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ΠΡΟ:

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ

ΘΔΜΑ : Γηεπθξηλήζεηο επί ζεκάησλ παξαθνινύζεζεο πεξηνρώλ παξαγσγήο ΕΓΜ.
ΥΔΣ. : Σν κε αξηζκ πξση 1558/45842/12-04-2012 έγγξαθό καο.
ε ζπλέρεηα ηεο

επηζεώξεζεο από ην FVO κε αξηζκό αλαθνξάο DG(SANTE)/2014-7127,

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε
ζηελ αγνξά Εώλησλ Γίζπξσλ Μαιαθίσλ (ΕΓΜ) θαη ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από απηή, ζαο
απνζηέιινπκε δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ
πεξηνρώλ παξαγσγήο ησλ ΕΓΜ.

1. Καηάζηαζε επαγξύπλεζεο
Καηάζηαζε επαγξύπλεζεο, είλαη ε θαηάζηαζε απμεκέλεο παξαθνινύζεζεο, ζε πεξηνρέο
παξαγσγήο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθαλ νη παξαθάησ ηηκέο δπλεηηθά ηνμηθνύ θπηνπιαγθηνύ ζε
δείγκα ζαιαζζηλνύ λεξνύ:
- ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδώλ πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα παξαγσγή παξαιπηηθώλ
ηνμηλώλ (PSP) ππεξβαίλεη ηα 500 θύηηαξα/ιίηξν
- ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδώλ Pseudo-nitzchia πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα παξαγσγή
ακλεζηαθώλ ηνμηλώλ (ASP) ππεξβαίλεη ηα 50.000 θύηηαξα/ιίηξν
- ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδώλ πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα παξαγσγή ιηπόθηισλ
ηνμηλώλ ππεξβαίλεη ηα 200 θύηηαξα/ιίηξν
- ζε πεξίπησζε αλαγλώξηζεο από ηελ Δξγαζηεξηαθή Μνλάδα Θαιάζζησλ Σνμηθώλ
Μηθξνθπθώλ (ΔΜΘΣΜ) θαη άιισλ δπλεηηθά ηνμηλνπαξαγσγώλ εηδώλ κηθξνθπθώλ από
ηα έσο ζήκεξα ηαπηνπνηεζέληα είδε ζηηο πεξηνρέο καο ή κηθξνθπθώλ πνπ δπλεηηθά
παξάγνπλ ηνμίλεο νη νπνίεο δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (π.ρ. βελζηθά
είδε ηνπ γέλνπο Ostreopsis).
Απηό ζπλεπάγεηαη όηη ζηελ εβδνκαδηαία δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα παξνπζία δπλεηηθά ηνμηθoύ
θπηνπιαγθηνύ –δει. δείγκα λεξνύ – θαη γηα παξνπζία βηνηνμηλώλ –δει. δείγκα ζάξθαο- ζα
πξνζηεζεί κηα επηπιένλ δεύηεξε (2ε) δεηγκαηνιεςία ηόζν λεξνύ όζν θαη ζάξθαο ε νπνία ζα
δηελεξγείηαη, νπσζδήπνηε ηελ ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηε ιήςε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ
απνηειέζκαηνο γηα ηε ζάξθα θαη όρη ζε ιηγόηεξν από 48 ώξεο από ηελ δηελέξγεηα ηεο πξώηεο
δεηγκαηνιεςίαο .

ην ζεκείν απηό ηνλίδεηαη όηη παξά ηε δηελέξγεηα ηεο επηπιένλ δεηγκαηνιεςίαο, ην
πξόγξακκα ειέγρνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε ζπλερίδεηαη θαλνληθά, εθηόο εάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
επηπιένλ δεηγκαηνιεςίαο νδεγήζνπλ ζε ιήςε κέηξσλ.
Παξαθάησ δίλνληαη πξνο δηεπθόιπλζε όινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί εξγαζηεξηαθώλ
απνηειεζκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε δηαρείξηζή ηνπο.
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο παξαιπηηθέο ηνμίλεο (PSP) γίλεηαη κε ηελ ίδηα
θαηεύζπλζε πνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηηο ιηπόθηιεο ηεξώληαο ηα όξηα ηηκώλ πνπ
ηζρύνπλ γηα ην αληίζηνηρν δπλεηηθά ηνμηθό θπηνπιαγθηό θαη ηηο παξαιπηηθέο ηνμίλεο.
Ληπόθηιεο ηνμίλεο
Γεηγκαηνιεςία
Νεξό & άξθα

1ε Γεηγκαηνιεςία

Γπλεηηθά ηνμηθό
θπηνπιαγθηό
(Νεξό)
Τπέξβαζε νξίσλ
ιήςεο κέηξσλ
>1.000
<200

<200
Δληόο νξίσλ
επαγξύπλεζεο
200-1.000

2ε Γεηγκαηνιεςία

Βηνηνμίλεο
(άξθα)
Αλεμαξηήησο ηηκήο
Θεηηθή >160
(κg OA eq/Kg)
Αξλεηηθή <160
(κg OA eq/Kg)
Θεηηθή >160
(κg OA eq/Kg)

Δληόο νξίσλ
επαγξύπλεζεο
200-1.000
Δληόο νξίσλ
επαγξύπλεζεο
200-1.000
Δληόο νξίσλ
επαγξύπλεζεο
200-1.000

Αξλεηηθή <160
(κg OA eq/Kg)

Τπέξβαζε νξίσλ
ιήςεο κέηξσλ
>1.000
<200

Αλεμαξηήησο ηηκήο

<200

Αξλεηηθή <160
(κg OA eq/Kg)

Δλέξγεηεο
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζαιαζζηλό λεξό *
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο)
πλέρηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ
πξνγξάκκαηνο
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο)
2ε Γεηγκαηνιεςία Νεξό & άξθα

Αξλεηηθή <160
(κg OA eq/Kg)

πλέρηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ
πξνγξάκκαηνο

Θεηηθή >160
(κg OA eq/Kg)

Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο)
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ Νεξνύ *
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο)
πλέρηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ
πξνγξάκκαηνο

Θεηηθή >160
(κg OA eq/Kg)

* Δθηζηάηαη ε πξνζνρή όηη ζε απηέο ηηο απνθάζεηο Λήςεο κέηξσλ ΓΔΝ ζα πξέπεη λα δεηείηαη
αλάθιεζε πξντόληνο. Δάλ ζηε ζπλέρεηα ην εξγαζηεξηαθό απνηέιεζκα ζε ζάξθα δείμεη ππέξβαζε
βηνηνμηλώλ, ηόηε πξέπεη λα εθδίδεηαη άκεζα έγγξαθν από ηελ εκπιεθόκελε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα

γηα αλάθιεζε ηνπ πξντόληνο κε εκεξνκελία εμαιίεπζεο από ηελ εκεξνκελία ηεο δεηγκαηνιεςίαο
θαη κεηά.
Ακλεζηαθέο ηνμίλεο(ASP)
Γεηγκαηνιεςία
Γπλεηηθά ηνμηθό
Νεξό & άξθα
θπηνπιαγθηό
(Νεξό)
Αλεμαξηήησο ηηκήο

<50.000
1ε Γεηγκαηνιεςία

Τπέξβαζε νξίσλ
ιήςεο κέηξσλ
>200.000
Πξνιεπηηθή
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ
έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ
Νεξνύ**
Τπέξβαζε νξίσλ
ιήςεο κέηξσλ
>200.000
Πξνιεπηηθή
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ
έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ
Νεξνύ**
Δληόο νξίσλ
επαγξύπλεζεο
50.000-200.000

Δληόο νξίσλ
επαγξύπλεζεο
50.000-200.000
2ε Γεηγκαηνιεςία

Βηνηνμίλεο
(άξθα)
Θεηηθή >20
(mg DA/Kg)
Αξλεηηθή <20
(mg DA/Kg)
Σηκή >5
(mg DA/Kg)

Δλέξγεηεο
Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο)
πλέρηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ
πξνγξάκκαηνο
πλέρηζε ηεο Λήςεο κέηξσλ κεηά
θαη από ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο εάλ ε ηηκή ηνπ
δνκντθνύ>20 mg DA/Kg )

Σηκή <5
(mg DA/Kg)

Άξζε Μέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα
& 2ε Γεηγκαηνιεςία Νεξό &
άξθα ζην πιαίζην ηεο
εληαηηθνπνίεζεο γηα επηβεβαίσζε
ηεο Άξζεο Μέηξσλ θαη όρη ηεο
επαγξύπλεζεο.

Σηκή >5
(mg DA/Kg)

Λήςε κέηξσλ
Ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ζε ζάξθα (&
αλάθιεζε πξντόληνο εάλ ε ηηκή ηνπ
δνκντθνύ>20 mg DA/Kg )
& 2ε Γεηγκαηνιεςία Νεξό &
άξθα
2ε Γεηγκαηνιεςία Νεξό & άξθα

Σηκή <5
(mg DA/Kg)

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα είλαη αθξηβώο όπσο ζηελ 1ε δεηγκαηνιεςία

** Δθηζηάηαη ε πξνζνρή όηη ζε απηέο ηηο απνθάζεηο Λήςεο κέηξσλ ΓΔΝ ζα πξέπεη λα δεηείηαη
αλάθιεζε πξντόληνο.

Δπίζεο γηα ηηο απνθάζεηο Λήςεο θαη Άξζεο Μέηξσλ ηζρύνπλ ηα παξαθάησ:
ηα έρνληαο ππόςε αλαγξάθνληαη πάληα νη εκεξνκελίεο θαη νη αξηζκνί πξσηνθόιινπ όισλ
ησλ εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ, πνπ νδήγεζαλ είηε ζηε Λήςε Μέηξσλ είηε ζηελ Άξζε
Μέηξσλ.
Λήςε Μέηξσλ/Άξζε Μέηξσλ
γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θηλδύλνπ μερσξηζηά
(Μηθξνβηνινγηθόο Έιεγρνο, Θαιάζζηεο Βηνηνμίλεο - Γπλεηηθά Σνμηθό Φπηνπιαγθηό,
Υεκηθέο Πξνζκείμεηο, Έιιεηςε δείγκαηνο ή κε επαξθήο δεηγκαηνιεςία) θαη γηα θάζε
Πεξηνρή Παξαγσγήο μερσξηζηά, αθόκα θαη αλ ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο Πεξηνρέο
Παξαγσγήο ηεο ίδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ππάξρεη ε ίδηα θαηεγνξία θηλδύλνπ.
ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ κηα Πεξηνρή Παξαγσγήο είλαη κε Λήςε Μέηξσλ γηα κηα
θαηεγνξία θηλδύλνπ θαη ππάξμεη εξγαζηεξηαθό απνηέιεζκα γηα άιιε (2ε) θαηεγνξία
θηλδύλνπ πνπ νδεγεί ζε κέηξα ηόηε ζα εθδνζεί θαη 2ε Λήςε Μέηξσλ γηα ηε 2ε θαηεγνξία
θηλδύλνπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή όηη όηαλ κία Πεξηνρή είλαη κε Λήςε Μέηξσλ ιόγσ
ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ δπλεηηθά ηνμηθνύ θπηνπιαγθηνύ (Απόθαζε ζηελ νπνία δελ
απαηηείηαη αλάθιεζε πξντόληνο) θαη ζηε ζπλέρεηα εθδνζεί εξγαζηεξηαθό απνηέιεζκα κε
ππέξβαζε βηνηνμηλώλ πξέπεη λα εθδίδεηαη άκεζα έγγξαθν από ηελ εκπιεθόκελε
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα γηα αλάθιεζε ηνπ πξντόληνο κε εκεξνκελία εμαιίεπζεο από ηελ
εκεξνκελία ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηά.
Αλαγξάθεηαη ηόζν ε εκπνξηθή όζν θαη ε επηζηεκνληθή νλνκαζία όισλ ησλ εμαιηεπόκελσλ
εηδώλ ΕΓΜ /ερηλνδέξκσλ/ γαζηεξόπνδσλ, γηα ηα νπνία ηζρύεη ε Λήςε θαη ε Άξζε Μέηξσλ.
Όξνη όπσο όζηξαθα θαη δίζπξα νδεγνύλ ζε παξαλνήζεηο κε απνηέιεζκα ηε κε νξζή
δηαθύιαμε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο.
Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο Απνθάζεηο Οξηζκνύ θαη γηα ηηο Απνθάζεηο Καηεγνξηνπνίεζεο, ζηηο
νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά όια ηα είδε ηα νπνία εμαιηεύνληαη κε εκπνξηθή θαη
επηζηεκνληθή νλνκαζία. ηελ πεξίπησζε ησλ κπδηώλ (Mytilus galloprovincialis) δηεπθξηλίδεηαη εάλ
πξόθεηηαη γηα θαιιηέξγεηεο ή/θαη απηνθπή (άγξηα είδε).
Δπίζεο όιεο νη Απνθάζεηο (Οξηζκνύ, Καηεγνξηνπνίεζεο, Λήςεο Μέηξσλ, Άξζεο Μέηξσλ,
ρέδην Γεηγκαηνιεςίαο) πξέπεη λα αλαξηώληαη ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη λα αλαγξάθεηαη ν
αξηζκόο ΑΓΑ.
2. εκεία επαθήο
Γηα ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο , παξαθαιείζηε όπσο νξίζεηε
θαη καο θνηλνπνηήζεηε άηνκν/α ηεο ππεξεζίαο ζαο σο ζεκεία επαθήο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ
επίζεκν έιεγρν ησλ ΕΓΜ.
3. Έγγξαθα θαηαγξαθήο
ε Πεξηνρέο Παξαγσγήο ΕΓΜ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλεο πγεηνλνκηθά σο Α θαη είλαη κε
Λήςε Μέηξσλ ιόγσ ππεξβαηηθνύ κηθξνβηνινγηθνύ απνηειέζκαηνο, εθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή
ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ Δγγξάθνπ Καηαγξαθήο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζα πξέπεη ζην
Έγγξαθν Καηαγξαθήο ζην ζεκείν πνπ αλαγξάθεηαη ε Καηεγνξηνπνίεζε, λα επηιέγεηαη/ζεκεηώλεηαη
ην Β θαη λα δίλεηαη ε αληίζηνηρε δηεπθξίληζε θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ ζπκβαίλεη ην
αληίζηξνθν.

Δπίζεο, όηαλ κηα Πεξηνρή Παξαγσγήο είλαη ραξαθηεξηζκέλε πγεηνλνκηθά σο Α γηα
ζπγθεθξηκέλα είδε ΕΓΜ ελώ γηα θάπνηα άιια είδε είλαη ραξαθηεξηζκέλε πγεηνλνκηθά σο Β, ηόηε
ζην Έγγξαθν Καηαγξαθήο ζην ζεκείν πνπ αλαγξάθεηαη ε Καηεγνξηνπνίεζε,
επηιέγεηαη/ζεκεηώλεηαη ε ηζρύνπζα γηα ην ζπγθεθξηκέλν εμαιηεπόκελν είδνο θαη ζε θακία
πεξίπησζε κηα θνηλή γηα όια.
Σέινο, ην ιεπθό θύιιν/ πξσηόηππν ηνπ Δγγξάθνπ Καηαγξαθήο ζα πξέπεη αθνύ ζθξαγηζηεί
θαη ππνγξαθεί από ηνλ ηειηθό απνδέθηε, αθόκα θαη αλ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό (Κέληξν
Απνζηνιήο ή Δγθαηάζηαζε Μεηαπνίεζεο), λα απνζηέιιεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (ζην
ζεκείν επαθήο) από ηελ νπνία ζεσξήζεθε ην ηεηξαπιόηππν. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα γίλεηαη
ζεώξεζε λέσλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο.
Οη ιίζηεο κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ αξκνδίσλ (ζεκεία επαθήο) γηα ζέκαηα ΕΓΜ ζε
όιεο ηηο εκπιεθόκελεο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο ζα πξέπεη, κε επζύλε ησλ ππεπζύλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ –FBOs (ζθάθνο, εθκεηαιιεύζεηο θαιιηέξγεηαο ΕΓΜ, Κέληξα Καζαξηζκνύ,
Κέληξα Απνζηνιήο, Απνθειπθσηήξηα) λα είλαη δηαζέζηκεο θαη ζηνπο ηειηθνύο απνδέθηεο ηνπ
εμσηεξηθνύ.
4. Με δηελέξγεηα ή αλεπαξθήο δεηγκαηνιεςία
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία θαη ε αλάιπζε βηνηνμηλώλ, γηα
νπνηνδήπνηε αηηία – θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έιιεηςε δείγκαηνο, έιιεηςε πξνζσπηθνύ θιπ- ή ην
δείγκα πνπ παξέιαβε ην εξγαζηήξην δελ επαξθνύζε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο απαηηνύκελεο αλάιπζεο
(κηθξό κέγεζνο), ε παξαθνινύζεζε ησλ Πεξηνρώλ Παξαγσγήο ΕΓΜ ζεσξείηαη αλεπαξθήο θαη
πξέπεη άκεζα λα νδεγεί ζε Λήςε Μέηξσλ ή ζε αδπλακία Άξζεο Μέηξσλ.

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΓΔΩΡΓΗΑ ΜΔΘΔΝΗΣΟΤ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
ΠΡΟ:
Πεξηθέξεηεο- Γηεπζύλζεηο Κηεληαηξηθήο
1. Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο
2. Αηηηθήο
3. Βνξείνπ Αηγαίνπ
4. Ζπείξνπ
5. Κελη. Μαθεδνλίαο
6. η. Διιάδαο
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο- Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο
1. Ζκαζίαο
2. Θεζζαινλίθεο
3. Πηεξίαο
4. εξξώλ
5. Υαιθηδηθήο
6. Έβξνπ
7. Ρνδόπεο
8. Καβάιαο
9. Θεζπξσηίαο
10. Πξέβεδαο
11. Φζηώηηδαο
12. Δύβνηαο
13.Γπηηθήο Αηηηθήο
14. Νήζσλ
15. Λέζβνπ
Έδξεο ηνπο
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ- Σκήκα Τγηεηλήο Σξνθίκσλ
2. Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθνύ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο
- Σκήκα Μηθξνβηνινγίαο Σξνθίκσλ Βηνρεκηθνύ θαη Φπζηθνρεκηθνύ Διέγρνπ Σξνθίκσλ
Καηαινίπσλ Διέγρνπ Εσνηξνθώλ θαη Δηδηθώλ Παζνγόλσλ Μηθξνβίσλ
- Σκήκα Παζνινγίαο Τδξνβίσλ Οξγαληζκώλ Διέγρνπ Θαιαζζίσλ Βηνηνμηλώλ θαη Σνμηλώλ ινηπώλ πδάησλ
3. Γξαθείν Κηεληαηξηθνύ Δξγαζηεξίνπ Κνκνηελήο
4. Σκήκα Κηεληαηξηθό Δξγαζηήξην Υαιθίδαο
5. Σκήκα Κηεληαηξηθό Δξγαζηήξην Καβάιαο
6. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Σκήκα Βηνινγίαο
Δξγαζηεξηαθή Μνλάδα Θαιαζζίσλ Σνμηθώλ Μηθξνθπθώλ

