµένει σταθερή στην 

πορεία εξέλιξης του κλάδου καθ’ όσον ποσοστά περίπου 35% αναφέρονται και από 

τους Stefanis, 1994 (Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια) και Morreti 2005 (Μεσογειακή 

ιχθυοκαλλιέργεια). Στο κόστος των εργατικών του δεύτερου και τρίτου Ι/Σ 

συµπεριλαµβάνεται και η απασχόληση έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες διαλογής 

και ποιοτικού ελέγχου των δύσµορφων ιχθυδίων. Στην περίπτωση του τρίτου Ι/Σ, όπου 

οι δυσµορφίες σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 20% και το σύνολο της παραγωγής 

είναι υψηλό, το κόστος µισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού ανέρχεται σε ποσοστό 

18% επί του συνόλου της µισθοδοσίας των µόνιµων υπαλλήλων.  

Γενικά, τα δύσµορφα άτοµα επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος παραγωγής των 

ιχθυδίων διότι εκτός του ότι αποµακρύνονται σε µέγεθος περίπου 1 g (ήδη έχει 

επενδυθεί το 90% του συνολικού κόστους), απαιτείται και υψηλό κόστος για την 

αποµάκρυνσή τους. Ακόµη, πρέπει να τονιστεί  ότι η διαδικασία διαλογής των 

δύσµορφων ατόµων, πέρα από τις παραπάνω επιβαρύνσεις στο κοστολόγιο, δηµιουργεί 

καθυστέρηση και στη λειτουργία του Ι/Σ, εφόσον ο χρόνος διαλογής τους είναι 

ανάλογος µε το ποσοστό των δυσµορφιών. Ο πρώτος Ι/Σ, λόγω τόσο της περιορισµένης 

παραγωγής του, όσο και του µικρού ποσοστού δύσµορφων ατόµων του, δε χρειάζεται 

να απασχολεί επιπλέον έκτακτο προσωπικό, γεγονός που οδηγεί στη µείωση του 

κοστολογίου του. 
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4.2 Ζωντανή Τροφή  

 
Το τµήµα της ζωντανής τροφής του πρώτου Ι/Σ, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

συµµετοχής στο συνολικό κόστος (25%), εν αντιθέσει µε το δεύτερο Ι/Σ, ο οποίος 

παρουσίασε το χαµηλότερο ποσοστό (7%). Το αυξηµένο κόστος της ζωντανής τροφής 

είναι συνέπεια του διαφορετικού πρωτοκόλλου που ακολουθείται. Βασικοί παράγοντες 

διαφοροποίησης του πρώτου Ι/Σ από τους άλλους δύο Ι/Σ (Β και Γ) είναι οι ακόλουθοι: 

• Το µέσο εκτροφής, όπου στο τµήµα τροχοζώων χρησιµοποιείται µόνο ξηρή 

τροφή σε αντίθεση µε τους άλλους δύο, οι οποίοι χρησιµοποιούν ζωντανά φύκη 

τα οποία προµηθεύονται από τρίτους,   

• Η χρήση µικρής αρτέµιας στην εκτροφή λαβρακιού του πρώτου Ι/Σ επιβαρύνει 

το κόστος της ζωντανής τροφής σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό 

παραγωγής λαβρακιού. 

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ του δεύτερου και τρίτου Ι/Σ  (18 και 

21,4% αντίστοιχα), οφείλεται κυρίως στο αυξηµένο ποσοστό παραγωγής τσιπούρας του 

τρίτου. Επίσης, το γεγονός ότι ο συνολικός αριθµός των δύσµορφων ιχθυδίων στον 

τρίτο Ι/Σ είναι µεγαλύτερος από ότι στο δεύτερο επιβαρύνει ακόµη περισσότερο το 

κοστολόγιο των τµηµάτων παραγωγής πριν τη διαλογή.  

 

4.3 ∆υσµορφίες  

 
Είναι γεγονός ότι η τελική επιβίωση των δύσµορφων ατόµων είναι αυτή που 

διαµορφώνει το τελικό κοστολόγιο ενός Ι/Σ. Όσον αφορά στις δυσµορφίες, βλέπουµε 

ότι όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα εκτροφής, και ιδιαίτερα στο στάδιο των λαρβών, 

τόσο αυξηµένες είναι και οι διαφορές στις παρατηρούµενες δυσµορφίες (ο τρίτος Ι/Σ: 
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350.000 λάρβες/δεξ 10 m3, ο δεύτερος Ι/Σ: 250.000 -300.000 λάρβες/δεξ 10 m3, 
ο 

πρώτος Ι: 250.000 λάρβες/δεξ 14 m3).  

Η  χρυσή τοµή µεταξύ πυκνότητας παραγωγής και δυσµορφιών των ψαριών είναι 

δύσκολο να καθοριστεί εφόσον είναι αποτέλεσµα πολυπαραγοντικό. Πιο αναλυτικά, οι 

δυσµορφίες επηρεάζονται από ένα σύνολο διαφορετικών παραγόντων, όπως είναι για 

παράδειγµα: 

 

• Το γενετικό υλικό (γεννήτορες προέλευση). 

• Η Μηχανική επίδραση (π.χ. υδροδυναµική δεξαµενής). 

• Το διατροφικό (έλλειψη βιταµινών ιχνοστοιχείων). 

• Το Πρωτόκολλο. 

 

4.4 Προπάχυνση 

 
Στο συγκεκριµένο τµήµα, ο δεύτερος Ι/Σ έχει το υψηλότερο κόστος συγκριτικά µε 

τους άλλους δύο. Το αποτέλεσµα θα µπορούσε να θεωρηθεί αναµενόµενο, εάν ληφθεί 

υπόψη ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ακολουθείται η τακτική παρατεταµένης 

χρήσης τροφών µικρού µεγέθους, οι οποίες είναι και ακριβότερες. 

Η εκτίµηση του κόστους παραγωγής ιχθυδίων τα οποία παράγονται σε έναν Ι/Σ 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία σε περιπτώσεις εµπλουτισµού υδάτινων 

οικοσυστηµάτων (Cowx, 1998 : Cowx, 1999). Το κόστος παραγωγής ιχθυδίων στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα έχει ενδεχοµένως αποτιµηθεί, αλλά ελάχιστα 

δηµοσιοποιηθεί για ευνόητους λόγους. Αν λάβουµε υπ’όψιν τα κριτήρια της 

επιστηµονικής προσέγγισης της εκτίµησης του κόστους και των εµπλεκόµενων 

συντελεστών παραγωγής και την όποια µεθοδολογία τυχόν χρησιµοποιούν οι 
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επιχειρήσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτή η διαφοροποίηση και παραλλακτικότητα των 

αποτελεσµάτων. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο δηµοσιευµένο έργο στην εκτίµηση του 

κόστους παραγωγής ιχθυδίων φάνηκε να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην 

περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. Ωστόσο, αναδεικνύει και το φάσµα της δυσκολίας 

συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων και δεδοµένων. Επιπλέον, αποτυπώνει την 

υγιή αντίληψη των επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και την 

αδιαµφισβήτητη ανάγκη υποστήριξης από εξειδικευµένους επιστήµονες για την 

αξιολόγηση της παραγωγής τους τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο καθώς 

και την χάραξη στρατηγικής µε στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία τους σ’ ένα 

διαρκώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Η αύξηση ζήτησης στην τσιπούρα και το λαβράκι κατά 11% ετησίως, προκύπτει ως 

απόλυτα αναµενόµενη εξέλιξη. ∆εδοµένης της αυξητικής τάσης της κατανάλωσης 

ιχθυηρών ανά καταναλωτή σε παγκόσµιο επίπεδο και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

κατά την τρέχουσα παραγωγική περίοδο, η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 

για πρώτη φορά ξεπέρασε την άγρια αλιεία (Μυλωνάς,  2010). Ο κύκλος εργασιών των 

Ελληνικών εταιρειών παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού σηµείωσε έντονη ανάπτυξη 

την πενταετία 2004-2008 (κατά µέσο όρο 20% ετησίως) (Μυλωνάς,  2010). 

Ωστόσο, τα κέρδη δεν ακολούθησαν ανάλογη πορεία. Αντιθέτως, από το 2008 και 

εντεύθεν, η υπερπροσφορά οδήγησε σε µείωση των τιµών του προϊόντος αναγκάζοντας 

τις εταιρείες να διατηρήσουν υπέρογκο βιολογικό απόθεµα για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα πέραν του προβλεπόµενου, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής. Όλα αυτά 

είχαν ως αποτέλεσµα την ανάγκη συµπίεσης του κόστους παραγωγής σε όλα τα στάδια. 

Επειδή ο Ι/Σ απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και ο κύκλος 

εργασιών του είναι µικρότερος σε σχέση µε την εκτροφή σε κλωβούς, και σε 
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συνδυασµό µε το µονοπωλιακό καθεστώς και την καθετοποίηση µεγάλου αριθµού των 

εταιρειών οδήγησε στην ανάγκη µείωσης του κόστους παραγωγής του ιχθυδίου. Το 

κόστος των ιχθυδίων αποτελεί το 10-20% του συνολικού κόστους του εµπορεύσιµου 

προϊόντος ανάλογα µε  το εάν πρόκειται για καθετοποιηµένη ή µη εταιρεία (FEAP, 

2009). Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µία 

οργανωµένη προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που διαµορφώνουν το κόστος 

και φιλοδοξεί να αποτυπώσει το πραγµατικό κόστος σε επίπεδο βιοµηχανικής 

παραγωγής.  

Η ανάλυση του κόστους παραγωγής θεωρείται ισχυρότατο εργαλείο για τη λήψη 

αποφάσεων σε οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής επιχειρηµατικού χαρακτήρα (Leung 

et al., 1993: Salehi, 2009). Επίσης είναι αναγκαία η εκτίµηση των παραγόντων που 

διαµορφώνουν το κόστος παραγωγής ώστε να σχεδιαστούν να προγραµµατιστούν και 

να οργανωθούν προσπάθειες συµπίεσης του κόστους παραγωγής (Shang, 1990). Η 

ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη στις απαρχές της 2ης δεκαετίας του 21ου αιώνα σε ένα 

ασταθές οικονοµικό περιβάλλον αυξανόµενα ανταγωνιστικό πάνω στο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποίησης. Σύµφωνα µε τους Jolly και Clonts (1993), η παραγωγή 

προγραµµατίζεται και καθορίζεται ως τη διαδικασία συνδυασµένων δράσεων, 

ενεργειών και πλουτοπαραγωγικών πόρων για τη δηµιουργία αγαθών ή υπηρεσιών.  

Ο µικρής δυναµικότητας Ι/Σ έχει το µεγαλύτερο κόστος παραγωγής το οποίο σε 

σύγκριση µε τον µεσαίας κλίµακας Ι/Σ, εµφανίζει διαφορά της τάξης του 35%. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η δυναµικότητα του µικρού Ι/Σ του προσδίδει περιορισµένη 

αγοραστική δύναµη. Κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων, παρατηρήθηκαν 

διαφορές στις τιµές χρέωσης (τιµή / µονάδα χρέωσης) όµοιων προϊόντων οι οποίες κατά 

περίπτωση ανήλθαν στο 10%. Επίσης, η ανάγκη διατήρησης και λειτουργίας παγίων 
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εγκαταστάσεων παρόµοιου µεγέθους σε όλους τους Ι/Σ της παρούσας µελέτης οδηγεί 

τον πρώτο Ι/Σ σε αυξηµένο κοστολόγιο χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται σε αυξηµένη 

παραγωγή. Για παράδειγµα, ο πρώτος Ι/Σ διατηρεί οχτώ δεξαµενές γεννητόρων 

τσιπούρας µε ετήσια παραγωγή της τάξης των 4.500.000 ιχθυδίων ενώ ο τρίτος Ι/Σ  σε 

αντιστοιχία διατηρεί οχτώ δεξαµενές γεννητόρων τσιπούρας για ετήσια παραγωγή 

24.000.000 ιχθυδίων. Η ανάγκη αυτονοµίας ενός Ι/Σ σχετικά µε την εξασφάλιση της 

πρώτης ύλης (αυγά) οδηγεί στη διατήρηση οµάδων γεννητόρων σε αριθµό µεγαλύτερο 

από τον ίσως πραγµατικά αναγκαίο λόγω της έλλειψης δυνατότητας ελεγχόµενου 

προγραµµατισµού κατά 100% της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Στον τρίτο Ι/Σ, κατά 

την περίοδο  συλλογής στοιχείων – έρευνας απώλεσε µέρος του βιολογικού αποθέµατος 

των γεννητόρων λόγω ατυχήµατος στο σύστηµα παροχής νερού. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την υποχρεωτική προµήθεια αυγών από τρίτο µε ιδιαίτερα υψηλό κόστος. 

Το µεµονωµένο αυτό περιστατικό οδήγησε την περίοδο αυτή στην αύξηση του κόστους 

ανά ιχθύδιο περίπου 0,01€/τµχ. Αναλόγως, ο δεύτερος Ι/Σ  µε στρατηγική επιλογή από 

«αδερφή» εταιρεία του ίδιου οµίλου εξοικονοµεί το κόστος διατήρησης γεννητόρων 

αναλαµβάνοντας το ρίσκο που θα προκαλούσε µια  πιθανή απώλεια µέρους ή όλων των 

γεννητόρων. Σε µία τέτοια περίπτωση, ο δεύτερος Ι/Σ θα αδυνατούσε να φέρει εις πέρας 

το πρόγραµµα παραγωγής του και στους δύο Ι/Σ του οµίλου του, µε αποτέλεσµα να 

αποτύχει η  υλοποίηση του προγραµµατισµένου στόχου παραγωγής µε όποιες συνέπειες 

αυτό συνεπάγεται. Σε αυτό το σηµείο βλέπουµε ότι η στρατηγική επιλογή συγκράτησης 

του κόστους ενέχει κάποιο βαθµό επικινδυνότητας ο οποίος αξιολογείται και στη 

συνέχεια παίρνονται οι αποφάσεις σχεδιασµού της παραγωγής. Συµπερασµατικά, η 

διατήρηση των γεννητόρων σε µεµονωµένους Ι/Σ αποτελεί αναγκαία επένδυση µε 

σκοπό: 
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• Την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών από τρίτους προµηθευτές µέσω των 

γεννητόρων. 

• Τον έλεγχο και προγραµµατισµό της παραγωγής που έχει ως αποτέλεσµα την 

περαιτέρω µείωση του κοστολογίου. 

 
Από τις βασικότερες παραµέτρους για τη σωστή αξιολόγηση του κοστολογίου µιας 

επιχείρησης, είναι ο προσδιορισµός των παραγόντων που το επηρεάζουν. Στην παρούσα 

εργασία, διερευνήθηκαν οι παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν το συνολικό κόστος 

παραγωγής ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακιού ενός Ι/Σ. Πιο συγκεκριµένα, 

διαπιστώθηκε ότι τα εργατικά συµµετέχουν στην παραγωγή µε το υψηλότερο κόστος 

και στους τρεις Ι/Σ. Το ποσοστό συµµετοχής του κυµάνθηκε από 30 έως 40% και οι 

παράγοντες που το επηρέασαν ήταν κυρίως οι παρατηρούµενες δυσµορφίες στα ψάρια. 

Tα ποσοστά των δυσµορφιών ήταν ανάλογα µε αυτά του κόστους που προέκυπτε για το 

έκτακτο προσωπικό. Λαµβάνοντας υπόψην το υψηλό κόστος που αποδείχτηκε ότι 

έχουν τα εργατικά, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι στο µέλλον, ένας 

πιθανός συνδυασµός εκσυγχρονισµού και αυτοµατοποίησης των διαδικασιών 

παραγωγής, πιθανόν να µπορέσει να συµπιέσει περαιτέρω το κόστος. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα των τελευταίων χρόνων αποτελεί η προσπάθεια 

αντικατάστασης του τµήµατος των φυκιών σε ένα Ι/Σ από ξηρά φύκια. Σήµερα, τα 

αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ερευνών, έχουν αποδείξει ότι δε θα µπορούσε το τµήµα 

των φυκιών να αντικατασταθεί πλήρως από µια κατηγορία εµπορικών προϊόντων του 

είδους. Στο µέλλον, εκτιµάται ότι η εξέλιξη των προϊόντων πιθανόν να καταστήσει 

δυνατή αυτή την αναπροσαρµογή των πρωτοκόλλων παραγωγής µε άµεσο αντίκτυπο 

και στη µείωση του κοστολογίου. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:26 EEST - 54.219.128.100



74 
 

 
 

 Ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι επιβαρύνει το κοστολόγιο 

της παραγωγής µιας επιχείρησης, σε µικρότερο όµως βαθµό συγκριτικά µε τα εργατικά, 

είναι η ζωντανή τροφή. Είναι χρήσιµο να τονιστεί ότι ο ρόλος της ζωντανής τροφής 

είναι καταλυτικής σηµασίας, εφόσον η ποιότητα της ζωντανής τροφής επηρεάζει σε 

πολύ µεγάλο βαθµό τόσο την ποιότητα (δυσµορφίες) όσο και την ποσότητα (επιβίωση) 

του τελικού προϊόντος.  Επίσης, στα τµήµατα ζωντανής τροφής, είναι απαραίτητο να 

διατηρούνται αποθέµατα ασφαλείας (φύκια-τροχόζωα) ώστε να αποφεύγονται 

περιστατικά έλλειψής της. Στις µέρες µας, πραγµατοποιούνται προσπάθειες 

ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας και τελειοποίησης του αποτελέσµατος. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων προσπαθειών είναι αυτό που αφορά στα 

τροχόζωα, όπου τα σηµερινά κλειστά συστήµατα παραγωγής 3.000 τροχοζώων/ml, στο 

µέλλον θα αντικατασταθούν από συνεχή συστήµατα τα οποία θα είναι ικανά να 

παράγουν 5.000 τροχόζωα/ml.  

Επιπρόσθετα, το τµήµα των λαρβών–γεννητόρων αποδείχτηκε ότι µπορεί να 

επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το τελικό κοστολόγιο µιας επιχείρησης, ανάλογα µε τις 

πρακτικές και τα πρωτόκολλα που θα ακολουθήσει. Για παράδειγµα, ο Ι/Σ Α µε κόστος 

της τάξεως του 16,8% επί του συνολικού, µπορεί να βελτιώσει αρκετά το τµήµα αυτό 

συγκρινόµενος µε τον τρίτο  Ι/Σ, όπου το κόστος του ήταν της τάξεως του 7%. Σε αυτό 

το σηµείο, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι, στο συγκεκριµένο τµήµα, το ποσοστό 

επιβίωσης λαρβών και γεννητόρων είναι αυτό που καθορίζει το ποσοστό συµµετοχής 

στο συνολικό κόστος. Οι γεννήτορες, παρόλο που αποτελούν τµήµα καθοριστικής 

σηµασίας, έχουν περιορισµένη συµµετοχή στο κόστος. Τέλος, στην περίπτωση όπου η 

προµήθεια των αυγών χρειάζεται να γίνει από άλλους Ι/Σ (π.χ Ι/Σ Γ), εκτός του ότι 

αυξάνεται το κόστος, αυξάνεται και η πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών.  
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Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι τοµείς που χρειάζεται να 

διερευνηθούν περισσότερο στο µέλλον ώστε να µειωθεί το κόστος παραγωγής ενός Ι/Σ 

είναι: τα εργατικά µέσω της αυτοµατοποίησης, το γενετικό υλικό (ποιοτικά 

χαρακτηριστικά γεννητόρων) και τέλος η ζωντανή τροφή (νέες τεχνολογίες). 
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6 ABSTRACT 
 

In the present study, the economic situation and growth of Greek aquaculture, in 

relation with the rest Mediterranean producing countries, is discussed. In addition, a 

brief flashback of the last decade is reported, in order to comprehend the reduction of its 
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economic magnitude.  

The aim of the present work was to study the levels of domestic production costs of 

gilthead seabream (Sparus aurata) and seabass (Dicentrarchus labrax) larvae. Three 

hatcheries were chosen for this research, according to their production efficiency. 

Depreciation expenses were excluded in order to obtain comparable results among 

them. Therefore, all three are fully or nearly depreciated due to long period of existence. 

All departments were taken into account literally, larvae, broodstock, live feed, weaning 

and pre-on growing. Cost estimate was divided into standard groups such as labor cost, 

energy consumption, chemicals – consumables, oxygen and feed. Additionally, 

production protocols were finely recorded to discriminate any cost differentiation. 

Break Even Analysis was utilized to compute the break-even point, where total 

revenue received equals the total costs, associated with the total value of the produced 

fish in a hatchery.  

The results demonstrated that the labor wages occupied the highest rates, namely 30-

40% of the total expenses, contrary to the broodstock. This may be explained by the 

recruitment of temporary staff. It is remarkable that labor wages were strongly related 

with deformities increment.  

Cost was also configured majorly by the use of live feed. The second hatchery 

safeguarded reduced operating expenses, as had no broodstock and obtained eggs from 

another hatchery of the same company. Nevertheless, larvae-broodstock expenses 

varied among the three hatcheries, as well as, their participation in the total cost, 

vacillating between 7 to 16.8%. Furthermore, differentiation of total cost per larva was 

significant (37%). Finally, the proportional participation in total cost of chemicals, 

consumables, energy consumption and oxygen, among hatcheries were negligible. 
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