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... να προτείνουν σενάρια δράσης και να 
επισημάνουν τι είναι σημαντικό στον τομέα τους

... να συμβάλλουν στην δημιουργία εννοιο-
λογικών χαρτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής

.. να παρέχουν ανώνυμα δεδομένα για την 
εκτίμηση κατανάλωσης καυσίμων σε αλιεία & 
υδατοκαλλιέργεια

... να παρέχουν κριτικά σχόλια στις αναλύσεις 
και τα αποτελέσματα

... να εκφράσουν την προοπτική τους για τις 
προτεινόμενες λύσεις και πολιτικές.

... να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα σε τρίτους
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CERES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

CERES ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

CERES ΑΛΙΕΙΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ



ΤΟ  CERES ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ:

... παρέξει προγνώσεις περιβαλλοντικών 
συνθηκών σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, 
σχετικές με αλιεία/υδατοκαλλιέργεια

...  εκτιμήσει οικονομικές επιπτώσεις στους 
παραπάνω τομείς, μέσω των αλλαγών στην 
παραγωγικότητα και φυσιολογία των ειδών.

... εκτιμήσει την έκθεση, ευπάθεια και 
προσαρμοστικότητα του αλιευτικού και 
υδατοκαλλιεργητικού τομέα

... προτείνει βιώσιμες λύσεις στους 
παραγωγούς, για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
αλλά και των ωφελειών από την κλιματική αλλαγή

...        υπογραμμίσει διαχειριστικές προκλήσεις 
στις περιπτώσεις όπου οι σημερινές δικοικητικές/
πολιτικές δομές εμποδίζουν την προσαρμογή στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

CERES WORKS ACROSS 

... Οικονομικοί Τομείς
θαλάσσια αλιεία
θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
εσωτερικά ύδατα

... Παραγωγικοί Τομεί
βενθική & πελαγική αλιεία
γρι-γρι και παραγάδια
πλωτές & βυθιζόμενες καλλιέργειες
θαλάσσιοι & χερσαίοι κλωβοί
ημι-εντατική & εκτατική καλλιέργεια
καλλιέργεια εσωτερικών υδάτων

... Περιοχές 
από τα ανώτερα πλάτη των ωκεανών μέχρι την 
Μεσόγειο και τα Ευρωπαϊκά εσωτερικά ύδατα

... Είδη
Πολύτιμα είδη στόχοι π.χ. μικρά πελαγικά, 
γαδοειδή, γλώσσες, τοννοειδή, σολωμοί, 
λαβράκια, μύδια, όστρακα, πέστροφα, 
κυπρίνοι και νεο-εισαχθέντα είδη

8 Παν/μια   (         Συντονιστής)
11 Ερευν. Κέντρα              7 Παραγωγοί

από 15 κράτη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΑΛΙΕΙΑ
Στατιστικά & 

Προγνωστικά Μοντέλα

ΛΙΕΡΓΕΙΑ
Έγκαιρη προειδοποίηση

Φέρουσα χωρητικότητα

Είδη & 
Περιβάλλον

Είδη & 
Οικονομία

Είδη & 
Τομείς

ΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Αλιεία/Στόλοι/
Υδατοκαλλιέργεια/

Μονάδες/Αγορά

ΚΙΝΔΥΝΟΙ, 
ΕΥΠΑΘΕΙΑ & 

ΛΥΣΕΙΣ

Χαρτογράφηση ρίσκου, 
ποσοτικοποίηση ρίσκου, 

κατηγοριοποίηση 
ευπάθειας, Λύσεις CERES

Παράγοντες & Σενάρια Μελλοντικές φυσικές & βιογεωχημικές πορείες. 
Μελλοντικά σενάρια CERES

Επικοινωνία Συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων


