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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η ομάδα μελέτης της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης του Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών 

Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μετείχε ως εταίρος σε ένα μεγάλο 

πακέτο έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς την Διεύθυνση DG MARE της ΕΕ, με γενικό τίτλο MAREA. 

Το πακέτο αυτό, στην πρώτη του φάση, περιλάμβανε 11 διαφορετικά ερευνητικά υποπρογράμματα εκ των 

οποίων τα 3 ήταν καθαρά τεχνικά και αφορούσαν τα συνήθη αλιευτικά εργαλεία στη Μεσόγειο 

(ARCHIMEDES για τα απλάδια/μανωμένα, MYGEARS για τις μηχανότρατες και DRIFTMED για τα μικρά 

παρασυρόμενα δίχτυα).  

 

Στα πλαίσια του έργου MYGEARS, έγινε η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τεχνικά χαρακτηριστικά των τρατών που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Μεσόγειο και την Ελλάδα μέσω 

δημοσιεύσεων, διαδικτυακών πληροφοριών και ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν με απευθείας επαφές 

με καπετάνιους και πλοιοκτήτες τρατών.  

 

Τα συμπεράσματα του έργου αυτού ήταν ότι ο σχεδιασμός και κατασκευή ενός εργαλείου τράτας στην Ελλάδα 

δεν ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες και ειδικά τον σημαντικότερο που είναι ότι το εργαλείο πρέπει να 

ταιριάζει στο αλιευτικό σκάφος και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες 

σχεδιασμού αφορούν τον τύπο του βυθού στον οποίο στοχεύει ο εκάστοτε αλιέας και τα είδη που τον 

ενδιαφέρουν. Ωστόσο το γεγονός ότι ένα εργαλείο τράτα ταιριάζει στο αλιευτικό σκάφος από το οποίο 

χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τη θεωρία, επιτρέπει την καλύτερη χρήση του από τον καπετάνιο, την 

σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του ως προς την αλιεία και, το κυριότερο, τη μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμων.  

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις με τους καπετάνιους και πλοιοκτήτες των μηχανοτρατών, 

λάβαμε απαντήσεις που κυμαίνονταν από την πλήρη περιγραφή του αλιευτικού εργαλείου (μάτια, νήματα, 

πάχη, διαστάσεις κλπ.) σε όλο το εργαλείο έως και απαντήσεις του τύπου "δεν γνωρίζω. Ρωτήστε τους 

Αιγύπτιους που τις επισκευάζουν και που αντιγράφουν τα παλιά εργαλεία για να φτιάξουν τα καινούρια". 

Είδαμε επίσης περιπτώσεις σε άλλα σημεία της χώρας, όπου το αλιευτικό εργαλείο σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε σύμφωνα με το εργαλείο άλλο σκάφους το οποίο έδειχνε ότι ψάρευε καλύτερα χωρίς όμως 

να λαμβάνεται υπόψη ότι το άλλο σκάφος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο με μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ιπποδύναμη. Τέλος, είδαμε περιπτώσεις που το αλιευτικό εργαλείο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με βάση 

την Πορτογαλική τράτα ενώ οι επιμέρους διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά (μεγέθη των τμημάτων του 

εργαλείου) υπολογίστηκαν με την απλή μέθοδο των τριών με βάση το μέγεθος του Πορτογαλικού σκάφους. 

Με απλά λόγια, "το σκάφος μου είναι 500 ΗΡ, το Πορτογαλικό είναι 1000 ΗΡ άρα η τράτα που θα φτιάξω 

πρέπει να είναι η μισή της Πορτογαλικής".  

 

Προφανώς προκειμένου να λειτουργήσει μια τέτοια τράτα που έχει σχεδιαστεί χωρίς να υπάρχει σχέση με το 

σκάφος, οι έμπειροι καπετάνιοι ρυθμίζουν τα βάρη που βάζουν στα διάφορα σημεία και ειδικά στο κάτω μέρος 

του ανοίγματος ώστε να "πατήσει" η τράτα, όπως λένε και έτσι η τράτα λειτουργεί και πράγματι ψαρεύει (εκ 

του αποτελέσματος). Μια τράτα όμως που δεν είναι καλά σχεδιασμένη, προφανώς τα βάρη που απαιτούνται 

για να πατήσει η τράτα, δεν είναι τα σωστά με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην αυξημένη κατανάλωση 

καυσίμων. 

 



Αν δούμε την καθαρή μαθηματική θεωρία σχεδιασμού μιας τράτας, θα δούμε ότι οι παράμετροι που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη είναι πολλές όπως η ιπποδύναμη του σκάφους, ο βυθός, ο τύπος της καρίνας, τα νήματα, 

τα μάτια ως και η διεύθυνση των θαλασσίων ρευμάτων σε σχέση με την κατεύθυνση σύρσης. Το αποτέλεσμα 

της μαθηματικής αυτής ανάλυσης είναι ο τύπος του διχτυού ως προς το σχήμα του, οι διαστάσεις των 

επιμέρους τμημάτων τα οποία όταν ραφτούν θα δώσουν το εργαλείο καθώς και οι πόρτες και ο τύπος τους. 

Όπως το εργαλείο τράτα δεν μπορεί να αντιγραφεί με βάση μόνο την εμπειρία αλλά απαιτούνται και κάποιοι 

υπολογισμοί, έτσι και οι πόρτες δεν μπορεί να είναι οι οποιεσδήποτε. Σημαντικό τμήμα της τριβής που 

δημιουργείται από τη σύρση του εργαλείου οφείλεται στις πόρτες που σύρονται πάνω στον πυθμένα υπό γωνία 

(angle of attack). Οι καπετάνιοι γνωρίζουν επίσης ότι η λειτουργία των πορτών είναι εξαιρετικής σημασίας 

για την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αλλά και για τη χρήση του καθώς με την γωνία υπό την οποία 

σύρονται και σε συνδυασμό με την ταχύτητα επιτρέπουν την ρύθμιση του ανοίγματος του διχτυού και 

συμβάλλουν σημαντικά στην αυξημένη κατανάλωση καυσίμων. 

 

Μπορεί πριν  μερικά χρόνια το πετρέλαιο τράνζιτ να ήταν φθηνό και το κόστος τους να μην είναι απαγορευτικό 

για τα σκάφη μας, αλλά με τις συνεχείς εντονότατες αυξομειώσεις του διεθνώς, που αντικατοπτρίζονται 

εντονότατα στην Ελληνική αγορά καυσίμων (περισσότερο από άλλες χώρες) σε συνδυασμό με την μείωση 

της αλιευτικής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και οδηγιών της ΕΕ) έχουν καταστήσει τον 

στόχο μείωσης του κόστους αλιείας ως το σημαντικότερο στοίχημα. 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προτείναμε στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας ένα πρόγραμμα που να στοχεύει στον νέο σχεδιασμό μιας καθαρά 

Ελληνικής τράτας με τους εξής στόχους: 

 

 να γίνει η χρήση νέων βελτιωμένων νημάτων  

 να γίνει η χρήση νέων βελτιωμένων πορτών 

 η χρήση της να συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 

 να επιδειχθεί ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής στους αλιείς 

 να επιδειχθεί η χρήση της σε σύγκριση με το συμβατικό εργαλείο τράτα ενός σκάφους 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας θεώρησε την πρόταση ως σημαντική για την 

Ελληνική αλιεία με αναπτυξιακό χαρακτήρα και χρηματοδότησε το έργο στα πλαίσια του μέτρου 3.5 του 

Ε.Π.Αλ. με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας κατά 75% και γενικό τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ “ΤΡΑΤΑ” ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" και συνολικό προϋπολογισμό 286442,00 €. 

 

Το έργο ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2014 και λήγει την 30η Οκτωβρίου 2015.  

 

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

 

(Α) Την επιλογή 2 αλιευτικών σκαφών με τα οποία θα συνεργαστεί η ομάδα του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλασσίων Ερευνών, με ονομαστικές ιπποδυνάμεις που να βρίσκονται στο κατώτερο και ανώτερο 

άκρο του Ελληνικού στόλου ώστε τα εργαλεία που θα κατασκευαστούν να καλύπτουν όλα τα μεγέθη 

που μπορούν να υπάρξουν στον Ελληνικό στόλο 

(Β) Την κατασκευή 2 πλήρων αλιευτικών εργαλείων τράτας κατάλληλων και πλήρως σχεδιασμένων και 

προσαρμοσμένων στα ανωτέρω 2 σκάφη (το πλήρες εργαλείο από τις πόρτες έως και το σάκο) 

(Γ) Την δοκιμή των εργαλείων αυτών και τη σύγκρισή τους με τα συμβατικά εργαλεία που διαθέτουν 

τα ανωτέρω δύο σκάφη αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας, τη γεωμετρία με χρήση αισθητήρων 

υψηλής τεχνολογίας και την κατανάλωση καυσίμων 

(Δ) Την πλήρη ενημέρωση των αλιέων μηχανότρατας όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου ώστε να 

συμβάλλουμε στην συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει ο σωστός σχεδιασμός μιας τράτας σε 

σχέση με το σκάφος, η γνωριμία των αλιέων με νέα υλικά κατασκευής διχτυών και η δυνατότητα 

του νέου σχεδίου να συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. 

(Ε) Την εγκατάσταση μονάδας σχεδιασμού και προσομοίωσης αλιευτικών εργαλείων τράτας σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 



(ΣΤ) Την διοργάνωση διεθνούς σεμιναρίου για την εκπαίδευση στη χρήση λογισμικού σχεδιασμού και 

προσομοίωσης αλιευτικών εργαλείων τράτας 

 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Α. Τα δίχτυα 

 

Η νέα τράτα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με τη χρήση ενός νέου νήματος τύπου DNET/UHMWPE 

(Dyneema) το οποίο είναι λεπτότερο, ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο από το συμβατικό νήμα. Το αποτέλεσμα 

είναι μια τράτα μικρού όγκου και βάρους γεγονός που επιτρέπει στο ίδιο σκάφος να μεταφέρει περισσότερα 

εργαλεία από πρίν. Στις επόμενες φωτογραφίες φαίνεται ο όγκος των 2 ολοκληρωμένων εργαλείων που 

κατασκευάστηκαν (χωρίς τα φελλά και τα βάρη). Η πρώτη φωτογραφία αφορά εργαλείο για το μικρότερο 

σκάφος του Ελληνικού στόλου και η δεύτερη, για το μεγαλύτερο σκάφος. 

 

   
 

Το σύνολο του εργαλείου κατασκευάστηκε με το νέο νήμα εκτός από ορισμένα σημεία στην μεγάλη τράτα 

όπου χρησιμοποιήθηκε για ενίσχυση το συμβατικό νήμα (πράσινο). Οι διαστάσεις του (πάχος) φαίνονται 

καθαρά στην επόμενη φωτογραφία σε σχέση με το συμβατικό. 

 



 
Συγκριτικό μέγεθος νήματος Dyneema 

 

Σε σχέση με το συμβατικό πράσινο νήμα, το Dyneema είναι ανθεκτικότερο στη θραύση κατά τα διπλάσιο του 

συμβατικού με βάση μετρήσεις ελκυσμού σε ειδικό δυναμόμετρο (60.3 έναντι 131.4).  Ωστόσο το συμβατικό 

έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα δηλαδή παραμορφώνεται περισσότερο από το Dyneemaκατά τον ελκυσμό. 

 

  



    
Δοκιμές ελκυσμού του διχτυού Dyneema στα εργαστήρια της ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. 

 

 

Τα τελικά σχέδια διαστασιολογημένα είναι τα εξής: 

 

 
Η μεγάλη τράτα 

 



 
Η μικρή τράτα 

 

 

Β. Οι πόρτες 

 

Οι πόρτες που επιλέχθηκαν μετά από την προσομοίωση σε Η/Υ ήταν το τελευταίο μοντέλο της Thyboron. Και 

οι πόρτες είχαν διαστάσεις και βάρος ανάλογες του σκάφους και υπολογίστηκαν από το λογισμικό της 

εταιρείας Simrad.  

 

Οι πόρτες είχαν το ίδιο σχεδιασμό τύπου V, με πολλαπλές επιλογές ως προς τη πρόσδεση στις μπάντες και τα 

συρματόσχοινα και γωνιακό πέλμα ώστε να μην εφάπτονται μόνο στο βυθό. Επίσης είχαν εξοπλιστεί με θήκες 

για τους αισθητήρες γεωμετρίας της τράτας. 

 



 
Πόρτες. (1), σημεία πρόσδεσης, (2), πέλμα 

 

 
Πόρτες. (1,2,3), θήκες προσαρμογής αισθητήρων 

 

Γ. Το λογισμικό προσομοίωσης 

 

Ο όλος σχεδιασμός και η κατασκευή της τράτας βασίστηκε σε ανάλυση και προσομοίωση της συμπεριφοράς 

της σε ειδικό λογισμικό της εταιρείας Simrad. Το λογισμικό αφού του δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες 

αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις της τράτας και του σκάφους, επιτρέπει την 

προσομοίωση της λειτουργίας και συμπεριφοράς της σε πραγματικές συνθήκες υπολογίζοντας ταυτόχρονα 

και τη γεωμετρία της πχ. άνοιγμα πορτών, αντίσταση/τριβές, γωνία πορτών, μπούκο τράτας κλπ. Ο χειριστής 

μάλιστα μπορεί κάθε στιγμή να μεταβάλλει την ταχύτητα του σκάφους στην προσομοίωση ώστε να δεί πως 

συμπεριφέρεται η τράτα σε κάθε ρύθμιση πχ. άνοιγμα πορτών, ύψος και άνοιγμα μπούκου, αν η τράτα πατάει 

ή πλέει κλπ. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό τράτας, ένας 

καπετάνιος μπορεί με αυτό το λογισμικό, αφού του δώσει τα στοιχεία του εργαλείου και του σκάφους 



του, να βελτιώσει την τεχνική του στην αλιεία χωρίς να κάνει δαπανηρές δοκιμές (εκτός από τις 

απαραίτητες για να πατήσει η τράτα βεβαίως). 

 

  
 

  
Πολλαπλές οθόνες λογισμικού προσομοίωσης όπου φαίνεται η θέση της πόρτας και η γωνία της ενώ το κίτρινο 

βέλος δείχνει το άνοιγμα των πορτών σε m. Στον πίνακα απεικονίζονται οι τιμές των διαφόρων παραμέτρων 

(για ταχύτητα 3.3 κόμβους).  

 

  
Άνω όψεις της τράτας κατά τη σύρση που φαίνεται το άνοιγμα των πορτών (28.6 m) και το ύψος του 

ανοίγματος του μπούκου (2.8 m). 



  
Άποψη του σκάφους κατά τη σύρση και των συρματόσχοινων 

 

 
Εμπρόσθια όψη της τράτας ώστε να φαίνεται αν πατάει με τις συνθήκες σύρσης  

 

Δ. Αισθητήρες καυσίμων 

 

Στα σκάφη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές τοποθετήθηκαν ειδικοί αισθητήρες καυσίμων (στον 

σωλήνα παροχής καυσίμου) αφού είχαν επιλεγεί τα σκάφη και είχαν κλείσει οι συμφωνίες χρήσης τους. Αυτό 

έγινε γιατί οι αισθητήρες ήταν συγκεκριμένοι για τον τύπο, μάρκα και μοντέλο της μηχανής κάθε σκάφους 

και έπρεπε να δοθούν τα στοιχεία αυτάς το εργοστάσιο (ΗΠΑ) για να γίνει η προμήθεια των απολύτως 

εξειδικευμένων αισθητήρων. Επίσης το εργοστάσιο ρύθμισε το λογισμικό των αισθητήρων προτού τους 

αποστείλει στην Ελλάδα με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους (κυρίως ιπποδύναμη). Ως εκ τούτου 

οι αισθητήρες αυτοί είναι μοναδικοί. 

 

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

Οι δοκιμές έλαβαν χώρα στον Θερμαϊκό κόλπο την περίοδο 23-30 Μαΐου 2015 με λιμένα εξόρμησης τη Νέα 

Μηχανιώνα. 

 



 
Περιοχή δοκιμών στο Θερμαϊκό κόλπο 

 

Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών πλόων έγινε σύγκριση μεταξύ των νέων αλιευτικών εργαλείων με τα 

συμβατικά εργαλεία του σκάφους. 

 

 
Δοκιμή με τη νέα τράτα 



 
Δοκιμή με συμβατική τράτα 

 

 
Σύστημα παρακολούθησης γεωμετρίας τράτας μέσω αισθητήρων 

 



 
Μετρήσεις στα αλιεύματα και απορρίψεις 

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

(α) ως προς το μέγεθος/χρήση 

 

Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι το νέο νήμα επιτρέπει την κατασκευή μικρότερων σε όγκο και βάρος 

αλιευτικών εργαλείων. Αυτό επιτρέπει στους αλιείς να έχουν περισσότερα εργαλεία στο σκάφος κάθε στιγμή. 

Επίσης φάνηκε πιθανό ότι ο χειρισμός του εργαλείου μπορεί να γίνει με μικρότερο πλήρωμα ή με μικρότερη 

καταπόνηση του υπάρχοντος πληρώματος λόγω μικρότερου όγκου και βάρους. 

 

(β) ως προς την κατανάλωση καυσίμου 

 

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σαφή μείωση της κατανάλωσης καυσίμου από την πρώτη 1-1.5 ώρα χρήσης 

του νέου εργαλείου. Ως προς την μεγάλη τράτα, η μέση μείωση της κατανάλωσης φτάνει το 18.3% ενώ για 

την μικρή τράτα φτάνει τα 17.0%. 

 

Η ανάλυση των δεδομένων των αισθητήρων είναι ακόμα σε εξέλιξη και περισσότερα δεδομένα θα είναι 

διαθέσιμα με την τελική έκθεση του έργου. 

 



 
Μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμων στη μεγάλη τράτα σε μέσο βάθος σύρσης 60 m και μέση ταχύτητα 3.2 

κόμβους 
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Μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμων στη μικρή τράτα σε μέσο βάθος σύρσης 50 m και μέση ταχύτητα 3.3 

κόμβους 

 

Για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της οικονομίας που μπορεί να επιτευχθεί με το νέο σχεδιασμό και με 

βάση της μέσες καταναλώσεις μιας μηχανότρατας σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 

Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2013-2014 (σταθμισμένος μέσος 145824.8 € για όλη την 

περίοδο αλιείας), τότε το κέρδος διαμορφώνεται σε 24790.2 € για τη μεγάλη τράτα και 26685.9 € για τη μικρή 

τράτα. 

 

(γ) ως προς το κόστος κατασκευής 

 

Λόγω του κόστους του νήματος τύπου Dyneema, οι νέες τράτες είναι οριακά ακριβότερες των συμβατικών 

περί το 10%. 

 

Τα συμπεράσματα του έργου είναι ότι η νέα τράτα είναι πολλά υποσχόμενη στην περίπτωση που σχεδιαστεί 

με βάση τα χαρακτηριστικά του σκάφους. Αν και το κόστος κατασκευής της είναι μεγαλύτερο των 

συμβατικών, εξαιτίας της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων που επιτρέπει λόγω του σχεδιασμού της για 

την ελαχιστοποίηση των τριβών και αντιστάσεων, επιτρέπει την απόσβεσή της σε 1 έτος (δεδομένου επίσης 

ότι δεν πάθει έκτακτη ζημιά κατά τη χρήση πχ. βράχο κλπ.).  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

 

Στο έργο συμμετείχαν ενεργά οι εξής: 

 

1. Η εταιρεία διχτυών και αλιευτικού εξοπλισμού ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. (Νέα Μηχανιώνα) με τις εξαίρετες και 

ποιοτικές της εγκαταστάσεις. Η εταιρεία ανέλαβε την πλήρη κατασκευή των δύο αλιευτικών εργαλείων και 

της συντήρησης τους ενώ είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που δημιούργησε το μοναδικό στην Ελλάδα 
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εργαστήριο σχεδιασμού και προσομοίωσης τρατών. 

 

2. Η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. (Πειραιάς) ως αντιπρόσωπος της εταιρείας SIMRAD ανέλαβε 

την παροχή και χρήση των αισθητήρων και όλων των αναγκαίων λογισμικών σχεδιασμού και προσομοίωσης 

ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. δημιούργησαν το εργαστήριο σχεδιασμού και 

προσομοίωσης τρατών με λογισμικά της SIMRAD ενώ μετείχαν στην οργάνωση του πρώτου σεμιναρίου 

σχεδιασμού και προσομοίωσης τράτας (1-3 Απριλίου 2015, Νέα Μηχανιώνα) με τη συμμετοχή διεθνών 

ειδικών από την Ουρουγουάη, τη Νορβηγία και τη Δανία.  

 

3. Οι εταιρείες "Ταουλτζής Δ.-Νταουλτζής Κ. Συμπλοιοκτησία" και "Δ. Ταουλτζής-Β. Νταουλτζής-Κ. Νταουλτζής 

Ο.Ε." με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα που μας διέθεσαν τα αλιευτικά τους σκάφη για την δομική των εργαλείων 

σε πραγματικές συνθήκες και επίσης μας διέθεσαν την πολύχρονη εμπειρία τους καθώς είναι γνωστό ότι μια 

τράτα και οι πόρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως αν δεν "πατηθούν" μετά από δοκιμές. Η 

πολύχρονη εμπειρία τους μας επέτρεψε να κάνουμε κανονικές δοκιμές με σωστό δέσιμο των πορτών από την 

πρώτη ημέρα μειώνοντας σημαντικά και το κόστος δοκιμών. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η ομάδα του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων επιθυμεί να ευχαριστήσει 

με κάθε δυνατό τρόπο τους συντελεστές επιτυχίας του έργου στην διοίκηση και ειδικά: 

 

(α) τους κους Γεώργιο Κατή και Νικόλαο Αθανασόπουλο της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και 

Θάλασσας για την εμπιστοσύνη τους να μας αναθέσουν το συγκεκριμένο έργο και την άμεση ανταπόκριση 

τους σε κάθε διοικητικό θέμα που μας απασχόλησε. 

 

(β) τον κο Γεώργιο Οικονομίδη, Προϊστάμενο του τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και το προσωπικό του τμήματος του για την ταχύτατη 

διεκπεραίωση της έκδοσης της άδειας για την πειραματική αλιεία και το ενδιαφέρον που επέδειξε για το έργο 

μας. 

 

(γ) τον  Πλωτάρχη (ΛΣ) Μακρή Γεώργιο, Διοικητή του 1ου Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας και το 

ένστολο προσωπικό για τη επίλυση κάθε προβλήματος και την ταχύτατη έκδοση άδειας απόπλου για τα σκάφη 

μας. 

 

(δ) και τέλος (και όχι τελευταίο) τον κο Μιχάλη Σαββάκη, εκδότη του περιοδικού μας Αλιευτικά Νέα για την 

αμέριστη συμπαράσταση του και τη συμμετοχή του στους πειραματικούς πλόες για τη δημοσιογραφική 

κάλυψη του έργου μας.  
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