
Θαλάσσια Βιοτεχνολογία – 
Πηγή Bιώσιμης Οικονομίας στην Ελλάδα 

και την Μεσόγειο 

 

Αντωνία Γιαννακούρου 

Ερευνήτρια Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – Ι.Ω 



Ο τομέας της Γαλάζιας Βιοτεχνολογίας 

ΓΒτ 
Θάλασσα 

ΚΒτ 
Υγεία 

ΛΒτ 
Βιομηχανία 

ΠΒτ 
Γεωργία 



Εφαρμογή της επιστήμης και 
της τεχνολογίας για την 
παραγωγή γνώσης, αγαθών 
και υπηρεσιών. 

Θαλάσσιοι 
Βιολογικοί 

Πόροι 

Περιλαμβάνει 
Βασική και 

Εφαρμοσμένη 
Έρευνα 

Ζώντες θαλάσσιοι 
οργανισμοί ως η πηγή ή ο 
στόχος βιοτεχνολογικών 
εφαρμογών. 
 

Ο τομέας της Γαλάζιας Βιοτεχνολογίας 



Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο  

 Βιομηχανία Bιοτεχνολογίας: εκτιμώμενα ετήσια έσοδα                       
15 δισεκατ. €. 

 Θαλάσσια Βιοτεχνολογία: εκτιμώμενα έσοδα 754 εκατ. €. 

 Ρυθμός Ανάπτυξης της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας : εκτιμάται σε       
6-8% σε 5 έτη. 

 Αύξηση της ετήσιας δημιουργίας εσόδων έως 1 δισεκατ. € με 
αύξηση της ζήτησης για θέσεις εργασίας υψηλών απαιτήσεων. 

 Αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της Θαλάσσιας 
Βιοτεχνολογίας: έως 10.000 επιπλέον θέσεις εργασίας σε 5 
χρόνια. 



Υψηλό δυναμικό καινοτομίας 

Υγεία / 
φαρμακευτικ
ές εφαρμογές 

Κοσμηματο 

λογία 

Γεωργία 
Υδατο 

καλλιέργειες 

Συμπληρώμα
τα διατροφής 

Κτηνιατριικά 
προϊόντα 

/Ζωοτροφές  

Ενέργεια Περιβάλλον 

Βιομηχανία 

 Ανάπτυξη προηγμένων φαρμάκων, αντιβιοτικών 
αντιφλεγμονωδών ουσιών, ανοσορυθμιστικών 
παραγόντων., βιοϋλικών.   Λειτουργικά συστατικά 
(UV φίλτρα , λιποσώματα, επιφανειοδραστικές 
ουσίες και πρώτες ύλες -εκχυλίσματα, χρωστικές). 

 Γεωργικά λιπάσματα.  
 Τεχνολογίες αναπαραγωγής, διαγονιδιακές 

προσεγγίσεις,επιλεκτική εκτροφή καλλιεργούμενων  
ειδών για νέα υβρίδια ανθεκτικά στις ασθένειες, 
εμβόλια 

 Ανάπτυξη συμπληρωμάτων στα τρόφιμα (ω3, 
σταθεροποιητές,  αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη) 

 Ιχθυέλαια, χρωστικές, αντιβιοτικά, αντισηπτικά 
 Βιοκαύσιμα - βιοαιθανόλη και βιοντίζελ 
 Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών λύσεων για τον έλεγχο, τη

προστασία και την αποκατάσταση  μολυσμένου         
θαλάσσιου  περιβάλλοντος 

 Βιομηχανικές Διεργασίες  - Ενζυμα , καταλύτες κλπ 



B-BLUE - Build the Blue Biotechnology 
Community in the Mediterranean  

Συμμετέχουν 10 χώρες/ 23 
εταίροι (10+13 συνεργαζόμενοι) 

Στόχος  

 Δημιουργία μιας διακρατικής/ 
πολυσυμμετοχικής κοινότητας  - 
Προσέγγιση πενταπλού έλικα 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων και μεταφορά 
καινοτομίας 

 Σχεδιασμού και εφαρμογή κοινών και 
ολοκληρωμένων σχεδίων, 
πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και 
πολιτικών σε Μεσογειακό επίπεδο 

 Ευθυγράμμιση εθνικών/ 
περιφερειακών πρωτοβουλιών 

22 μήνες  /     2020-2022 



Project co-financed by 
European Regional 
Development Fund  

  
• STUDYING 

• Συλλογή καλών πρακτικών και ορισμός 
ΒΒt καθοδηγητών (σε ορισμένες 
αλυσίδες αξίας) 

•  Προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και 
αξιολόγηση των ευκαιριών της αγοράς 
για τις πλέον υποσχόμενες αλυσίδες 
αξίας 

• Διασύνδεση των αλυσίδων αξίας με τις 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης 
(RIS3), με τoυς ευρωπαϊκούς στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και τις 
τάσεις καινοτομίας. 



Project co-financed by 
European Regional 
Development Fund  

  

• TESTING 
• Δημιουργία 

δικτύου μεσογειακών 
κοινοτήτων καινοτομίας 
στη Θαλάσσια 
Βιοτεχνολογία 

• Σχεδιασμός και 
εφαρμογή του 
Ελληνικού κόμβου 
θαλάσσιας 
βιοτεχνολογίας  (ΒΒt 
HUB) με τη συμμετοχή 
τοπικών φορέων για την 
υποστήριξη  ανάπτυξης  
και μεταφοράς της 
γνώσης. 

 



Project co-financed by 
European Regional 
Development Fund  

Μικρο και μακροφύκη για την παραγωγή ενώσεων  υψηλής 

αξίας και οικοσυστημικών υπηρεσιών 

Απορριπτόμενα από Υδατοκαλλιέργεια και Αλιεία (Waste 

valorization) –Χρήση σε τομείς προστιθέμενης αξίας  -Κυκλική 

Οικονομία 

Χρήση μικροοργανισμών και εργαλείων ICT για την 

αποκατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος 

Bιώσιμη ολοκληρωμένη πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια (IMTA)- 

Υδατοκαλλιέργεια Αποκατάστασης με την παραγωγή οργανισμών 

που βρίσκονται χαμηλά στην τροφική αλυσίδα (Low Τrophic 

Level) 



Project co-financed by 
European Regional 
Development Fund  

• TRANSFER 
• Σεμινάρια για την διάδοση της 

γνώσης σχετικά με συγκεκριμένες 
αλυσίδες αξίας του τομέα BBt 

• Εθνικά/περιφερειακά συνεργατικά 
εργαστήρια για την καινοτομία σε 
λύσεις της αγοράς που 
αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα 

• Διασύνδεση με ψηφιακή 
πλατφόρμα https://www.marina-
platform.eu/login 

• Δημιουργία υλικού ηλεκτρονικής 
μάθησης (e-learning) 

• Eκδηλώσεις για τη σύναψη διεθνών 
σχέσεων με στόχο την προώθηση της 
εμπορευματοποίησης προϊόντων 
(matchmaking events) 

  

• CAPITALIZE 
• Μεσογειακή Συμπραξη 

Kαινοτομίας (ΜΕD Blue BIO 
Alliance) για την Θαλάσσια 
Βιοτεχνολογια 

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 
για την ανάπτυξη των ΒΒt 
HUBs –διασύνδεση μεταξύ 
τους και με άλλα δίκτυα 

• Συστάσεις πολιτικής για τη 
βελτίωση του συντονισμού 
μεταξύ των προγραμμάτων 
συνοχής της ΕΕ για την 
καινοτομία στον τομέα της 
Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας 

• Σχέδιο πρότασης κοινού 
έργου από την 
κεφαλαιοποίηση της 
συνεργασίας σε αλυσίδες 
κοινής αξίας. 
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Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 


