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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το «Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2018» πραγματοποιήθηκε το διήμερο 22-23 
Ιουνίου στην Αθήνα, στους συνεδριακούς χώρους του Domotel Hotel, στο Καστρί.
Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την εταιρεία 
συμβούλων AMBIO Α.Ε., και τη συμβουλευτική Dome Consulting Firm, με την 
υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), 
υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στο συνέδριο 
παρευρέθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Προκόπης Παυλόπουλος, ο 
οποίος απεύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη, τονίζοντας πως η ιχθυοκαλλιέργεια 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόνωσης της εθνικής οικονομίας. 
Χαιρετισμούς απεύθυναν και ο Mr. Karmenu Vella, Επίτροπος DG MARE 
(βιντεοσκοπημένο μήνυμα), ο κος Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος ΝΔ, η κα 
Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος ΔΗΣΥ, επικεφαλής ΚΙΝΑΛ, ο κος Γεώργιος Πετράκος, 
Πρύτανης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και ο κος Δημήτρης Βαλαχής, Πρόεδρος της 
ΕΛΟΠΥ.
Στο συνέδριο, εκτός από τους αναφερθέντες παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων 
της πολιτικής ηγεσίας και του πολιτικού κόσμου, όπως ο κος Γιάννης Τσιρώνης, 
Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΑΑΤ, ο κος Στέργιος Πιρτσιόλας, Υφυπουργός Οικονομίας 
& Ανάπτυξης, ΥΠΟΙΚΑ, ο κος Κώστας Φωτάκης , Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας 
ΥΠΕΠΘ (ο οποίος λόγω κωλύματος αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή από τον 
διευθυντή του γραφείου του) και ο κος Γιώργος Κύρτσος, ευρωβουλευτής Ν.Δ.
Σημαντική ήταν και η παρουσία εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και αρμοδίων 
διευθύνσεων της Κοινότητας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται στελέχη της DG 
Mare, του FAO/GFCM και της UNEP/MAP. Έτσι, εκτός από τον Επίτροπο της DG 
Mare κ. Karmenu Vella, οποίος απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο συνέδριο 
παρευρέθηκαν ο κος Bernhard Friess, Διευθυντής Α’ του Maritime Policy & Blue 
Growth της DG Mare, η κα Clara Eugenia Aguilera Garcia, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, 
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας, ο κος 
Frangiscos Nikolian, Τμηματάρχης, Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης, Αγορών & 
Εκτίμησης Επιπτώσεων, DG MARE, ο κος Hussam Hamza, 2ος Αντιπρόεδρος της 
Committee on Aquaculture (CAQ) του FAO/GFCM, ο Δρ Ηλίας Μαυροειδής, Gover-
nance Officer της UNEP/MAP, η κα Jelena Knezevic υπεύθυνη του προγράμματος 
Med Pol της UNEP/MAP, ο κος Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής Προγράμματος, 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου & Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ - Κέντρο 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, 
αλλά και εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών.
Εκ μέρους των φορέων του κλάδου, εκτός του προέδρου της ΕΛΟΠΥ κου Δημήτρη 
Βαλαχή  παρευρέθηκαν επίσης ο κος Γιάννης Χεκίμογλου, Αντιπρόεδρος, ο κος 
Αντώνης Χαχλάκης, Γενικός Γραμματέας, και ο κος Γεώργιος Μπιτσάκος, εκπρόσωπος 
του Δ.Σ. της ΕΛΟΠΥ, και πολλά διευθυντικά και άλλα στελέχη εταιρειών του κλάδου. 
Από τη Δημόσια Διοίκηση, το παρόν έδωσε (μέσω video κλήσης) η Δρ. Ειρήνη 
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Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, 
ΥΠΕΝ, η κα Αγγελική Καλλαρά, Προϊσταμένη Δ/νσης Ιχθυοκαλλιέργειας Γ/Δ/ Αλιείας, 
ΥΠΑΑΤ, πολλοί προϊστάμενοι Τμημάτων των αρμόδιων Υπουργείων, καθώς και 
πολλά υπηρεσιακά στελέχη.
Τέλος, ηχηρή ήταν και η παρουσία Πανεπιστημιακών, ερευνητών και επιστημόνων, 
σχετικών με τα αντικείμενα της ιχθυοκαλλιέργειας.
Εντυπωσιακός ήταν και o αριθμός των συμμετεχόντων, ο οποίος ξεπέρασε συνολικά 
τα 400 άτομα και τις δύο ημέρες του συνεδρίου.
Η χρονική στιγμή της διεξαγωγής του Συνεδρίου αποδείχτηκε κατάλληλη, αφού μετά 
την κοινή ομολογία πως πράγματι η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να διαδραματίσει 
έναν σημαντικότατο ρόλο στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, ως 
βασικός πυλώνας ανάπτυξης, υπήρχε η ανάγκη εμβάθυνσης στις επιμέρους 
στρατηγικές, σχεδιασμό και στόχους, ενώ απαραίτητη ήταν η συνάντηση όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών και εμπλεκόμενων φορέων στο ίδιο τραπέζι. Έτσι, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπήρξε επαφή και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων των 
επιχειρηματιών και επαγγελματιών του κλάδου με τους υπηρεσιακούς παράγοντες 
της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για θέματα που αφορούν την 
χωροθέτηση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις επενδύσεις και γενικότερα του 
θεσμικού πλαισίου που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες. 
Με τις εξελίξεις στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών να τρέχουν, με την αναμενόμενη 
ολοκλήρωση του νέου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την χωροθέτηση των 
μονάδων στα πλαίσια των ΠΟΑΥ και την διαφαινόμενη τεράστια προσπάθεια 
αναδιοργάνωσης του συνόλου σχεδόν των υποδομών, την οποία θα επιχειρήσουν 
τα νέα επιχειρηματικά σχήματα, ήταν σημαντικό να υπάρξει αυτή η οργανωμένη και 
ανοιχτή ταυτόχρονα θεσμοθετημένη διαδικασία ανταλλαγής θέσεων απόψεων και 
εμπειριών εντός και εκτός Ελλάδας. 
Η επιτυχία του συνεδρίου έθεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός θεσμού, ο 
οποίος θα λειτουργεί ως μια συστηματοποιημένη διαδικασία ανταλλαγής θέσεων 
και απόψεων, συνδιαμορφώνοντας στόχους, σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.
Τέλος, είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι το συνέδριο δημιούργησε πολλές 
προσδοκίες και αναμονή για τα επόμενα βήματα στον κλάδο.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σήμερα το δυναμικότερα αναπτυσσόμενο κλάδο 
ζωικής παραγωγής προϊόντων διατροφής. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης από 
το 1970 ανέρχεται στο 8,8%, όταν για τη συλλεκτική αλιεία ο αντίστοιχος μέσος 
ρυθμός αύξησης είναι μόλις 1,2%, ενώ για την κτηνοτροφία και πτηνοτροφία είναι 
2,8%.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι το 2030 πάνω από το 65% των αλιευτικών προϊόντων 
θα προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Τράπεζα, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλιευμάτων κυμάνθηκε 
στα 19 κιλά και αυτό χάρη στην προσφορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Αξίζει να 
σημειωθεί ωστόσο πως η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κυμαίνεται ανάλογα με 
την οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής από επτά (7) κιλά στις υποανάπτυκτες 
περιοχές μέχρι είκοσι οκτώ (28) κιλά στις πλέον ανεπτυγμένες.
Όσον αφορά στην απασχόληση, η υδατοκαλλιέργεια είναι μια παραγωγική 
δραστηριότητα με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, στηρίζοντας 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή ολόκληρων περιφερειών, ιδίως στην Ασία. 
Σύμφωνα με τον FAO στην υδατοκαλλιέργεια απασχολούνται άμεσα 19 εκατομμύρια 
άτομα παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως το 95% των θέσεων εργασίας στην 
υδατοκαλλιέργεια είναι στην Ασία και το υπόλοιπο 5% στις Λατινική Αμερική & 
Καραϊβική, Αφρική, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ωκεανία.
Η αύξηση της παραγωγής είναι η γενικότερη τάση που επικρατεί σε όλες τις 
ηπείρους με μόνη εξαίρεση την Ωκεανία. Ωστόσο παραμένει η άνιση κατανομή της 
δραστηριότητας αφού στις χώρες της Ασίας παράγεται το 92 % της παγκόσμιας 
παραγωγής (97,56 εκ. τόνοι) με τις Κίνα, Ινδονησία και Ινδία να βρίσκονται στην 
κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται το 2,8 % της παγκόσμιας παραγωγής (2,98 εκ, 
τόνοι) με κύρια εικόνα την σχεδόν σταθερή παραγωγή από το 2000 και την θεαματική 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες με ανταγωνιστικά προϊόντα χαμηλότερου 
κόστους. Ενδεικτικά το 68% της κατανάλωσης θαλασσινών είναι εισαγόμενο και 
μόλις το 10% προέρχεται από υδατοκαλλιέργειες 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι το 63% της 
εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προήλθε από την υδατοκαλλιέργεια 
και το υπόλοιπο 37% από τη συλλεκτική αλιεία.
Τα ψάρια και τα παρασκευάσματα αυτών αποτελούν έναν από τους πλέον 
εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό 
ισοζύγιο της χώρας καθώς υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εισαγωγές. Αναφέρεται 
ότι περίπου το 78% της παραγωγής εξάγεται, ενώ το υπόλοιπο 22% πωλείται στην 
εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), το 2016 η 
ελληνική τσιπούρα και λαβράκι εξήχθησαν σε 32 χώρες παγκοσμίως. Η μεγαλύτερη 
αγορά για ελληνικά προϊόντα είναι η ΕΕ, καθώς πάνω από το 90% των εξαγωγών 
πωλούνται εκεί και ένα μικρό ποσοστό εξάγεται στη Βόρεια Αμερική και άλλες χώρες.
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Πηγές: Σύνδεσμος Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών, Ετήσια Έκθεση – Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια 2017
Food and Agriculture Organization (FAO), 2016. The state of world fisheries and aquaculture
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), 2016. Έκθεση Εμπορίας των ειδών Υδατοκαλλιέργειας που παράγονται στην 
Ελλάδα.)

Όσον αφορά στο διεθνές περιβάλλον, ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες εξακολουθεί 
να γίνεται όλο και πιο έντονος, ιδίως από την Τουρκία η οποία αυξάνει διαρκώς την 
παραγωγή της, με αποτέλεσμα το 2016 να καταγραφεί η μεγαλύτερη διαφορά στην 
τιμή πώλησης μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών προϊόντων, ιδίως στην 
τσιπούρα.
Ήταν συνεπώς σημαντικό να υπάρξει μια οργανωμένη και ανοιχτή ταυτόχρονα 
θεσμοθετημένη διαδικασία ανταλλαγής θέσεων απόψεων και εμπειριών εντός και 
εκτός Ελλάδας. Να υπάρξει διάλογος και να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα, 
να κατατεθούν προτάσεις και να δημιουργηθεί η δυναμική την οποία χρειάζεται 
ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος στο δημόσιο χώρο. Κάτι που θεωρητικά θα 
ενισχύσει αποτελεσματικά τις προωθητικές ενέργειες, τα αιτήματα και τη συνολική 
θέση του κλάδου. 
Η θεματολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έθιξε τα κάτωθι 
θέματα και εξειδικεύτηκε σε κατά μέρους ενότητες όπως αναλύεται στα τραπέζια 
εργασίας που διεξήχθησαν .
• Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: Το   
 ορόσημο του 2020 και η επόμενη ημέρα
• Θεσμικό Πλαίσιο Ιχθυοκαλλιέργειας: Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο;
• Χωροταξία και Περιβάλλον ως βασικές παράμετροι ανάπτυξης των   
 υδατοκαλλιεργειών
• Τεχνολογία και καινοτομία στην ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια
• Οικονομική ανάπτυξη & Ιχθυοκαλλιέργεια. Ο ρόλος της ΕΛΟΠΥ
• Η έρευνα ως  απαραίτητη συνιστώσα στην ανάπτυξη της ελληνικής   
 Ιχθυοκαλλιέργειας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εγγραφές Συνεδρίου
Χαιρετισμοί
Συντονίστρια: Κα Μαριάννα Πυργιώτη, DOME 
Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου   
Προκόπη Παυλόπουλου
Mr. Karmenu Vella, Επίτροπος DG MARE (βιντεοσκοπημένο   
μήνυμα) 
Κος Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος ΝΔ 
Κα Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος ΔΗΣΥ, επικεφαλής ΚΙΝΑΛ
Κος Γεώργιος Πετράκος, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κος Δημήτρης Βαλαχής, Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ
ΕΛΟΠΥ (video)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρώτο Πάνελ
Θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική    
ιχθυοκαλλιέργεια: Το ορόσημο του 2020 και η επόμενη ημέρα.
Συντονιστής Νίκος Ανδρίτσος - Διευθυντής ΣΚΑΪ 100.3 
Bernhard Friess - Director A, Maritime Policy & Blue Economy,  
DG MARE «The potential of Aquaculture in the European Union»
Στέργιος Πιτσιόρλας - Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης,  
ΥΠΟΙΚΑ  «Ανασυγκροτώντας την Ελληνική Οικονομία»
Κωστής Χατζηδάκης - Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας  
«Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. Ο Ρόλος των 
Ιχθυοκαλλιεργειών»
Κώστας Φωτάκης - Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας  
ΥΠΕΠΘ «Η Οικονομία της Γνώσης: ένα Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο 
για την Ελλάδα» {Λόγω κωλύματος αντικαταστάθηκε από τον 
διευθυντή του γραφείου του κος Γιώργο Χουρδάκη}
Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου - Διευθύνουσα 
Σύμβουλος, OKAA Α.Ε. «Ο ρόλος του Οργανισμού Κεντρικών 
Αγορών και Αλιείας στην Προώθηση της Ελληνικής Αλιευτικής  
Παραγωγής»
Δημήτρης Βαλαχής - Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ «Η ελληνική  
ιχθυοκαλλιέργεια με νέα δυναμική. Ευκαιρίες και προκλήσεις για 
το μέλλον του κλάδου»
Φίλιππος Πετρίδης - Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΜΒΙΟ Α.Ε. 
«Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της 
Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας»

1η Ημέρα

10:00 - 10:30
10:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Ελαφρύς μπουφές – Αναψυκτικά).

Δεύτερο Πάνελ
Θέμα: Θεσμικό Πλαίσιο Ιχθυοκαλλιέργειας: Βρισκόμαστε σε καλό 
δρόμο;
Συντονιστής Νίκος Υποφάντης - Οικονομικός Συντάκτης 
ΣΚΑΪ {Αντικαταστάθηκε λόγω κωλύματος από την κα Μαριάννα 
Πυργιώτη, DOME}
Γιάννης Τσιρώνης - Αναπληρωτής Υπουργός ΥπΑΑΤ «Η 
Ολοκλήρωση του Εφαρμοστικού Πλαισίου. Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Εξωστρέφεια»
Δρ. Ειρήνη Κλαμπατσέα - Γενική Γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ «Χωροταξία 
και Ιχθυοκαλλιέργεια»
Houssam Hamza - Πρώτος Αντιπρόεδρος GFCM - Επιτροπή 
για την Υδατοκαλλιέργεια (CAQ) «Sustainable Development of 
Aquaculture in the Mediterranean. The Need for Coastal Spatial 
Planning and the Potential Benefits of Allocated Zones for Aqua-
culture (AZAs)»
Δρ. Δημήτρης Οικονόμου - Καθηγητής Πολεοδομίας - 
Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ειδικό Χωροταξικό 
Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες: Άξονες μιας Μελλοντικής 
Αναθεώρηση»
Δρ. Μανώλης Τσαπάκης - Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο 
Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. «Η Καλή Οικολογική Κατάσταση του 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος ως Απαραίτητη Προϋπόθεση για την 
Περαιτέρω Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών»
Jelena Knezevic - Υπεύθυνη Προγράμματος MED POL 
(Παρακολούθηση και Αξιολόγηση), Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών/MAP «Promoting Sustainable 
Management of Aquaculture Activities in the Mediterranean, in the 
context of the UN Environment/Mediterranean Action Plan-Barce-
lona Convention System»
Σπύρος Κουβέλης - Διευθυντής Προγράμματος, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου & Πανεπιστήμιο του 
Κέιμπριτζ - Κέντρο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Διακυβέρνησης, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. «Ζητήματα 
Βιωσιμότητας: SDG14 και Υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο»
Γιάννης Χεκίμογλου - Αντιπρόεδρος ΕΛΟΠΥ «Θεσμικό Πλαίσιο 
της Υδατοκαλλιέργειας: το Παρόν και το Μέλλον»

Λήξη Πρώτης Ημέρας.

14:00 - 14:30

14:40 - 17:10

17:30
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2η Ημέρα

09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00

1ο Τραπέζι Εργασίας - Ομιλητές

Θέμα: Χωροταξία και Περιβάλλον ως βασικές παράμετροι ανάπτυξης των 
υδατοκαλλιεργειών 
Συντονιστής: Κος Φίλιππος Πετρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΜΒΙΟ ΑΕ
Κα Μαίρη Ζήφου, Ειδική Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
«Χωροταξία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας: Προϋποθέσεις και 
Αλλαγές»
Κος Αντώνιος Ζαμπέλης, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειoδότησης, ΥΠΕΝ.
«Ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Διάστασης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 
Μέσω της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Βασικές Πτυχές, Θεσμικό Πλαίσιο»
Κος Ανέστης Γουργιώτης, Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας PhD, 
Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, Διεύθυνση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ.
«Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: 
Προκλήσεις – Αδυναμίες. Ο Ρόλος του Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ανάπτυξη 
των Υδατοκαλλιεργειών: από το Ειδικό στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια»
Κα Φωτεινή Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός MSc, Προϊσταμένη Τμήματος 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Διεύθυνση Σχεδιασμού 
Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, ΥΠΕΝ.
«Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: 
Προκλήσεις – Αδυναμίες. Χωρικός Σχεδιασμός και Υδατοκαλλιέργειες: Καλές 
πρακτικές. Μελέτη Περίπτωσης: Περιφέρεια Αττικής»
Κος Εμμανουήλ Δαμανάκης, Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας MSc, 
Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου, 
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ.
«Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: 
Προκλήσεις – Αδυναμίες. Η Μέχρι Σήμερα Εμπειρία από τις Π.Ο.Α.Υ. ως Εργαλείο 
Εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού»
Κα Ιωάννα N. Αργυρού, Βιολόγος / Ιχθυολόγος, Ιδρύτρια & Γενική 

Εγγραφές 
Δύο παράλληλα Τραπέζια Εργασίας (1ο & 2ο)
Συζήτηση
Καταγραφή συμοερασμάτων & προτάσεων
ΔΙΑΛΕΙMΜΑ (Ελαφρύς Μπουφές – Αναψυκτικά)
Δύο παράλληλα Τραπέζια Εργασίας (3ο & 4ο)
Συζήτηση
Καταγραφή Συμπερασμάτων και Προτάσεων
Λήξη Δεύτερης Ημέρας 
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Διευθύντρια της ‘ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.’, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
«Η Ορθολογική και Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας»
Κος Γεώργιος Μπιτσάκος, Εκπρόσωπος Δ.Σ. ΕΛΟΠΥ.
«Χωροταξία και Περιβάλλον ως Βασικές Παράμετροι Ανάπτυξης των 
Υδατοκαλλιεργειών»
Κα Εύα Πασακαλίδου, Στέλεχος, Tμήμα Πρωτογενούς Τομέα ΑMBIO A.E.
«Η Χρήση Διαχειριστικών Εργαλείων στη Λήψη Αποφάσεων και την Τεκμηρίωση 
Μελετών» 

2ο Τραπέζι Εργασίας - Ομιλητές

Θέμα: Τεχνολογία και καινοτομία στην ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια
Συντονίστρια: Κα Ανδρομάχη Παύλου, Συντάκτρια in.gr
Κος Δημήτρης Παπαπαναγιώτου, Μέλος Δ.Σ. ΕΤΕΠΥ.
«Τεχνολογία & Καινοτομία στην Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια»
Κος Βασίλειος Στρατόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μιχαηλίδης 
Σ. Ενεργειακή Ε.Π.Ε. - Energy Plus. 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Φωτισμού, Εφαρμογή σε Περιβάλλον 
Ιχθυοκαλλιεργειών»
Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Επιστημονικός Σύμβουλος, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Χαλκού.
«Πλεονεκτήματα Kαινοτόμου Eφαρμογής στην Iχθυοκαλλιέργεια από τη Xρήση 
Iχθυοκλωβών με Kράματα Xαλκού»
Mr. Alessandro Ciattaglia, Sales and Marketing Manager – EMEA, BADINOTTI 
GROUP.
“OCEANIS – Submersible Cage for Offshore Fish Farming”
Κος Παναγιώτης Ψυχογιός, Διευθυντής Τεχνικών Μελετών, ΑΜΒΙΟ ΑΕ
«Τεχνολογία Οπτικών Ινών. Υποθαλάσσιες Έξυπνες Εφαρμογές Παρακολούθησης 
στην Ιχθυοκαλλιέργεια»
Κος Κώστας Σεφέρης, Business Development Manager, I2s SA.
«Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής για Αποτελεσματική Παραγωγή και Αειφορία»

3ο Τραπέζι Εργασίας - Ομιλητές

Θέμα: Οικονομική ανάπτυξη & Ιχθυοκαλλιέργεια. Ο ρόλος της ΕΛΟΠΥ
Συντονίστρια: Κα Μαρία Τσιβγέλη, Συντάκτρια Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων
Κα Αγγελική Καλλαρά, Προϊσταμένη Δ/νσης Υδατοκαλλιέργειας, Γ/Δ Αλιείας, 
ΥΠΑΑΤ.
«Η Εφαρμογή της Πολιτικής για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών»
Κος Γεώργιος Αμαξίδης, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ.
«Ειδικές Κατευθύνσεις Πολιτικής. Βελτιώσεις και προβλήματα»
Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, Προϊστάμενος Τμήματος Κοινής Αλιευτικής 
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Πολιτικής & Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής, Γεν. Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ.
«Εφαρμογή του Πλαισίου της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς για τις Οργανώσεις 
Παραγωγών»
Κος Γιώργος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής ΝΔ.
«Η Ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας μετά την Ελληνική Οικονομική Κρίση και την 
Διαδικασία των Διαρθρωτικών Προσαρμογών: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι» 
Ms. Clara Eugenia Aguilera Garcia, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Αντιπρόεδρος 
Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας.
Παρουσίαση με βίντεο για την Ατζέντα 2030
Mr. Frangiscos Nikolian, Τμηματάρχης, Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης, 
Αγορών & Εκτίμησης Επιπτώσεων, DG MARE.
«Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην ΕΕ και ο Ρόλος των Οργανώσεων Παραγωγών»
Κος Αντώνης Χαχλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΠΥ.
«ΕΛΟΠΥ: Εθνικό Όραμα των Ελλήνων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας»
Κος Γιάννης Πελεκανάκης, Υπεύθυνος Θεσμικών Υποθέσεων ΕΛΟΠΥ.
«Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας: Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι και Προκλήσεις στην 
Εφαρμογή του»

4ο Τραπέζι Εργασίας 

Θέμα: Η έρευνα ως απαραίτητη συνιστώσα στην ανάπτυξη της ελληνικής 
Ιχθυοκαλλιέργειας
Συντονιστής: Κος Μιχάλης Σαββάκης, Εκδότης του περιοδικού «Αλιευτικά 
Νέα»
Δρ. Σωτήρης Παυλέας, Ειδικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως Έρευνας & 
Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ.
«Οι Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έρευνα και 
Καινοτομία»
Κος Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ .
«ΕΤΕΠΥ, Συνεργασία για τον Προσδιορισμό Αναγκών & Προτεραιοτήτων Έρευνας 
και Καινοτομίας στην Υδατοκαλλιέργεια»
Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης, Διευθυντής Ερευνών, Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
«Προς το 2030: Ε&Τ Προκλήσεις και Στόχοι για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια»
Κα Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο 
Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
«Εκπαίδευση και Έρευνα για μια Βιώσιμη και Υπεύθυνη Υδατοκαλλιέργεια»
Δρ. Μιχάλης Παυλίδης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο 
Κρήτης.
«Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία 
στον Χώρο των Υδατοκαλλιεργειών»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Κος Παναγιώτης Βερίλλης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
«Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια: Έρευνα και Ανάπτυξη για Ηγετική Θέση Παγκοσμίως» 
Κος Ανδρέας Μπρέζας, Τεχνικός Δ/ντης & Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης, 
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ.
«Το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο της Διατροφής των Μεσογειακών Ιχθύων - 
Τρέχουσες Τάσεις και Προοπτικές» 

ΕΤΕΠΥ- Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Υδατοκαλλιέργειες.
ΙΘΑΒΒΥΚ - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
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Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κος Προκόπης Παυλόπουλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα

Καλή σας μέρα. Είναι στοιχειώδης υποχρέωσή μου να συμπαρίσταμαι σε τέτοιες 
προσπάθειες και μάλιστα σε τόσο κρίσιμες στιγμές για τον τόπο. Γιατί για να 
μπορέσουμε να ξεφύγουμε οριστικά από αυτή την κρίση, από αυτόν τον εφιάλτη 
που περάσαμε όλοι και ιδίως ο λαός μας, τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζονται 
τέτοιες προσπάθειες. 
Χρειάζονται οι προσπάθειες που τονώνουν την εθνική οικονομία και ταυτόχρονα 
που δίνουν προοπτική σε αυτή την οικονομία για το μέλλον με βάση και την 
ιδιομορφία της ελληνικής φύσης. 
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ και κάνω την έναρξη αυτού του 
συνεδρίου, του πρώτου συνεδρίου ιχθυοκαλλιέργειας ουσιαστικά και εύχομαι να 
υπάρξει συνέχεια. Να υπάρξουν και άλλα πολλά τέτοια συνέδρια στο μέλλον. Με 
την ανάλογη επιτυχία για τον κλάδο.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όταν η ιχθυοκαλλιέργεια γίνεται, lege artis, όπως 
συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι νομικοί, δηλαδή εφόσον γίνεται μέσα στο θεσμικό 
πλαίσιο το οποίο προβλέπεται, δηλαδή υπό όρους νομιμότητας και ταυτοχρόνως 
υπό όρους προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να έχει πολλές ευεργετικές 
επιπτώσεις για την εθνική οικονομία και όχι μόνο.
Γιατί η ιχθυοκαλλιέργεια όπως ξέρετε δεν αφορά μόνο την ελληνική εθνική 
οικονομία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις. Γιατί; 
Γιατί μέσα από την ιχθυοκαλλιέργεια είναι δυνατόν να υπάρξει προστασία του 
πλανήτη μας σε δυο τουλάχιστον επίπεδα.
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Πρώτα-πρώτα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει με τις ζωικές πρωτεΐνες. Πόσο 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη ζωικών πρωτεϊνών όσο υπάρχει από την 
άλλη πλευρά αυτή η εκρηκτική πορεία του δημογραφικού στον πλανήτη. Πρέπει 
να εξοικονομήσουμε ζωικές πρωτεΐνες και ταυτόχρονα να προφυλάξουμε το 
περιβάλλον και τον πλανήτη. Τις παραγωγικές πηγές αυτού του πλανήτη. Αυτή είναι 
η μια πτυχή.
Το δεύτερο. Η ιχθυοκαλλιέργεια μας βοηθάει να αποφύγουμε και ένα άλλο τεράστιο 
πρόβλημα, το οποίο αφορά και πάλι τον πλανήτη, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν 
αφορά μόνο την ελληνική οικονομία, δεν αφορά μόνο την ελληνική φύση. Είναι το 
μεγάλο ζήτημα της υπεραλίευσης. Όλοι ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει η υπεραλίευση, 
γενικότερα, στην εξοικονόμηση της θαλάσσιας πανίδας. 
Αυτές οι δυο πτυχές δεν μπορεί να υποτιμώνται. Βεβαίως σε αυτό το συνέδριο 
γίνεται λόγος πολύ περισσότερο για τα ελληνικά δεδομένα, σας διαβεβαιώνω, 
όμως, ότι αυτές οι δυο πτυχές που προανέφερα αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη 
και εδώ καλό είναι να παίρνουμε εμείς οι Έλληνες την πρωτοβουλία και να δίνουμε 
το παράδειγμα για το πόσο σκεφτόμαστε όχι μόνο τα δικά μας ζητήματα αλλά και 
την πορεία αυτού του πλανήτη. Άλλωστε, δε νομίζω πως θα ήταν κανείς ευτυχής 
να προοδεύει αλλά ολόκληρος ο πλανήτης να πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση.
Έρχομαι στα θέματα της ελληνικής εθνικής οικονομίας. Είπα προηγουμένως ότι 
είμαι με χαρά εδώ και όσο μπορώ να συμβάλω να είστε βέβαιοι ότι θα το πράξω. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια σήμερα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα τόνωσης της 
εθνικής οικονομίας.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 600 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έσοδα για την 
ελληνική οικονομία, οι πόροι για την εθνική οικονομία από την ιχθυοκαλλιέργεια. 
Και δεύτερον, πρέπει να τονιστεί ότι 12.500 άνθρωποι βρίσκουν δουλειά αμέσως 
ή εμμέσως, μιλάω για τον κλάδο καθέτως, και δεν είναι μόνο ότι βρίσκουν δουλειά 
αλλά τη βρίσκουν σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδίως σε ακριτικά νησιά. 
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 
Μπροστά σε αυτή τη συνεισφορά της ιχθυοκαλλιέργειας θέλω να πιστεύω ότι η 
πολιτεία -και το λέω μιας και ο Υπουργός, ένας από τους αρμόδιους υπουργούς 
βρίσκεται εδώ- θα στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει νομίζω και εκείνη το 
χρέος να ολοκληρώσει ορισμένα πράγματα, αν και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. 
Πριν από όλα κύριε Υπουργέ όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το θεσμικό 
πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας. Χωρίς θεσμικό πλαίσιο είναι δύσκολο να μπορέσει 
η ιχθυοκαλλιέργεια να προοδεύσει υπό όρους, το τονίζω, και νομιμότητας 
και προστασίας του περιβάλλοντος. Ξέρω τις ευαισθησίες που υπάρχουν για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί, το τονίζω, είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος για την ίδια την ιχθυοκαλλιέργεια σημαντικός παράγοντας. Διότι η 
ποιότητα του προϊόντος εξαρτάται από την ίδια την προστασία του περιβάλλοντος.
Για αυτό δεν είναι αντίθετα τα μεγέθη. Αντιθέτως συμβαδίζουν απολύτως. Τονίζω, 
λοιπόν, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας υπό 
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όρους της προστασίας του περιβάλλοντος και αποφυγής της γραφειοκρατίας.
Επιπλέον είναι ανάγκη -απέναντι στις γειτονικές μας χώρες για λόγους στήριξης του 
ανταγωνισμού- η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι ανάγκη να 
κατοχυρωθεί η ενιαία εθνική ταυτότητα των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας μέσα 
από τη διαμόρφωση αυτού που θα λέγαμε brand name ΄το ελληνικό ψάρι΄. 
Χωρίς αυτό είναι λίγο δύσκολο η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό, δυστυχώς από ορισμένες γειτονικές μας χώρες. Και επειδή 
συνηθίζουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
προέρχεται δυστυχώς από τη φίλη και γείτονα Τουρκία. Για αυτό η πολιτεία είναι 
ανάγκη να προστατεύσει το προϊόν της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, όταν μάλιστα 
ξέρουμε ότι ποιοτικά αυτό μπορεί να είναι πολύ πάνω από αυτό το οποίο παράγουν 
οι γείτονές μας ή τα γειτονικά μας κράτη. 
Οι σκέψεις μου είναι ατελείς, είστε εδώ ειδικοί για να μιλήσετε για τα ζητήματα 
αυτά. Ήρθα να τονίσω, απλώς και μόνο, ορισμένα αυτονόητα πράγματα που πρέπει 
να τα γνωρίζει ο μέσος πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, που να τα έχουμε κατά νου 
ακριβώς για να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι εκείνο που μπορούμε να περιμένουμε 
από αυτή τη σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας.
Θέλω να συγχαρώ όλους και ιδίως το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας γιατί αγκάλιασε 
αυτή την προσπάθεια και αυτό έχει τη σημασία του. Θέλω να σας συγχαρώ για την 
πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια. Τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις πρέπει να υπάρχουν για έναν κλάδο, το τονίζω, της παραγωγικής μας 
μηχανής, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά. Και μπορεί να δώσει πολλά χωρίς να 
θίξουμε το περιβάλλον, το οποίο είναι μια πρώτη σημαντική προτεραιότητα. Θα 
έλεγα υπαρξιακή προτεραιότητα όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά για ολόκληρο τον 
πλανήτη.
Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία, καλή δύναμη στις προσπάθειές 
σας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα
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(Βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

Κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να έρθω 
σήμερα στην Αθήνα, έστω κι αν είναι μόνο μέσω εικόνας. Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό ορόσημο για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια, διότι αντιμετωπίζουμε μια 
απλή αλήθεια: ακόμα και αν επιτύχουμε βιώσιμα άγρια ιχθυαποθέματα, αυτά δεν 
θα επαρκούν για τη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια είναι μια τόσο 
ελπιδοφόρα απάντηση, που μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση 
θαλασσινών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αντιμετωπίζουμε και το παράδοξο της υδατοκαλλιέργειας. 
Παρόλο που είμαστε ένας μεγάλος καταναλωτής με τεράστια ακτογραμμή, δεν 
παράγουμε πολλά μέσα από την υδατοκαλλιέργεια, κάτι που συμβαίνει σίγουρα 
σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Το ένα τέταρτο των θαλασσινών που 
καταναλώνονται σήμερα στην ΕΕ προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια. Ωστόσο, 
μόνο το 40% αυτού έχει εκτραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε τον τομέα μας να αναπτυχθεί και να το πράξει 
με βιώσιμο τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος.
Ξέρω πόσο ζωντανός είναι ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και έχω 
Μεγάλες Ελπίδες για τη μελλοντική του ανάπτυξη. Τα ψάρια είναι στο τραπέζι στην 
Ελλάδα περισσότερο από ό, τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η κατανάλωση 
είναι υψηλή και το ίδιο και η παραγωγή. Το 60% του λαβρακιού και της τσιπούρας 
που καταναλώνονται στην ΕΕ προέρχεται από την Ελλάδα όπως και το 30% του 
λαβρακιού και της τσιπούρας που καταναλώνονται παγκοσμίως καλλιεργείται στην 
Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεστε στην δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ότι η ιχθυοκαλλιέργεια της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας είναι ένας δυναμικός 
τομέας.
Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο περίφημο κλίμα σας, αλλά και σε καλές περιβαλλοντικές 

Mr. Karmenu Vella, Επίτροπος DG MARE 
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συνθήκες. Επίσης, χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία και την ιχθυοκαλλιέργεια και 
την καλή χρήση των νησιών σας και των εισόδων για την υδατοκαλλιέργεια, η 
Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα κράτη μέλη που έχουν αφιερώσει διαδικασίες 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη 
για τον προγραμματισμό της αύξησης ακόμη και ανταγωνιστικές οικονομικές 
δραστηριότητες, επιτρέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και 
αποτελεί επίσης προτεραιότητα στη στήριξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας 
που καθιστά διαθέσιμο χώρο για τις δραστηριότητές μας στη θάλασσα.
Για να έχουν οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις πολύ αναγκαία ασφάλεια δικαίου, 
το λίπος έχει επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα για την πολύ πρόσφατη δημιουργία 
του εθνικού οργανισμού παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια. Με την ευκαιρία 
αυτή καλωσορίζω αυτό το νέο βήμα. Ενθαρρύνω αυτούς τους παραγωγούς να 
επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα 
είναι έτοιμη να πάει στο επόμενο επίπεδο στην παραγωγή φρέσκων τοπικών και 
υγιεινών θαλασσινών που καλλιεργούνται στην ΕΕ κατευθείαν από την ΕΕ στις 
πινακίδες μας. Σας εύχομαι ένα επιτυχημένο συνέδριο και καρποφόρες συζητήσεις.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα
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Κος Γιάννης Τσιρώνης - Αναπληρωτής Υπουργός ΥπΑΑΤ

Κύριε Πρύτανη, κύριε Πρόεδρε, 
αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμες 
κυρίες και κύριοι. Σήμερα, νομίζω, 
είναι ίσως η πιο πετυχημένη επιλογή 
ημερομηνίας για να ξεκινήσει ένα 
τόσο σημαντικό συνέδριο γιατί 
εχθές ήταν η μέρα των συμφωνιών 
και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε 
επαγγελματικό.
Και μοιάζει, πραγματικά, ότι αυτός 
ο πολύ σημαντικός τομέας των 
υδατοκαλλιεργειών ακολουθεί 
την Ελλάδα, έτσι ώστε να 
ξεπεράσουμε όλοι μαζί βαρίδια του 
παρελθόντος και να μπορέσουμε 
να απογειωθούμε στο μέλλον, 
γιατί πραγματικά το μέλλον στις 
υδατοκαλλιέργειες είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. 
Νομίζω ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας μας έδωσε μια 

εξαιρετική σκυτάλη. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Επίτροπος Vella δεν είναι απλά 
Επίτροπος Αλιείας, δεν είναι επίτροπος ενός παραγωγικού κλάδου, είναι Επίτροπος 
και Περιβάλλοντος. Και νομίζω ο Πρόεδρος το έθεσε πάρα πολύ σωστά ότι οι 
υδατοκαλλιέργειες και γενικότερα η αλιεία χωρίς το περιβάλλον δεν πάνε πουθενά.
Θα ξεκινήσω, καταρχάς, από αυτό που πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος. Να θυμίσω ότι 
ο τομέας 14 της βιώσιμης ανάπτυξης στην ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, αφορά καθαρά 
την αλιεία και τη διατροφή του πλανήτη. Δεν μπορεί σήμερα ο πλανήτης να ταΐσει 
τον πληθυσμό του αν δεν αναπτύξουμε σοβαρά τις υδατοκαλλιέργειες.
Νομίζω ότι όπως πριν από περίπου 10.000 χρόνια ο άνθρωπος στράφηκε στην 
οργανωμένη εκτροφή ζώων όπως το πρόβατο και η αγελάδα, σήμερα πρέπει να 
στραφεί στην υδατοκαλλιέργεια.
Αυτή η επανάσταση της εποχής εκείνης πρέπει να γίνει και στη θάλασσα. Και πρέπει 
να γίνει στη θάλασσα με τον τρόπο που αυτή τη στιγμή ξέρουμε να κάνουμε, γιατί ο 
πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος και αν δε σεβαστούμε το περιβάλλον, στο οποίο θα 
αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα, κινδυνεύουμε να το καταστρέψουμε.
Αυτός λοιπόν ο τομέας -τον έθεσε και ο Πρόεδρος- νομίζω ότι πρέπει να είναι το 
αντικείμενο του συνεδρίου. Από την άλλη μεριά, οφείλω πραγματικά να πω ότι εδώ 
πέρα βρισκόμαστε σε έναν κλάδο που είναι πάρα πολύ δυναμικός στην Ελλάδα. 
Μιλάμε αυτή τη στιγμή για σχεδόν 400 μονάδες και για 100.000 τόνους παραγωγής. 
Για μια παραγωγή που μαζί με το ελαιόλαδο είναι, ίσως, οι δυο σημαντικότερες 
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παραγωγές, σε εξαγωγική δύναμη, στη χώρα μας.
Μιλάμε για 400 εκατομμύρια ιχθύδια τα οποία είναι στους περίπου 30 
ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Μιλάμε για έναν κλάδο που έχει όλη τη δυνατότητα 
να απογειωθεί. 
Ξέρουμε γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα και δεν είναι ανάγκη να το ξεχάσουμε αλλά δε 
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ελπίζω αυτό το συνέδριο να είναι 
ένα συνέδριο πραγματικά εργασίας και όχι ένα συνέδριο γενικών διαπιστώσεων. Ως 
πολιτεία έχουμε ευθύνες.
Είχαμε ευθύνες στο παρελθόν, ξεκίνησαν να ξεπερνιούνται σιγά-σιγά τα τελευταία 
χρόνια και νομίζω ότι εκείνο που έχουμε κερδίσει με τον κλάδο, εγώ προσωπικά 
αλλά και εσείς, είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Να συνομιλούμε και να 
νιώθουμε ότι η πολιτεία και ο κλάδος είναι στην ίδια βάρκα. 
Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ακράδαντα ότι 
ο ιδιωτικός τομέας χωρίς καλή πολιτεία ή αντίστροφα δεν υπάρχει. Αυτή η 
ποδοσφαιρική αντίθεση ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα είναι 
εξόχως αντιπαραγωγική και νομίζω μόνο στην Ελλάδα απαντάται. Σε κανένα μέρος 
του κόσμου δεν συζητάνε με αντιπαλότητα για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. 
Είναι ένα ιδεολόγημα ελληνικής προέλευσης που εγώ δεν το συμμερίζομαι καθόλου. 
Υπό αυτή την έννοια και σε συνδυασμό με τα χθεσινά γεγονότα θεωρώ ότι 
μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο σε σχέση με την παραγωγή αλλά και ολόκληρη την 
Ελλάδα. Γι΄ αυτό, θεωρώ ότι το σημερινό συνέδριο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δίνω 
συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Και νομίζω ότι πραγματικά ο Πρόεδρος το είπε 
πολύ σωστά, να είναι το πρώτο συνέδριο, το οποίο να γίνει ένας θεσμός, ένας 
αναγκαίος θεσμός για να συζητάμε. 
Σε λίγο θα τα πούμε και επί της ουσίας γιατί έτσι και αλλιώς θα μείνω σε όλο το 
συνέδριο. Να είστε καλά.
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Κος Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 

Κυρίες και κύριοι, γιατί είμαι εδώ; 
Πρώτα από όλα γιατί μου αρέσει το 
ψάρι. Δεύτερον, διότι είμαι παλιός 
γνώριμος με τον κλάδο σας εδώ και 
αρκετά χρόνια. Τρίτον, γιατί από 
την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας 
αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία 
στις ιχθυοκαλλιέργειες και στη 
θετική συνεισφορά που είχαν, έχουν 
και κυρίως μπορεί να έχουν στην 
ελληνική οικονομία.
Για αυτό το λόγο είμαστε 
εδώ, ο Θανάσης ο Μπούρας ο 
Βουλευτής και αναπληρωτής 
Τομεάρχης Ανάπτυξης και εγώ, για 
να υπογραμμίσουμε και με την 
παρουσία μας, πραγματικά, πόσες 
ελπίδες έχουμε και επενδύουμε στην 
ανάπτυξη του δικού σας κλάδου.
Και χαίρομαι προσωπικά που ένα 
από τα βασικά στελέχη πια του 
κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών είναι 
ο παλιός μου συνεργάτης -ήμασταν 

μαζί στο Υπουργείο Ανάπτυξης- ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος είναι και σήμερα 
μαζί μας. 
Τώρα κυρίες και κύριοι, όπως είδατε στο πρόγραμμα εγώ έχω να τοποθετηθώ 
αναλυτικά. Επομένως για να μην σας ταλαιπωρώ κάνοντας δυο μακρές ομιλίες 
θα ήθελα στο πλαίσιο αυτού του σύντομου χαιρετισμού να υπογραμμίσω μόνο 
το εξής, στην Ελλάδα επί πάρα πολλές δεκαετίες δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη 
διανομή του εισοδήματος, ξεχνώντας την παραγωγή.
Είναι λάθος που μιλάμε για τη διανομή του εισοδήματος; Είναι ακόμη περισσότερο 
λάθος που μιλάμε για τη δίκαια διανομή του εισοδήματος; Καθόλου, προφανώς 
έχει σημασία η δίκαια διανομή του εισοδήματος. Μόνο που για να διανείμεις κάτι 
πρέπει πρωτύτερα να έχει παραχθεί, να υπάρχει.
Επομένως, δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ νόημα να υπάρχουν ατελείωτες εκπομπές 
για τις συντάξεις και τα επιδόματα όταν σε λίγο -αν ακολουθήσουμε επί χρόνια 
την ίδια πορεία- δε θα υπάρχουν συντάξεις και επιδόματα για να μοιράσουμε. 
Διότι προϋπόθεση για να έχεις συντάξεις και επιδόματα είναι πρωτύτερα να έχεις 
οικονομία, να έχεις παραγωγική βάση, να είσαι ανταγωνιστικός και εξωστρεφής.
Επομένως, θα έλεγα ότι αν είχα να διαλέξω από το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο δυο 
ρήματα μόνο, τα οποία θα τα έκανα σημαία και όραμα για το μέλλον -μιας και έχουμε 
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την τάση να μιλάμε για οράματα που πολλές φορές είναι πουκάμισα αδειανά και 
δεν έχουν ουσία- θα ήταν οι λέξεις παράγω και εξάγω. Παράγω και εξάγω.
Και όσο και αν σε ένα τμήμα της κοινωνίας, ενδεχομένως, τα δυο αυτά ρήματα 
-ας το παραδεχθούμε- έχουν και ένα στοιχείο ενόχλησης, διότι προϋποθέτουν μια 
προσπάθεια και όχι μαγικές συνταγές και μάννα εξ ουρανού, εκεί είναι που πρέπει 
να στραφούμε. 
Έτσι προχώρησαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκεί στράφηκε η Ιρλανδία και η 
Πορτογαλία. Στην αύξηση των εξαγωγών τους και στην ένταση της παραγωγής 
προκειμένου να βγουν από το μνημόνιο. Το ίδιο έκαναν οι άλλοι Έλληνες που είναι 
μερικά μίλια μακριά στην Κύπρο και κατόρθωσαν έγιναν ξανά κανονική ευρωπαϊκή 
χώρα.
Και οι Έλληνες της Ελλάδας, λοιπόν, δικαιούμαστε ένα καλύτερο μέλλον, μπορούμε 
να το κατακτήσουμε γιατί έχουμε τα μυαλά και τις δυνατότητες. Ο κλάδος σας 
αποδεικνύει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αν δουλέψουμε συστηματικά, 
σοβαρά και υπεύθυνα. 
Αυτή είναι λοιπόν η αντίληψή μας, η βασική. Για τα υπόλοιπα σας κρατώ σε αγωνία, 
σταματώ εδώ και θα επανέλθω δριμύτερος.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα
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Κα Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, επικεφαλής 
του ΚΙΝΑΛ

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ 
ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Είναι 
μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι 
εδώ ανάμεσά σας γιατί είστε ένας 
εξαιρετικά δυναμικός κλάδος της 
οικονομίας. Πρέπει όμως να πω 
ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ και με 
ιδιαίτερη περίσκεψη για αυτή τη 
νέα περίοδο που ξεκινάει η χώρα.
Είναι ξεκάθαρο ότι μετά το 
τέλος του 3ου προγράμματος 
μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο. 
Δυστυχώς όχι αυτή που 
περιγράφει η Κυβέρνηση. Μιας 
και από μια πρώτη τουλάχιστον 
ματιά που προλάβαμε να ρίξουμε 
στις αποφάσεις του Eurogroup 

που έληξε αργά τη νύχτα είναι φανερό ότι η θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού 
παραμένει με ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης. 
Το 4ο μνημόνιο είναι εδώ και με τη βούλα του Eurogroup. Οι αποφάσεις τους ήταν 
πάρα πολύ καθαρές, δεν υπάρχει καθαρή έξοδος έτσι όπως περιέγραφε όλη αυτή 
την περίοδο η Κυβέρνηση. 
Παραμένουν όμως οι δεσμεύσεις για τον ελληνικό λαό και για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Με δυσβάστακτα πρωτογενή πλεονάσματα, με νέα δημοσιονομικά 
μέτρα. Παραμένει η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας και παραμένει η ενισχυμένη 
επιτροπεία. 
Την ίδια στιγμή, τα ανεπαρκή μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους συντηρούν την 
αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για το μέλλον. Όσο, όμως, και αν οι συνθήκες είναι 
δύσκολες εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί, έχει δυνατότητες, έχει δυνάμεις, 
αρκεί να αποκτήσει επιτέλους ένα αξιόπιστο σχέδιο, ένα σχέδιο με ευρύτερη 
συναίνεση. Να γίνει δηλαδή και στον τόπο μας το αυτονόητο. Αυτό που έπραξαν 
όλες οι άλλες χώρες που βρέθηκαν σε μνημόνια και κρίση. Να συνεννοηθούν οι 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου γύρω από ένα σχέδιο που θα έχει την ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση.
Χρειάζεται, λοιπόν, μια προοδευτική αλλαγή, μια προοδευτική διακυβέρνηση 
πραγματική που θα ενώσει τις παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου - που 
υπάρχουν και είναι ισχυρές αλλά αυτή τη στιγμή παλεύουν και αγωνίζονται μόνες 
τους. Να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας και απέναντι στους εταίρους, γιατί το 
έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και απέναντι στις 
αγορές που είναι πλέον το ζητούμενο. 
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Να ενισχύσει την αλληλεγγύη και τη συνοχή. Θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον 
κ. Χατζηδάκη. Ναι είναι μεγάλο στοίχημα το να μπορέσει η χώρα να παράξει νέο 
πλούτο. Αλλά ταυτόχρονα με την παραγωγή νέου πλούτου πρέπει να έχει και ένα 
σχέδιο για τη δίκαιη διανομή του για να αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες της χώρας 
-και κυρίως αυτοί που το έχουν ανάγκη- ότι αν υπάρξει επιτυχία μιας προσπάθειας 
στο μέλλον, έχουν άμεσο και καθαρό μέρισμα όλοι. Όχι μόνο οι ισχυροί. 
Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία και είναι κρίσιμη 
η διαφορά για το μέλλον και τις εξελίξεις σε αυτόν τον τόπο. 
Χρειάζεται, λοιπόν, μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα αναδείξει την εθνική 
συνεννόηση και θα βάλει ένα τέλος στο διχασμό που υπάρχει, αυτή τη στιγμή, στη 
χώρα γύρω από το χειρισμό των εθνικών θεμάτων. Το θεωρώ πολύ κρίσιμο. Έχει 
υποφέρει αυτός ο τόπος από την πόλωση, από το διχασμό, από τη διχόνοια. Δε μας 
χρειάζεται τώρα που πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αφήσουμε 
την κρίση οριστικά στο παρελθόν. 
Κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να σας συγχαρώ για όσα έχετε κάνει σε αυτόν 
τον τομέα. Το 1980 περίπου -αν δεν κάνω λάθος, εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους- 
ξεκίνησε η ιχθυοκαλλιέργεια από κάποιους πραγματικά γενναίους. Δεν ξέρω τότε 
πόσοι πίστευαν στις δυνάμεις και στις δυνατότητες αυτού του κλάδου. 
Σήμερα, παρά την χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων ετών, η ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική. Ο κλάδος έχει χαρακτηριστεί 
ως μια από τις δέκα παραγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά για να βγει η ελληνική οικονομία από την κρίση.
Η διακριτή θέση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στην ευρωπαϊκή αλιεία, όπου 
κατέχει υψηλή θέση τόσο ως προς τον όγκο παραγωγής αλλά ακόμα περισσότερο 
ως προς την αξία των προϊόντων, καθιστά τη δραστηριότητα αυτή μια από τις 
σημαντικότερες, αυτή τη στιγμή, στη χώρα.
Έναν από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που συμβάλει 
θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και αντιπροσωπεύει σε αξία περίπου το 
10% των συνολικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας.
Η συμβολή της είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της απασχόλησης. Και 
αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία ιδιαίτερα για την κοινωνική συνοχή απομακρυσμένων 
περιοχών και κυρίως των νησιών μας. Γνωρίζω τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
-και εξαιτίας του περιορισμού κεφαλαίων- τόσο στην εξαγωγική σας δραστηριότητα 
όσο και στις εισαγωγές πρώτων υλών.
Επιπλέον η αύξηση του ΦΠΑ πρώτων υλών από το 13% στο 24% δημιούργησε 
πιέσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Αυτό που έχει, ωστόσο, σημασία είναι 
ότι παρά τις αντιξοότητες ο κλάδος δείχνει να αντέχει. 
Για όλους αυτούς τους λόγους θέλω να δηλώσω ότι θα είμαστε δίπλα σας, δίπλα σε 
κάθε προσπάθεια που κάνετε. Να σας θυμίσω ότι εμείς έχουμε ήδη μιλήσει για fast 
track διαδικασίες ανάλογες με αυτές που ακολουθήσαμε στα έργα των ολυμπιακών 
αγώνων, για την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων. Είναι απαράδεκτο στην 
εποχή μας, στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να απαιτούνται περίπου 
2 χρόνια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης αδείας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα
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Έχουμε, επίσης, προτείνει τη μείωση των φόρων στην παραγωγή. Γιατί πιστεύουμε 
ότι έτσι μπορούμε να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
κυρίως με επαναφορά του Φ.Π.Α. στο προηγούμενο ύψος του.
Και έχουμε μιλήσει για την επιδότηση των προσλήψεων νέων εργαζομένων στις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω της έκπτωσης του κόστους μισθοδοσίας τους από τη 
φορολογία με συντελεστή αυξημένο από 30% έως 50%, ανάλογα με την κατηγορία 
του ανέργου. 
Είναι μια πολύ απλή πρόταση χωρίς γραφειοκρατία που θα μπορούσε να δώσει 
ανάσα και στις επιχειρήσεις και να είναι η απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας. 
Επιχείρησε η Κυβέρνηση να το υιοθετήσει αλλά του έχει βγάλει τα μάτια δυστυχώς, 
χρειάζεται να το διορθώσετε γιατί και στην αντιγραφή φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνετε 
πολύ καλά.
Το πάγιο αίτημά σας για την χωροθέτηση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας -παρά την 
έγκριση, το 2011, του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για την αειφόρο 
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών- ακόμα κολλάει στις συναρμόδιες υπηρεσίες. 
Χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί με βάση τις κατευθύνσεις που δίνονται από την 
ειδική ευρωπαϊκή οδηγία. 
Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του κλάδου θα πρέπει, όμως, να εντάσσεται σε 
ένα συλλογικό εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης και να μη γίνονται αποσπασματικές 
ενέργειες. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα συνολικό σχέδιο- στην εξωστρέφεια, στην 
καινοτομία και βέβαια στην έρευνα. 
Έχουμε παρουσιάσει την πρότασή μας για όλα αυτά. Είναι το σχέδιο για την Ελλάδα 
και περιλαμβάνονται όλα αυτά που σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ένα πρόγραμμα, 
με το οποίο η Ελλάδα θα αφήσει πίσω της την κρίση και θα μπορέσει να δώσει 
διεξόδους και σε επιχειρήσεις αλλά και στους νέους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν 
να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους.
Τελειώνω με μια απαραίτητη αναφορά στη διασφάλιση των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού. Τα ευρωπαϊκά και κατ΄ επέκταση και τα ελληνικά προϊόντα 
ανταγωνίζονται άνισα με τα εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών. Δεν μπορεί να 
επιβάλλονται πολύ αυστηροί κανόνες παραγωγής στους Ευρωπαίους παραγωγούς 
και από την άλλη να εισάγονται ατελώς αντίστοιχα προϊόντα τρίτων χωρών, τα 
οποία δε διέπονται από την ίδια αυστηρή νομοθεσία και συνεπώς δεν έχουν το ίδιο 
κόστος παραγωγής. 
Κλείνοντας θέλω να επαναλάβω ότι ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα 
υπόδειγμα για την αγροτική παραγωγή. 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, στις 
προσπάθειες που κάνετε. Θέλουμε αυτός ο κλάδος όχι απλά να αντέχει αλλά να είναι 
στην πρωτοπορία της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου. Και αντίστοιχα σας 
θέλουμε δίπλα μας στο σχεδιασμό αυτής της Ελλάδας. Της Ελλάδας της παραγωγής 
και της ευημερίας. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία στις εργασίας σας.
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Κος Γεώργιος Πετράκος, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κύριοι Υπουργοί, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Πρόεδρε της 
Δημοκρατικής Παράταξης και επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΟΠΥ, 
κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
να συμμετέχει στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια παραγωγική δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται 
από υψηλής έντασης γνώση. Εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς 
τα τελευταία 30 χρόνια βασιζόμενη, όμως, στην παραγωγή νέας γνώσης, στην 
άμεση υιοθέτηση τεχνολογίας καθώς και στη διαμόρφωση προγραμμάτων για την 
εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών.
Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι πρωτοπόρα στην εκτροφή μεσογειακών ειδών 
ψαριών κάνοντας το ελληνικό ψάρι ένα κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν. Τα στελέχη της 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας χαίρουν μεγάλης αναγνωρισιμότητας για τις γνώσεις 
τους και την παραγωγική τους δεξιότητα και μεταφέρουν τεχνογνωσία για την 
ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας και εκτός των συνόρων. 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναγνώρισε από νωρίς τη δυναμική του κλάδου 
και ενέταξε στην στρατηγική του τη στήριξη της ιχθυοκαλλιέργειας ιδρύοντας 
το μοναδικό τμήμα πανεπιστημιακού επιπέδου ιχθυολογίας και υδάτινου 
περιβάλλοντος για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών αλλά 
και για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών του κλάδου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα
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Σε μια δραστηριότητα όμως με τέτοια ένταση γνώσης οι ερευνητικές ανάγκες είναι 
πολλαπλές. Έτσι σταδιακά και άλλα τμήματα του πανεπιστημίου συντάχθηκαν 
σε αυτή τη στρατηγική. Το τμήμα κτηνιατρικής χειρίζεται επίκαιρα ζητήματα 
ιχθυοπαθολογίας με σημαντικές καθημερινές επιπτώσεις στην ιχθυοπαραγωγή, το 
τμήμα βιοχημείας και βιοτεχνολογίας συμβάλει στην αποσαφήνιση του μοριακού 
μηχανισμού και αναπτύσσει προηγμένες μεθόδους για την παρακολούθηση της 
ποιότητας της παραγωγής. Το τμήμα χωροταξίας παρέχει τεχνογνωσία και στήριξη 
στο χωροταξικό σχεδιασμό της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ενώ το 
τμήμα ηλεκτρολόγων-μηχανικών αναπτύσσει ψηφιακές και ασύρματες τεχνολογίες 
συλλογής και επεξεργασίας υποθαλάσσιων δεδομένων. 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διατηρεί στενές σχέσεις με τον κλάδο όπως 
καταδεικνύεται και από τα ερευνητικά προγράμματα που έχει εκπονήσει και εκπονεί 
σε συνεργασία με εταιρίες του κλάδου.
Αυτή την περίοδο το πανεπιστήμιο συντονίζει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραμμα το performfish που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 
και στοχεύει στη βελτίωση των τεχνικών και των επιδόσεων της μεσογειακής 
ιχθυοκαλλιέργειας. Επίσης σχεδόν μόλις πληροφορηθήκαμε ότι εγκρίθηκε ένα άλλο 
μεγάλο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Future EU Aqua στο οποίο το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πιστεύει στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και θα 
συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξή της μέσα από την εκπαιδευτική και ερευνητική 
δραστηριότητα. Στόχος είναι μια ακόμα πιο στενή συνεργασία με τον κλάδο και η 
επιτάχυνση της μεταφοράς γνώσης από την έρευνα στην παραγωγή και η ενίσχυση 
της καινοτομίας, της απασχόλησης, της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης αυτού του 
τόσο σημαντικού κλάδου για την οικονομία μας.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα

Κος Δημήτρης Βαλαχής, Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ

Κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κύριε Πρύτανη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. 
Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο 1ο συνέδριο 
ιχθυοκαλλιέργειας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της προεδρίας της 
Δημοκρατίας. 
Είναι μια μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης των σημαντικότερων 
ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών παραγόντων, εκπροσώπων της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και στελεχών της αγοράς για να συζητήσουμε τις εξελίξεις, τις προκλήσεις 
και τις προοπτικές στον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.
Στην Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών, την ΕΛΟΠΥ, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς 
καθώς το συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που χρονικά είναι ιδανική, λόγω 
της προσπάθειας επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας με τη διαμόρφωση των 
συνθηκών για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη 
χώρα αλλά και της νέας φιλοδοξίας του κλάδου μας - με την ένωση των δυνάμεων 
των παραγωγών μέσω της ίδρυσης της ΕΛΟΠΥ και την αναδιοργάνωση ορισμένων 
σημαντικών εταιριών που επανέρχονται σε τροχιά ανάπτυξης.
Είμαστε εξίσου ευτυχείς αφού πρόσφατα οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν την 
απόφαση αναγνώρισης της ΕΛΟΠΥ ως οργάνωσης παραγωγών του τομέα των 
υδατοκαλλιεργειών, γεγονός που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση 
του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την ανάπτυξη του κλάδου.
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Ξέρετε, η ΕΛΟΠΥ ξεκίνησε ως ιδρυτική πρωτοβουλία πριν από 4 χρόνια από τους 
ανθρώπους του κλάδου αναγνωρίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την 
αξία του ελληνικού ψαριού.
Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από 
τις τρίτες χώρες και να αξιοποιηθεί η δυναμική που έχει ο κλάδος λόγω της 
διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αναδεικνύοντας 
και ενισχύοντας την ποιοτική διαφοροποίηση και την υψηλή αξία του ελληνικού 
ψαριού. Και χρειάστηκε επίμονη και συστηματική δουλειά για να φτάσουμε ως εδώ. 
Σήμερα στην ΕΛΟΠΥ συμμετέχουν 21 Έλληνες παραγωγοί που αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το 80% του όγκου και της αξίας των ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. 
Κοινό σημείο αναφοράς όλων των δράσεών μας στην ΕΛΟΠΥ είναι η προβολή 
της εθνικής ταυτότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, των μελών μας, που 
προβάλλεται με το συλλογικό σχήμα Fish from Greece, ελληνικό ψάρι.
Θα έχετε την ευκαιρία στη συνέχεια να παρακολουθήσετε και το σχετικό βίντεο, το 
οποίο προβάλλεται για πρώτη φορά με την ευκαιρία του συνεδρίου αυτού. 
Η αναγνώριση της ΕΛΟΠΥ ανοίγει το δρόμο για να καλυφθεί ένα σημαντικό 
κενό που υπήρχε στον κλάδο αυτό, των συλλογικών δράσεων προώθησης και 
ενημέρωσης, ενώ επιβεβαιώνει την κοινή αντίληψη των εταιριών για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Ωστόσο υπάρχουν τέσσερις στρατηγικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
τρεις σε εθνικό επίπεδο και μία σε ευρωπαϊκό. Σε εθνικό επίπεδο θέλουμε η πολιτεία 
να σταθεί η αρωγός πρώτον στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης 
και λειτουργίας των μονάδων, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της 
παραγωγής με ανταγωνιστικό κόστος, στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού.
Δεύτερον, στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, με την ολοκλήρωση 
ίδρυσης των 25 περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, τις ΠΟΑΥ, 
εμπρόθεσμα, το αργότερα μέχρι το Νοέμβριου του 2019.
Τρίτον, στην άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου που θα μας επιτρέψει 
να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2014-2020, με προτεραιότητα τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τα μέτρα εμπορίας και χρηματοδότηση των 
Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας.
Και τέταρτον, πρέπει να επανεξεταστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με άξονα τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των Ευρωπαίων παραγωγών 
και παραγωγών τρίτων χωρών. Και στο σημείο αυτό θα αναφέρω για παράδειγμα 
την Τουρκία, που αξιοποιώντας συνδυαστικά μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων, στις 
οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, η Τουρκία 
ουσιαστικά λειτουργεί σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να μας 
ανταγωνίζεται με μοναδικό πλεονέκτημα τις πολύ χαμηλές τιμές στις εξαγωγές της, 
αυξάνοντας διαρκώς τα μερίδιά της.
Συνεπώς, η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, η αξιοποίηση της 
δυναμικής που έχει ο κλάδος, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας και η προώθηση όλων των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται 
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για την επίτευξη του παραγωγικού στόχου για αύξηση της ελληνικής παραγωγής 
τουλάχιστον κατά 4% ετησίως αποτελούν για εμάς μεγάλη προτεραιότητα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας η Ελλάδα είναι 
η πιο ανεπτυγμένη μεσογειακή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά τις 
υδατοκαλλιέργειες. Με την προηγμένη τεχνογνωσία των ανθρώπων της, την 
πολύχρονη εμπειρία τους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, η Ελλάδα 
είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σε λαβράκι και τσιπούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στον κλάδο της αλιείας, λοιπόν, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν την κινητήρα 
δύναμη. 
Στο σημείο αυτό και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω τη βαθιά πεποίθησή 
μας ότι ο κλάδος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτει όλα εκείνα τα εχέγγυα, 
ώστε να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και να μετουσιωθεί σε ένα σταθερό 
και διαρκή μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης.
Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στον 
πρωτογενή τομέα παγκόσμια. Το γεγονός ότι τα μισά αλιεύματα που καταναλώνονται 
προέρχονται από τις υδατοκαλλιέργειες, όπως επίσης και η διαρκώς αυξανόμενη 
μεταστροφή των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή λειτουργεί επωφελώς για τη 
ζήτηση των προϊόντων μας και για αυτό το λόγο η ανάγκη για μεγαλύτερη εμπλοκή 
και στήριξη της πολιτείας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ. 
Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι μεγάλες, αλλά με την εποικοδομητική συνεργασία 
όλων των εμπλεκομένων μερών σίγουρα μπορούμε να οδηγήσουμε την ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια σε μια νέα εποχή. 
Ελπίζω το συνέδριο αυτό να γίνει θεσμός και στην επόμενη διοργάνωση να είμαστε 
ξανά όλοι μαζί εδώ για να κάνουμε τον απολογισμό μας και να σχεδιάσουμε τα 
επόμενα βήματά μας.
Σας ευχαριστώ θερμά.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1η Ημέρα
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα

Θέμα:  «Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: Το 
ορόσημο του 2020 και η επόμενη ημέρα».
Συντονιστής:  Νίκος Ανδρίτσος - Διευθυντής ΣΚΑΪ 100.3

Mr. Bernhard Friess, Director A, Maritime Policy & Blue Economy, DG MARE
«The potential of Aquaculture in the European Union» (Απόδοση από διερμηνεία):

Καλημέρα σας. 
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για να είμαι σήμερα 
μαζί σας. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Και θα ήθελα να 
πω δυο πράγματα για το σύντομο διάστημα που είμαι εδώ. 
Καταρχάς, είμαι πάρα πολύ θετικά ξαφνιασμένος για την πολιτική στήριξη που 
υπάρχει γι’ αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα. Συγχαρητήρια γι’ αυτό, γιατί είναι 
πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό η Κυβέρνηση να υποστηρίζει αυτόν 
τον κλάδο. Και δεύτερον, φαίνεται ότι υπάρχει μία ατμόσφαιρα δυναμισμού, 
θετικού πνεύματος, μια καινούρια εκκίνηση. 
Το μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, είναι ότι είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε και να σας ενθαρρύνουμε, 
στο βαθμό που έχετε ανάγκη αυτήν τη στήριξη. Εσείς είσαστε στη θέση του οδηγού. 
Αλλά αν χρειάζεστε τη στήριξή μας, θα προσπαθήσουμε να σας τη δώσουμε. 
Θα πω λίγα πράγματα όσον αφορά στον στόχο του 2020 τι μπορεί να υπάρχει μετά 
και θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω λίγο την παγκόσμια προοπτική. 
Το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι θα είναι 
ακόμα πιο σημαντικό στο μέλλον, καθώς καθοδηγείται από μία εκθετική ανάπτυξη 
της ανάγκης για φαγητό και της ζήτησης για τρόφιμα, λόγω των δημογραφικών 
τάσεων. 
Οι δημογραφικές τάσεις είναι, βεβαίως, η ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού, 
αλλά είναι επίσης και η μετακίνηση αυτού του πληθυσμού. Αν σήμερα έχουμε 2 
δισεκατομμύρια ανθρώπους που είναι στη μεσαία τάξη, σε μία δεκαετία ή σε δύο θα 
έχουμε 4 ή 5 δισεκατομμύρια, με την αντίστοιχη ζήτηση στις αγορές. 
Πιστεύουμε λοιπόν ότι η αγορά των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα της αλιείας θα 
αυξηθεί εκθετικά. 
Οι επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών, φαίνεται ότι θα καταστήσουν τις 
υδατοκαλλιέργειες αναγκαίες. Αναγκαίες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
παράξουμε ζωικές πρωτεΐνες και διαφορετικά τρόφιμα. Δεν μπορούμε να παράξουμε, 
γιατί δεν υπάρχει ο χώρος. 
Θυμάμαι ότι παρακολούθησα μία παρουσίαση ενός γνωστού επιστήμονα που είπε 
ότι αν έπρεπε να παράξουμε αρκετές πρωτεΐνες από βοδινά για να σιτίσουμε τον 
παγκόσμιο πληθυσμό, θα χρειαζόμασταν την έκταση της Αφρικής. 
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ακτογραμμή της Νέας 
Ζηλανδίας για να παράξουμε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, γεγονός το οποίο είναι 
εφικτό. 
Η βιωσιμότητα, λοιπόν, είναι δυνατή. Και υπάρχουν και αγορές. Και ακούω πάρα 
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πολύ, με πολλή χαρά, ότι προχωράτε προς αυτές τις αγορές. Αυτό είναι πολύ καλό. 
Η εικόνα στην Ευρώπη, όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, συνοψίζεται στην εξής 
φράση: τα πάμε καλά, αλλά μπορούμε να τα πάμε και καλύτερα. 
Ξέρετε ότι η Ελλάδα, μετά το Brexit, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Τα οικονομικά στοιχεία του ’14-’15 δείχνουν ότι 
υπάρχουν ενθαρρυντικές αυξήσεις στον όγκο και στην αξία της υδατοκαλλιέργειας, 
όπως επίσης και στην κερδοφορία από αυτή.
Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν κάποιες προβλέψεις, 
για κάθε χώρα, όσον αφορά στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Μία 
προβολή, δηλαδή, της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2020 έως 
2040. 
Κατέληξαν σε μία αύξηση περίπου στο 25%. Πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστική. Είναι 
καλή, αλλά βέβαια δεν είναι η ανάπτυξη που βλέπουμε σε άλλα μέρη του κόσμου. 
Μπορούμε, λοιπόν, να φιλοδοξούμε για παραπάνω. Και αυτό, βεβαίως, συνδέεται 
με πολλά πράγματα. Συνδέεται με την επιχειρησιακή ανάπτυξη, με την παραγωγή, 
με την καινοτομία στην παραγωγή. Και επίσης, με την πρόσβαση στις αγορές, το 
marketing κ.α.. 
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή εικόνα. Και βεβαίως, γνωρίζετε την εικόνα στην Ελλάδα 
πολύ καλά. Και πολλοί από τους ομιλητές σήμερα το πρωί είπαν ήδη αρκετά 
πράγματα επ’ αυτού. 
Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας πολύ ζωντανός τομέας. Αυτό είναι πολύ καλό. 
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Νομίζω ότι ειπώθηκε ότι μπορεί να γίνει και μοντέλο για την Μεσόγειο. Να δείξει, 
δηλαδή, πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο σ’ αυτόν τον τομέα. 
Συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και απασχολεί ανθρώπους, ιδιαίτερα στις 
απομακρυσμένες περιοχές, όπως ειπώθηκε. 
Βέβαια, η Ελλάδα η ίδια προσφέρει μια καλή αγορά για τα προϊόντα και το ποσοστό 
κατανάλωσης, το οποίο είναι πολύ υψηλό. Αυτό είναι πολύ υγιές, βεβαίως. Είναι 
καλή εξέλιξη. 
Συνεισφέρει πολλά, επίσης, στην ευρωπαϊκή αγορά. Περίπου το 60% της τσιπούρας 
και του λαβρακιού που καταναλώνεται στην Ευρώπη προέρχεται από την Ελλάδα. 
Έχετε, λοιπόν, ένα καλό ποσοστό της ευρωπαϊκής αγοράς και της παγκόσμιας 
αγοράς. Νομίζω ότι εκεί το ποσοστό σας είναι 30%. Αυτό είναι ένα πολύ καλό 
παράδειγμα, μια πολύ καλή βάση εκκίνησης. 
Είμαστε σε επαφή και με την επιστήμη και με τον κλάδο και πιστεύουμε ότι η καινοτομία 
πρέπει να είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Και 
σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες και στην Ελλάδα. Και φαντάζομαι ότι εσείς εμπλέκεστε 
σ’ αυτό το κομμάτι. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη και το υποστηρίζει, όπως το γνωρίζετε. Έχουμε 
ένα πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Για την επένδυση στην έρευνα και στην 
ανάπτυξη υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία, υπάρχει το Ταμείο Αλιείας, θα 
επανέλθω σ’ αυτό σε λίγο. 
Είμαστε λοιπόν πολύ ευτυχείς που μπορούμε να το υποστηρίξουμε είτε μιλάμε για 
καινούριες τεχνικές παραγωγής σε ανοιχτή θάλασσα, είτε για άλλα πράγματα, όπως 
είναι τα πρόσθετα τροφών και η βιομάζα. 
Η Ευρώπη αυτήν τη στιγμή καινοτομεί. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα 
ένα ενδιαφέρον εργοστάσιο στη Βόρεια Γαλλία, που χρησιμοποιούν τα υπό-προϊόντα 
της τροφής για τα ψάρια, για να παράξουν άλλα προϊόντα, όπως καλλυντικά κ.α.. 
Υπάρχουν, λοιπόν, ευκαιρίες. Και ένα μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα είναι ότι 
είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να υποστηρίξουμε την έρευνα και 
την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. 
Το 2020, θα υπάρχουν και τα διαρθρωτικά ταμεία για τις υδατοκαλλιέργειες, όπως 
ανέφερε και ο Επίτροπος πριν από δύο εβδομάδες. Μέχρι το 2020 υπάρχουν δυο-
τρεις προκλήσεις. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το πώς μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις εδώ στην Ελλάδα.
Καταρχάς, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις 
υδατοκαλλιέργειες. Ειπώθηκε και συμφωνούμε απολύτως ότι ένας λογικός 
χωροταξικός σχεδιασμός που θα συνδυάζει διάφορες χρήσεις, είναι απαραίτητος. 
Όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί βέβαια το περιβάλλον είναι το 
κεφάλαιό σας για την παραγωγή υδατοκαλλιέργειας, αλλά και για να δημιουργηθούν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
Αν αυτό δεν το κάνουμε, δε θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τη θάλασσα χωροταξία διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζουμε τη 
χωροταξία στην ξηρά.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Ελλάδα μας έχει ενημερώσει ότι έχει ενσωματώσει 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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στην εθνική νομοθεσία την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. 
Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά στο δικό σας επίπεδο. 
Είναι πλέον δικό σας θέμα, για να τα ενσωματώσετε όλα αυτά σε τοπικούς κανόνες 
και τοπική νομοθεσία. 
Να διευκολύνετε τις εγκρίσεις για τη διάθεση των χώρων, για την χωροθέτηση και 
τον χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δεν μπορούμε εμείς να σας 
πούμε πώς θα το κάνετε. Αλλά αν τυχόν χρειαστείτε τη στήριξή μας, θα είμαστε 
ευτυχείς να σας τη δώσουμε.
Οι επιχειρηματικές ανάγκες είναι μεγάλες. Άρα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε. 
Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία διαδικασία αμοιβαίας μάθησης και 
ανταλλαγής καλών πρακτικών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών. 
Έχουμε δημιουργήσει ένα φόρουμ, με μία ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Δεν 
είναι κάτι το οποίο καθοδηγούμε. Μπορούμε να δούμε περιπτώσεις που, κάτι, 
για παράδειγμα, λειτουργεί σε ένα νησί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην 
Πορτογαλία ή στην Γαλλία, ή οπουδήποτε. 
Δηλαδή, καθόμαστε μαζί και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι κάτι το 
οποίο το κάνουμε και πιστεύουμε ότι λειτουργεί καλά. 
Η δεύτερη πρόκληση είναι οι επενδύσεις, η χρηματοδότηση. Και χαίρομαι που 
άκουσα σήμερα ότι έχετε προσελκύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό 
είναι πάρα πολύ καλό. Είναι η βάση. Καμία δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει την ιδιωτική χρηματοδότηση. 
Έχουμε το Ταμείο Αλιείας, για την περίοδο μέχρι το 2020. Και αυτό το Ταμείο έχει 
1,2 δις για τις υδατοκαλλιέργειες. 
Πρέπει, λοιπόν, με κοινή προσπάθεια να πάρουμε αυτήν τη χρηματοδότηση και να 
αξιοποιηθεί εκεί όπου χρειάζεται.
Νομίζω ότι έχετε δεσμεύσει ήδη περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ; Σας ενθαρρύνω, 
λοιπόν, να προσπαθήσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτως ώστε να διασφαλίσετε 
ότι αυτά τα χρήματα θα φτάσουν στους αποδέκτες, για τα έργα τα οποία είναι 
απαραίτητα. Αλλά εσείς θα το αποφασίσετε. Εσείς έχετε το πρόγραμμα.
Και πάλι, αν υπάρχει κάτι, το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, για 
να στηρίξουμε, θα το κάνουμε. Και έχω και δύο συναδέλφους, που βρίσκονται στην 
αίθουσα, με τους οποίους μπορείτε να συζητήσετε. 
Η τρίτη πρόκληση, ίσως είναι και η πιο σημαντική. Είναι ο δρόμος προς την αγορά. 
Και νομίζω ότι είσαστε πολύ καλοί σε αυτό, δηλαδή στο να κάνετε marketing. 
Διαφορετικά, δε θα είχατε τα μερίδια αγοράς που έχετε. 
Πιστεύω, ωστόσο, ότι υπάρχουν περαιτέρω πράγματα, τα οποία μπορούν να 
γίνουν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είδαμε ότι δημιουργήσατε τον ΕΛΟΠΥ. Είναι 
μια πρόσφατη εξέλιξη. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και σας συγχαίρω. Από εμάς, 
θερμά συγχαρητήρια. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε τόσο χρηματοοικονομικά, 
όσο και με σχέδια marketing. Χρηματοδότηση marketing σχεδίων, αν θέλετε. Και ό,τι 
μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, θα το κάνουμε. 
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Αλλά η μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται στη δημιουργία ενός brand name. Μιας ποιοτικής 
αξίας, που θα είναι η δική σας πρόταση για την αγορά. Το «fish from Greece» είναι 
πάρα πολύ ωραίο. 
Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά θα το κάνω. Δε θέλω να αναφέρομαι στη 
Νορβηγία. Είναι η μεγάλη αδελφή στην υδατοκαλλιέργεια. Άρα, έχει ενδιαφέρον 
να δούμε πώς το έχουν φτιάξει. Δημιούργησαν ένα brand, μια αξία, από το τίποτα. 
Νομίζω ότι κάνατε ένα μεγάλο βήμα προς τα εκεί. Υπάρχουν πολλά που μπορούν 
να γίνουν. Έχετε πάρα πολλά κεφάλαια. Καλή ποιότητα, φρέσκο ψάρι. Πάρα πολλά 
πράγματα, τα οποία είναι πολύ ελκυστικά για τους καταναλωτές, αν μπορούν να τα 
αναγνωρίσουν στο προϊόν. Αυτό. 
Και θα τα αναγνωρίσουν, αν κάνετε αυτά τα οποία έχετε αποφασίσει να κάνετε. Αυτό 
μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να το κάνουμε. 
Και νομίζω ότι τελειώνουν και τα 15 μου λεπτά. Θα σταματήσω εδώ. Θα ήθελα, 
ωστόσο να πω ότι, συνοψίζοντας, η άποψή μας είναι ότι σίγουρα έχετε όλες τις 
συνιστώσες, όλα τα στοιχεία για να αναπτύξετε έναν τομέα σε ακόμα μεγαλύτερη 
διάσταση.
Υπάρχουν, βεβαίως, προκλήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουν όλοι 
οι παίκτες, όλοι οι δρώντες μαζί. Και εδώ υπάρχει η ένδειξη ότι όλοι δουλεύουν 
μαζί. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να είμαστε εταίροι σας, συνεταίροι σας, 
αν θέλετε. Αρκεί να μας καλέσετε, να μας το πείτε. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις 
εργασίες του Συνεδρίου.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Στέργιος Πιτσιόρλας - Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΥΠΟΙΚΑ 
«Ανασυγκροτώντας την Ελληνική Οικονομία»

Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας, καθώς η 
ύπαρξή της είναι εξέχουσας σημασίας. Η επί της ουσίας παραγωγική ανασυγκρότηση 
της χώρας πρέπει να αποτελεί τον κοινό παρονομαστή των συζητήσεων, 
αποφεύγοντας γενικές πολιτικές συζητήσεις.
Θεωρώ ότι όλοι στην αίθουσα γνωρίζουμε τα προβλήματα, ειπώθηκαν ήδη, και 
είμαστε και περίπου σύμφωνοι ως προς το τι πρέπει να γίνει. Το ερώτημα είναι τι 
είναι αυτό που μας εμποδίζει να τα κάνουμε. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει ένα 
κεντρικό θέμα αντίληψης και κουλτούρας στη χώρα μας. 
Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οφείλουμε να στραφούμε προς την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας, προϊόντων ανταγωνιστικών στη διεθνή αγορά. 
Ξεκινάω από αυτό γιατί για δεκαετίες ακολουθήσαμε μια πορεία σταδιακής 
εγκατάλειψης της παραγωγής σε όλους τους τομείς. Αυτή η στροφή δεν θα είναι 
εύκολη διότι πρέπει να επιλύσουμε θέματα αντίληψης. Και για να μιλήσω πιο 
συγκεκριμένα. 
Θέμα πρώτο, η χωροταξία. Έχουμε ένα ειδικό χωροταξικό πρόγραμμα, για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, καλό σε γενικές γραμμές. Πρέπει να συμφωνήσουμε, καταρχάς, 
στην ιδέα ότι η παραγωγή δεν μπορεί να είναι άναρχη. Θα πρέπει να γίνεται σε 
οργανωμένες περιοχές, με τέτοιο τρόπο που ταυτόχρονα να συνδυάζεται και με 
τους άλλους τομείς της οικονομίας μας. Σεβόμενοι, πάντα, το φυσικό περιβάλλον 
και τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας. 
Αυτές, όμως, οι οργανωμένες περιοχές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν 
υιοθετούνταν ή δεν εγκρίνονταν παρά το ότι υπήρχε το χωροταξικό. Τι μας εμπόδιζε 
λοιπόν, τι μας εμποδίζει σε αυτό; Συνήθως λέμε γραφειοκρατία. 
Έχω πειστεί τα τελευταία χρόνια ότι λέγοντας γραφειοκρατία δε λέμε τίποτα. 
Πίσω από κάθε καθυστέρηση υπάρχει κάποιος λόγος και δεν είναι γενικώς η 
γραφειοκρατία. Όσον αφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες ο λόγος είναι οι αντιδράσεις, 
οι οποίες προέρχονται, κυρίως, από το φόβο ότι αν κάνουμε αυτό το βήμα θα 
καταστρέψουμε τον τουρισμό της περιοχής. 
Δε μπορούμε, όμως, να μιλάμε για μια χώρα η οποία θα ζει από τον τουρισμό ή 
γενικώς από κάποιες υπηρεσίες. Πρέπει να έχουμε μία ουσιαστική και σοβαρή 
παραγωγική βάση. 
Η ψήφιση των απαραίτητων νόμων και η υιοθέτηση της οδηγίας για τη θαλάσσια 
χωροταξία είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Τώρα, μάλιστα, ετοιμάζεται και ο νόμος 
που σχετίζεται με τα ζητήματα παραλίας και αιγιαλού, με τον οποίο θα λυθούν 
πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.
Ωστόσο, αν και το θεσμικό πλαίσιο ολοκληρώνεται, αυτό καθ΄ εαυτό δεν αρκεί. Είναι 
ανάγκη να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, να υπάρξουν 
συνθέσεις και να διαμορφωθεί μία καινούργια αντίληψη. Μία αντίληψη, η οποία θα 
συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη της χώρας με την ανάπτυξη του παραγωγικού 
τομέα.
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Δεύτερο θέμα, ανταγωνιστικά προϊόντα. Για να μπορέσουμε να έχουμε προϊόντα 
ανταγωνιστικά πρέπει να δούμε πως θα διαμορφώσουμε εταιρίες μεγέθους που 
να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παραγωγής, των εξαγωγών, της 
αξιοποίησης των τεχνολογιών και της διαφοροποίησης των προϊόντων.
Επίσης ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η παγίωση της λογικής των clusters και 
η καθιέρωσή της στην ελληνική οικονομία.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμα. Η ιδέα ότι θα μπορέσουμε 
να είμαστε ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές μειώνοντας, αποκλειστικά και μόνο, 
το κόστος παραγωγής δεν είναι πραγματοποιήσιμη. 
Προφανώς θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το κόστος και προφανώς εδώ 
υπάρχει ένα θέμα με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκε και από άλλους ομιλητές. Πως 
προστατεύουμε την Ευρώπη από έναν αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες οι 
οποίες έχουν τελείως διαφορετικά κριτήρια στην παραγωγή τους;
Ότι και να κάνουμε πάντα θα υπάρχουν φτηνότερα προϊόντα από τα δικά μας. 
Άρα θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουμε στην ποιότητα και στη διαφοροποίηση των 
προϊόντων μας. Εκεί έχουμε πλεονέκτημα και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε μέσω 
της καλής συνεργασίας των εταιρειών και του κράτους.
Όσον αφορά στις εξαγωγές έχουμε συνολικά πρόβλημα, ως χώρα. Πρέπει λοιπόν να 
οργανώσουμε το θέμα της προώθησης των εξαγωγών με ένα διαφορετικό τρόπο από 
ότι ίσχυε μέχρι σήμερα και εδώ χρειάζεται η συνεργασία όλων. Είναι επιβεβλημένη 
ανάγκη ο συντονισμός των προσπαθειών, όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία 
των εξαγωγών, καθώς, ενώ δίνονται πολλά χρήματα για την προώθησή τους, δεν 
υπάρχουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ο λόγος είναι ότι δρούμε ανοργάνωτα.
Έχουμε δυνατότητες να πετύχουμε πολύ περισσότερα από όσα πετυχαίνουμε 
σήμερα. Αναφέρθηκε το brand που προφανώς, με όλα μας τα προϊόντα, υπάρχει 
θέμα. Με όλα μας τα προϊόντα και κλείνω με αυτό. 
Όσους επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές έχω δεχθεί, τα τελευταία τρία χρόνια, 
που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, αφού με ρωτούν για όλους τους 
τομείς (την ενέργεια, τον τουρισμό, κ.α.) στο τέλος όλοι σημειώνουν έναν αστερίσκο. 
Στον τομέα των τροφίμων μπορούμε κάτι να κάνουμε; Η ερώτηση αυτή αποτελεί 
τον κοινό παρονομαστή όλων των επενδυτών. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει το 
εμφανές πλεονέκτημα της Ελλάδας στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας.
Προωθούμε την κρητική κουζίνα, την αιγαιοπελαγίτικη, τη μακεδονική, τη θρακική, 
την ηπειρώτικη και άλλες. Αλλά, δυστυχώς, ελληνική κουζίνα διεθνώς δεν υπάρχει. 
Ένα κομβικής σημασίας ζήτημα για το οποίο οφείλουμε να συντονιστούμε και να 
συνεργαστούμε. Ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση μίας λογικής που θα βασίζεται στην καλή συνεργασία. 
Κλείνοντας, να πω και πάλι ότι είναι σημαντικό να συζητάμε έτσι ήρεμα και επί της 
ουσίας τα θέματα. Κατά τη γνώμη μου στο βάθος όλων των προβλημάτων υπάρχει 
μία κοινή συνισταμένη. Υπάρχει θέμα κουλτούρας και αντίληψης που για να αλλάξει 
θα πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε σκληρά, προκειμένου αυτά που συζητάμε 
θεωρητικώς να τα δούμε να υλοποιούνται και στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα

Κωστής Χατζηδάκης - Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας 
«Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. Ο Ρόλος των Ιχθυοκαλλιεργειών»

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν κάνω αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση λέγοντας ότι 
δεν ελπίζω πολλά από αυτή τη χθεσινή συμφωνία. Και δεν κάνω αντιπολίτευση 
διότι δεν είδαμε πολλά ούτε από το πολύ πιο ουσιαστικό, όπως και να το μετρήσει 
κανείς, PSI. 
Μας χάρισαν 120 δισεκατομμύρια το 2012. Διεγράφησαν 120 δισεκατομμύρια, 6 
ΕΣΠΑ και η κρίση στην οικονομία παρέμεινε. Τώρα γίνονται απλώς κάποιες ρυθμίσεις. 
Δε θέλω να μειώσω την αξία τους αλλά δεν πρέπει να έχουμε την αυταπάτη ότι με 
τέτοιου είδους ρυθμίσεις θα πάει μπροστά η οικονομία και θα λύσει τα θέματά του 
ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών.
Μιλάω, και εσείς μιλάτε, εσείς είστε με πολλούς Έλληνες και ξένους επενδυτές. 
Το βασικό τους πρόβλημα είναι ο παράγοντας της εμπιστοσύνης. Η στήριξη -η 
πραγματική χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους- της επιχειρηματικότητας. Μια 
θετική έκπληξη από την πλευρά της Ελλάδας, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπει ουσιαστικά 
στον επενδυτικό χάρτη. Γιατί, μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα οι επενδύσεις παγίων 
συνολικά -μικρές και μεγάλες επενδύσεις- είναι τρεις φορές κάτω από ότι ήταν το 
2007, δυο χρόνια δηλαδή πριν μπούμε στην κρίση.
Αυτό δείχνει και το μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να γίνει τόσο από τη 
σημερινή όσο και από την επόμενη Κυβέρνηση. Από την όποια ελληνική Κυβέρνηση 
προκειμένου να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση. Κρίση της οποίας θύμα ήταν και 
ο δικός σας κλάδος. 
Η εταιρεία McKinsey, το 2010, περιέγραφε τον κλάδο σας ως έναν από τους 6 -rising 
stars- αναδυόμενους αστέρες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε 
σε τίποτα την κρίση που βιώσατε στη συνέχεια. Παράπλευρη απώλεια και εσείς των 
εξελίξεων στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά, προφανώς, και θύματα 
εσφαλμένων επιλογών του κλάδου σας, ας το παραδεχθούμε.
Η κρίση αυτή, στο δικό σας κλάδο, μπορεί να αντιμετωπιστεί χάρη και στις 
πρωτοβουλίες που εσείς πήρατε και στο συντονισμό που υπήρξε, αλλά και στις 
πρωτοβουλίες και το συντονισμό που υπήρξε από την πλευρά των τραπεζών.
Αν δεν κάνω λάθος με τις ρυθμίσεις που έκαναν οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν 
κουρευτεί γύρω στα 250.000.000 χρέη του κλάδου. Έχει γίνει ένα μεγάλο restructur-
ing της ιχθυοκαλλιέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχαμε και τη χθεσινή εκτέλεση 
και ο κλάδος είναι έτοιμος και πάλι να ξεκινήσει, διότι τα στελέχη υπάρχουν, ο 
δυναμισμός υπάρχει, η πίστη υπάρχει. Το βλέπω στα μάτια σας σήμερα από το πρωί 
και νομίζω ότι είναι ένας από τους κλάδους, στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε.
Απλώς η προσπάθεια συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί και σε άλλους κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας που έχουν πληγεί, οι οποίοι πρέπει να περάσουν τη 
διαδικασία που και εσείς περάσατε και περνάτε προκειμένου να μπουν σε μια 
σφαίρα κανονικότητας. Το restructuring, δηλαδή, των επιχειρηματικών δανείων, το 
restructuring των επιχειρήσεων, με αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και μια νέα 
τάξη πραγμάτων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί. Είναι μια από τις 
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βασικές προκλήσεις της επόμενης πενταετίας, όσο και αν είναι αρκετά τεχνικό θέμα 
για να το καταλάβει ο μέσος Έλληνας, είναι κομβικής σημασίας για το τραπεζικό 
σύστημα και συνολικά για την ελληνική οικονομία.
Και θα πρέπει ο δικός σας κλάδος να αντιμετωπιστεί ως μοντέλο. Αυτό που έχει γίνει 
στις ιχθυοκαλλιέργειες θα πρέπει να γίνει παράδειγμα ώστε να αντιμετωπιστούν 
αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλους κλάδους κομβικής σημασίας στην ελληνική 
οικονομία. 
Δεν θα αναφερθώ σε στατιστικά στοιχεία, δεν ήρθα να πουλήσω ψυγεία σε 
Εσκιμώους, να σας πω πόσοι απασχολούνται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και 
πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος για τις εξαγωγές. Έχουν ειπωθεί άλλωστε πολλοί 
αριθμοί.
Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω, από την πλευρά μου αλλά και από την πλευρά 
της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι για εμάς η επιχειρηματικότητα, εν τω συνόλω 
της, είναι προτεραιότητα, όχι γιατί στοχεύουμε στο 5% των ψήφων που έχουν 
οι επιχειρηματίες, θα ήμασταν πολύ αφελείς να έχουμε θέσει ως στόχο αυτό το 
ποσοστό για την εκλογική μας επιτυχία. Αλλά γιατί η επιχειρηματικότητα είναι ο 
μοχλός προκειμένου να δημιουργηθούν νέες δουλειές και τελικά να ασκηθεί και 
ουσιαστική κοινωνική πολιτική. 
Έτσι, λοιπόν, με αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα, τα προβλήματα 
των ιχθυοκαλλιεργειών. Προφανώς, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα σχετικά θέματα. 
Τα θέματα που σχετίζονται με το αδειοδοτικό και με το χωροταξικό, αναφέρθηκαν 
ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Αλλά στην Ελλάδα το ότι 
ψηφίζεται ένας νόμος, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, δε σημαίνει αναγκαστικά 
και πολλά πράγματα. Πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και πρέπει να 
έχουν το θάρρος τα υπουργεία, οι περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις 
να εφαρμόσουν τους νόμους. 
Το έχω ζήσει και για αυτό χρειάζεται συνεχής επιτήρηση και μια διοίκηση φιλική 
στην επιχειρηματικότητα και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Και λέω ιδιωτικές γιατί το 
δημόσιο, εκ των πραγμάτων, δεν έχει μαντήλι να κλάψει.
Ένα δεύτερο που εμείς σημειώνουμε δεν αφορά μόνο τον δικό σας κλάδο. Είναι το 
θέμα της φορολογίας. Θα μπορούσα να σας υποσχεθώ, αλλά δεν θα το κάνω, ότι 
θα έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα. Γιατί για να έχουμε σταθερό φορολογικό 
σύστημα που είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η χώρα χρειάζεται, 
απαιτείται ένα μίνιμουμ consensus των πολιτικών δυνάμεων. Και καμιά φορά δεν 
υπάρχει μίνιμουμ consensus ούτε μεταξύ υπουργών στην ίδια Κυβέρνηση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε ένα 
σταθερό και απλό περιβάλλον, γιατί προέρχεται από τον κλάδο των επιχειρήσεων. 
Αυτό που εξαρτάται απολύτως από εμάς όμως και θα το κάνουμε είναι να 
περιορίσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, ως ένα μήνυμα στην ελληνική και 
τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, ότι θέλουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Και κάτι άλλο στο οποίο επενδύουμε, επίσης, είναι η καινοτομία. Όταν λέμε για 
καινοτομία στην Ελλάδα το ταυτίζουμε με το high tech, με την πληροφορική και τις 
τεχνολογίες επικοινωνιών. Η καινοτομία είναι κάτι οριζόντιο. Μπορεί να αφορά τον 



42

αγροτουρισμό, μπορεί να αφορά τη γεωργία, μπορεί να αφορά το δικό σας κλάδο.
Σε ένα περιβάλλον που πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί η καινοτομία έχει 
τεράστια σημασία. Πρέπει να δούμε το οικοσύστημα του Ισραήλ για παράδειγμα. 
Ως Κυβέρνηση είχαμε παραγγείλει, στο Ισραήλ, μια μελέτη για το οικοσύστημα 
καινοτομίας, η οποία ετοιμάστηκε και έχει μείνει στα συρτάρια. Να δούμε πως 
μπορούν να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων, ώστε να μην είναι ο καθένας από αυτούς στο δικό 
του κόσμο όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Να δούμε ότι θα έχουμε όφελος. Ότι 
δεν είναι απλώς κάτι το οποίο είναι πολιτικώς ορθό αλλά κυρίως οικονομικώς και 
κοινωνικώς χρήσιμο. 
Αυτό πρέπει να το δούμε και στις σχετικές δομές. Τις διοικητικές δομές της 
Κυβέρνησης αλλά και τους ανθρώπους που θα χειριστούν τα συγκεκριμένα θέματα, 
γιατί οι άνθρωποι έχουν πάντοτε σημασία σε κάθε Κυβέρνηση και ανεξάρτητα 
από το ποια είναι η Κυβέρνηση. Προτεραιότητα, λοιπόν, στην καινοτομία για να 
δώσουμε καινούργια φτερά στον κλάδο.
Και φυσικά είναι το θέμα των εξαγωγών. Δε χρειάζεται να σας υποδείξουμε που θα 
κάνετε εξαγωγές αλλά χρειάζεται να κάνουμε δυο πράγματα. Να σας βοηθήσουμε 
απλουστεύοντας, όσο περισσότερο γίνεται, τις διαδικασίες. Υπάρχουν, επίσης, μια 
σειρά από διαδικασίες, οι οποίες έχουν σταματήσει αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα η 
Κυβέρνηση να απλουστεύσει τις διοικητικές δομές με ένα ενιαίο κέντρο, το οποίο 
ούτε και εμείς κάναμε την περίοδο ’12-’14. Ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να 
είναι ή στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Και για να μην έχουμε αυταπάτες να μην στηριζόμαστε μόνο στους όποιους 
οικονομικούς ακολούθους. Να δούμε αυτός ο καινούργιος φορέας, ο ενιαίος 
φορέας πόσο μπορεί να είναι διασυνδεδεμένος με την αγορά, με επικεφαλής που να 
προέρχεται από την αγορά και με ανθρώπους μέσα, οι οποίοι θα προέρχονται, έστω 
και με δανεισμό, από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό, γιατί θα ξέρουν πέντε πράγματα 
παραπάνω από ένα γραφειοκράτη του δημοσίου και θα κάνουν μια πιο ουσιαστική 
δουλειά, μια πιο συντονισμένη δουλειά και προώθηση του προϊόντος.
Και ένα υστερόγραφο. Παίρνοντας αφορμή από την τοποθέτηση του εκπροσώπου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να το εγγράψω στα 
θετικά της σημερινής διακυβέρνησης ότι το πρόγραμμα για την αλιεία, ένα μεγάλο 
πρόγραμμα σχεδόν 500.000.000 ευρώ, είναι το τελευταίο αυτήν την ώρα στις 
νομικές δεσμεύσεις και απορροφήσεις. 6,8% είναι οι νομικές δεσμεύσεις και 0,9% 
είναι οι απορροφήσεις. Μετά από κάμποσα χρόνια που το πρόγραμμα εφαρμόζεται.
Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι. Όποιοι και να είναι οι λόγοι, αυτοί που ασχολούνται 
με το πρόγραμμα πρέπει να ανασκουμπωθούν και να ασχοληθούν γενικότερα. 
Και κλείνω λέγοντας ότι κανένα πρόγραμμα αλλά και καμιά Κυβέρνηση δεν πρόκειται 
να μας σώσει αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Αν τα περιμένουμε όλα από τις όποιες 
κυβερνήσεις καλές ή κακές. Αν τα περιμένουμε όλα από την όποια Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αν τα περιμένουμε όλα ως μάνα εξ ουρανού, η κρίση θα επιτείνεται.
Χρειάζεται πρωτοβουλία και δημιουργικότητα. Φυσικά μια Κυβέρνηση φιλική στην 
επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις. Συνολικά, όμως, ως κοινωνία πρέπει να 
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αντιληφθούμε ότι οι μαγικές συνταγές δεν μπορούν να μας οδηγήσουν πουθενά. 
Για να αλλάξει η Ελλάδα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Όλοι εμείς να δούμε τις 
καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, χωρίς να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Να ξεφύγουμε 
από τον δογματισμό και καμιά φορά την παραδοξολογία. Να έχουμε το κουράγιο 
να υιοθετήσουμε πράγματα που πέτυχαν σε άλλες χώρες και αν τα υιοθετήσουμε 
αυτά, όποιος και αν είναι στην Κυβέρνηση, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στον 
τόπο. 
Από τη δική μας πλευρά, την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τη φιλοδοξία 
να κάνουμε μια στροφή, απλή αλλά και δύσκολη ταυτοχρόνως. Τη στροφή στην 
απλή λογική. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και σε αυτό πάνω ξέρουμε ακριβώς ότι θα 
κριθούμε. Δεν είναι εύκολο. Απαιτεί κουράγιο και αποφασιστικότητα αλλά ξέρουμε 
ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να χάνει άλλο ευκαιρίες. Χάσαμε μια δεκαετία. Πρέπει, 
επιτέλους να δούμε την υπέρβαση της κρίσης ως μια μεγάλη εθνική πρόκληση που 
αφορά τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Γεώργιος Χουρδάκης, διευθυντή του Γραφείου του Αν. Υπουργού Έρευνας 
και Καινοτομίας (Αντικατέστησε τον κο Κώστα Φωτάκη - Αν. Υπουργό Έρευνας και 
Καινοτομίας ΥΠΕΠΘ) 
«Η Οικονομία της Γνώσης: ένα Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο για την Ελλάδα»

Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας 
Κώστα Φωτάκη χαιρετίζω την έναρξη του συνεδρίου σας και εύχομαι κάθε καλή 
επιτυχία στις εργασίες του.
Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να παρουσιάσω λίγα πράγματα για τους άξονες 
της πολιτικής του Υπουργείου μας στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας 
και ελπίζω πολύ περισσότερα στο θέμα των εργαλείων και των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης και στήριξης των επιχειρήσεών σας και του οικοσυστήματος που 
υπηρετείτε.
Στην Ελλάδα υπάρχει το ελληνικό παράδοξο. Το ελληνικό παράδοξο είναι ότι ενώ 
η χώρα δημιουργεί και είναι σε εξαιρετικά καλή θέση ως προς τις επιστημονικές 
και ερευνητικές της επιδόσεις, υστερεί σημαντικά στις επιδόσεις καινοτομίας. 
Δηλαδή, δεν έχει μεγάλη δυνατότητα να μεταφράσει τα ερευνητικά αποτελέσματα 
σε καινοτομία. 
Αυτό το χάσμα καινοτομίας αντανακλάται και στην κρίση ανταγωνιστικότητας που 
δεκαετίες τώρα επικρατεί στη χώρα. Σε ένα παλιό παραγωγικό παρωχημένο πρότυπο 
επιχειρηματικότητας που συνήθως ήταν χαμηλής ή μεσαίας έντασης γνώσης. 
Χαρακτηριζόταν από εσωστρέφεια και πολλές φορές ήταν μια επιχειρηματικότητα 
συντηρούμενη από το κράτος.
Η λύση σε αυτό είναι ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα στηρίζεται στη γνώση, 
στις δραστηριότητες έντασης γνώσης, στη διαμόρφωση αυτού που ονομάζουμε 
οικονομία της γνώσης που έχει ως βασικούς πυλώνες την έρευνα, τη νέα γνώση που 
προέρχεται και παράγεται από την έρευνα και την καινοτομία. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο και κρίσιμο για κλάδους όπως ο δικός σας, των ιχθυοκαλλιεργειών, οι 
οποίοι παρουσιάζουν ήδη υψηλή εξωστρέφεια και δυναμισμό και έχουν τεράστιες 
δυνατότητες να παράγουν προστιθέμενη αξία από δραστηριότητες έρευνας και 
από την αντίστοιχη καινοτομία.
Βέβαια αυτή η μετάβαση, σε αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο που έχει ήδη 
ξεκινήσει, υπάρχει ανάγκη να επιταχυνθεί στο πλαίσιο της επερχόμενης 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης, του smart industry, και των αλλαγών που θα επιφέρει 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Οι άξονες της πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί στο Υπουργείο εμφανίζονται 
εδώ. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση του δυναμικού και αναφερόμαστε και 
στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στις υποδομές που απαιτούνται, στην ενίσχυση 
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
εμβληματικών πρωτοβουλιών.
Θα ξεκινήσω με τη βασική προτεραιότητα, όπως ακούστηκε και πριν, που είναι οι 
άνθρωποι. Ειδικά οι νέοι άνθρωποι με υψηλά προσόντα, με υψηλά επιστημονικά 
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προσόντα, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Κάνουμε 
συχνά λόγο για το brain drain, για τη φυγή νέων επιστημόνων. Υπάρχει και το brain 
waste που είναι οι άνθρωποι που παραμένουν στη χώρα αλλά ετεροαπασχολούνται ή 
υποαπασχολούνται. Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της χώρας μας και βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για ανάκαμψη.
Για τη στήριξη λοιπόν του ανθρώπινου δυναμικού η βασική παρέμβαση που έχει 
γίνει τα τελευταία τρία χρόνια είναι η ίδρυση του ελληνικού ιδρύματος έρευνας και 
καινοτομίας, του ΕΛΥΔΕΚ, το οποίο έχει σαν στόχο να στηρίξει νέους επιστήμονες, 
τους νέους ερευνητές και να στηρίξει την ελεύθερη έρευνα. Είναι αυτό που 
ονομάζουμε συχνά βασική έρευνα με πόρους που υπάρχουν από μια σύμπραξη 
του ελληνικού δημοσίου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Αυτή η προσπάθεια είναι εξαιρετικά σημαντική. Παρόλο που θα έλεγε κανείς ότι 
δεν σας αφορά άμεσα, γιατί αφορά τη βασική έρευνα, στην πραγματικότητα εκεί θα 
δημιουργηθούν και θα στηριχθούν οι αυριανοί σας συνεργάτες, μέσα και έξω από 
τις επιχειρήσεις. 
Για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας το βασικό εργαλείο που 
υπάρχει είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπάρχουν διαθέσιμα 
περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για δράσεις έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας. 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε προκήρυξη ή σε διαδικασία αξιολόγησης περισσότερα 
από 600.000.000. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κονδυλίων θα διοχετευθούν 
για τη στήριξη των τμημάτων έρευνας των επιχειρήσεων και για συνεργασίες 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς. 
Το 90% των προκηρύξεων και των έργων που τρέχουν και θα τρέξουν αφορούν 
αυτά τα δυο πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Θα αναφερθώ μόνο σε μια 
από τις δράσεις αυτές που είναι εμβληματική και λόγω μεγέθους προϋπολογισμού 
αλλά και στόχευσης. Τη δράση Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ με περισσότερα από 
500.000.000.
Θα στηριχθούν περισσότερες από 4.000 νέες θέσεις εργασίας, πάρα πολλές 
συνεργασίες που υπερβαίνουν τις 1.200 ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικά 
κέντρα ή πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στηρίζονται, στο ξεκίνημά 
τους, νέες επιχειρήσεις και μάλιστα πολύ μικρές ή μικρές.
Το κομμάτι των υδατοκαλλιεργειών δεν έχει στη δράση αυτή πολύ μεγάλη συμμετοχή. 
Έχει 5 έργα από 10 φορείς συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό 
κυρίως γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μια ειδική δράση για τις υδατοκαλλιέργειες. Κάποια 
από τα πεδία, από τους θεματικούς τομείς της δράσης αυτής είναι η εκτροφή νέων 
θαλάσσιων ψαριών, η μεταποίηση, η επεξεργασία, οι νέες τεχνολογίες εκτροφής και 
η παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Η δράση αυτή, όπως σας είπα, βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν 49 αιτήματα 
συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 12.000.000 από 137 φορείς. Και μια είδηση 
είναι ότι σήμερα μας ενημέρωσαν από την υπηρεσία ότι τελείωσε η αξιολόγηση, 
οπότε τις επόμενες μέρες σιγά-σιγά θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα 
προχωρήσουμε στις εντάξεις. 
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Όλες αυτές οι δράσεις θα συνοδευτούν από ένα δεύτερο κύκλο, επίσης, σημαντικού 
προϋπολογισμού, όπου και πάλι θα έχετε την ευκαιρία, είτε ως μεμονωμένες 
επιχειρήσεις, είτε ως συμπράξεις με φορείς να υποβάλλετε τις ερευνητικές σας 
προτάσεις.
Να παρουσιάσω πολύ σύντομα δυο νέες δράσεις που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα 
πολύ τον κλάδο σας και οι οποίες πρόκειται να προκηρυχθούν πολύ σύντομα. Η μια 
είναι τα clusters καινοτομίας. Οι συστάδες καινοτομίας που ακούστηκαν και πριν. 
Τονίστηκε η σημασία τους και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Πρόκειται να χρηματοδοτηθεί μια δράση για τη δημιουργία και την υποστήριξη 
καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων μαζί με ερευνητικούς φορείς, αν το 
επιθυμείτε, με στόχους την ανάπτυξη και την αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων. 
Θα δίνεται η δυνατότητα στήριξης και του cluster αλλά και των ενεργειών και των 
έργων, τα οποία εσείς, οι επιχειρήσεις, κάνετε στο πλαίσιο του cluster. Οπότε, θα 
είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δούμε και ένα cluster από τον τομέα σας μέσα 
στις υποβολές. 
Ένα δεύτερο έργο που πρόκειται να προκηρυχθεί είναι η ενίσχυση τμημάτων 
έρευνας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις, το οποίο αφορά την κάλυψη ενός μέρους 
του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων για την πρόσληψη νέων ερευνητών. 
Δηλαδή ανθρώπων που είτε πρόκειται να απασχοληθούν στα τμήματα έρευνας 
των εταιριών, είτε πρόκειται να στελεχώσουν σε επιχειρήσεις τέτοια καινούργια 
τμήματα, συνοδευόμενα και με τεχνικό, υποστηρικτικό προσωπικό.
Νομίζω είναι δυο δράσεις που απαντούν σε δυο βασικά θέματα και διαρθρωτικά 
προβλήματα όλων των κλάδων. 
Ένας τρίτος πυλώνας στήριξης είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή διαθέσιμα στη χώρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, πολλά ταμεία. 
Εγώ θα αναφερθώ σε ένα από αυτά που είναι το υπερταμείο συνεπενδύσεων, 
το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το Equity Fund, το οποίο αποτελεί μια 
επενδυτική πλατφόρμα η οποία παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βρουν 
χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων. 
Δεν είναι, λοιπόν, δανειοδότηση, δεν είναι δάνειο είναι μια δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσετε μια νέα επένδυση που βέβαια πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά 
της καινοτομίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του. Το ελληνικό δημόσιο το έχει 
χρηματοδοτήσει με 200.000.000 ευρώ και άλλα 60.000.000 είναι από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή έχουν μοχλευτεί πόροι που πλησιάζουν το μισό 
δις και ελπίζουμε ότι τελικά αυτό θα κινητοποιήσει και επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια, 
με στόχο, τελικά, 1 δις να κατευθυνθεί σε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις. 
Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι σε όλες τις δράσεις που κάνουμε και ειδικά 
σε αυτή τη δράση του ταμείου, στοχεύουμε σε παραγωγικές επενδύσεις. Σε 
επιχειρήσεις, δηλαδή, που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες, είναι καινοτόμες και 
διαθέτουν υψηλή εξωστρέφεια. 
Στο ταμείο αυτό υπάρχει ένα ειδικό παράθυρο καινοτομίας, δηλαδή ένα ειδικό 
υποταμείο, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα 
οποία βρίσκονται σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και είναι αρκετά ώριμα 
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ώστε να βγουν στην αγορά. Το ταμείο αυτό θα στηρίξει την ίδρυση τεχνοβλαστών, 
start ups είτε μέσα από πανεπιστήμια spin off, είτε μέσα από καινοτόμες επιχειρήσεις 
spin out, την εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών, αδειών κλπ. 
Και ο τρίτος πυλώνας από αυτούς που ανέφερα στην αρχή έχει να κάνει με 
εμβληματικές πρωτοβουλίες. Αυτές είναι οριζόντιες δράσεις, οι οποίες έρχονται 
και διαμορφώνονται σε αναδυόμενους επιστημονικούς τομείς με ισχυρή κοινωνική 
απήχηση.
Να τονίσω εδώ τα δυο σημεία. Μιλάμε για αναδυόμενους επιστημονικούς τομείς που 
είναι ακόρεστοι ακόμα επιστημονικά και ερευνητικά, άρα μπορούν να επιφέρουν, 
άρα μπορούν να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και βέβαια να έχουν ισχυρή, 
κοινωνική και οικονομική απήχηση. 
Μια από αυτές τις πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιείται έχει να κάνει με τις αλυσίδες 
αξίες στην αγροδιατροφή και γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η έμφαση δίνεται στην ποιότητα και στην ανάδειξη των αγροτικών 
προϊόντων. Μιλάμε για αγροτικά προϊόντα, γιατί έχουμε στοχεύσει σε πρώτη φάση 
στις αλυσίδες αξίες της ελιάς, του αμπελιού, του μελιού και των ενδημικών φυτών, 
χωρίς αυτό να αποκλείει προφανώς οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα αξίας, όπως στη 
δική σας περίπτωση.
Οι εμβληματικές αυτές πρωτοβουλίες έχουν σαν στόχο να κινητοποιήσουν και 
να εμπλέξουν σύγχρονες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα οι γονιδιωματικές, 
η ανάλυση δηλαδή του γενετικού υλικού με στόχο την ιχνηλάτηση, ανάδειξη, 
ταυτοποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων, τη διαφοροποίηση δηλαδή που 
ακούσαμε πριν από τον Υπουργό, με τελικό στόχο να αναδείξουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνή κλίμακα.
Δεν έχω αναφέρει και μια σειρά από σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις που 
υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της φορολογίας, διότι έχουν παρθεί 
μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σημαντική φοροαπαλλαγή στις επιχειρήσεις για 
τις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας. Υπάρχει μια φοροαπαλλαγή για έσοδα που 
προέρχονται από δικαιώματα χρήσης πατεντών. 
Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο χρηματοδοτικών εργαλείων, θεσμικών εργαλείων και 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης έχει ήδη δείξει τα πρώτα ορατά αποτελέσματα και 
μάλιστα σε περιόδους κρίσης όπου η έρευνα αποτελεί τον εύκολο στόχο. Είμαστε 
πραγματικά στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η χώρα έχει πετύχει ένα 
ιστορικό ρεκόρ αύξησης -και σε απόλυτα νούμερα και σε σχετικές μεταβολές- στις 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των δημόσιων 
φορέων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς μελέτες έχουν ότι κάθε ποσοστιαία 
αύξηση στις δαπάνες έρευνας μπορεί να έχει ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα 
στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας μέχρι και 5 φορές.
Βέβαια το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι δεν είναι μόνο οι δημόσιες πιστώσεις για 
έρευνα και ανάπτυξη που έχουν αυξηθεί αλλά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια και η ιδιωτική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη. Βλέπετε τα νούμερα από το 
2014, 2015, 2016. Αυτή τη στιγμή έχουν διατεθεί πάνω από 700 εκατομμύρια, το 
οποίο δείχνει, αν μη τι άλλο, την εμπιστοσύνη ή την αρχή μιας σχέσης εμπιστοσύνης 
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του ιδιωτικού τομέα από τη μια και από την άλλη ότι το θεσμικό πλαίσιο και οι 
δυνατότητες μας έχουν αρχίσει να λειτουργούν. 
Και ένα τελευταίο πραγματικά ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η θέση της χώρας 
στους δείκτες καινοτομίας έχει αυξηθεί σημαντικά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι 
ότι η θέση της χώρας σαν ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων - οι 
καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο 57,7%- συνδέεται με την αύξηση 
στην καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίας. Όχι, απλώς, οργανωσιακή καινοτομία, 
που και αυτή έχει τη σημασία της, αλλά αύξηση στην καινοτομία προϊόντος.
Τελειώνοντας λοιπόν θεωρούμε ότι η ερευνητική πολιτική που έχει διαμορφωθεί 
και διαμορφώνεται υλοποιεί μια ολιστική, συγκροτημένη και συστηματική πολιτική 
που μας επιτρέπει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση προς αυτό που ονομάζουμε 
οικονομία της γνώσης που θεωρούμε ότι είναι το μέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στο 
συνέδριό σας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου - Διευθύνουσα Σύμβουλος, OKAA Α.Ε. 
«Ο ρόλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στην Προώθηση της 
Ελληνικής Αλιευτικής Παραγωγής».

Θέλω με τη σειρά μου να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, της ΑMBIO και της DOME Consulting για τη διοργάνωση του πρώτου 
συνεδρίου για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και να εκφράσω τη χαρά μου που 
βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας. 
Σε μία περίοδο όπου η χώρα ετοιμάζεται να κάνει τα πρώτα της βήματα έξω από την 
πολυετή κρίση και τα μνημόνια, είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει μία ουσιαστική 
συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση και το νέο μοντέλο ανάπτυξης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο συγκροτημένος διάλογος για την 
πορεία και το μέλλον της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και της αλιείας στο 
σύνολό της. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και του 
Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών η ελληνική υδατοκαλλιέργεια και, 
πιο συγκεκριμένα η ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κλάδους της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής 
παραγωγής της χώρας, με το 80% σχεδόν της συνολικής παραγωγής να προωθείται 
σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο. 
Σήμερα, η προσφορά ιχθυοτροφικών προϊόντων ξεπερνά την προσφορά της 
συλλεκτικής αλιείας, με ποσοστό περίπου 70 έναντι 30%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται 
σταθερά στις δύο πρώτες θέσεις σε παραγωγή ψαριών υδατοκαλλιέργειας στη 
Μεσόγειο. 
Ωστόσο, ο σχεδόν αμετάβλητος ρυθμός ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, τα 
τελευταία χρόνια, υποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο προκειμένου να 
εναρμονιστούμε με τις διεθνείς τάσεις. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική λόγω 
της αυξημένης συμβολής της υδατοκαλλιέργειας στην κάλυψη της παγκόσμιας 
ζήτησης. Την ίδια στιγμή, τα οφέλη της υδατοκαλλιέργειας δεν περιορίζονται 
στην ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, αλλά 
περιλαμβάνουν τον περιορισμό της υπεραλίευσης, την προστασία των υδάτινων 
πόρων και της αειφορίας της θάλασσας, αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης, 
αφού στην Ελλάδα απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περίπου 12.000 εργαζόμενοι, 
καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχολούμενων στον κλάδο της 
υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. 
Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, αποτελεί το μεγαλύτερο εταίρο 
στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων της χώρας, διευκολύνοντας την προμήθεια 
ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέας και αλιεύματα. 
Υπό την εποπτεία και τη διαχείρισή του βρίσκονται η Κεντρική Αγορά της Αθήνας, η 
Κεντρική Αγορά της Πάτρας, καθώς και οι ιχθυόσκαλες ανά την επικράτεια. Αυτή τη 
στιγμή ιχθυόσκαλες λειτουργούν στον Πειραιά, την Χαλκίδα, τη Θεσσαλονίκη, την 
Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, την Χίο, την Κάλυμνο, τα Χανιά, την Πάτρα και την 
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Πρέβεζα, ενώ μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται και η έναρξη της λειτουργίας της 
Ιχθυόσκαλας στον Βόλο.
Με την ίδρυση των Ιχθυοσκαλών το Ελληνικό δημόσιο έθεσε τους κανόνες για τη 
διακίνηση των αλιευμάτων σε ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, και 
την ανάπτυξη υγιούς και ορθολογικού Ιχθυεμπορίου, διασφαλίζοντας τη μείωση 
του κόστους της αλιευτικής παραγωγής, του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών 
και την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα αλιεύματα. 
Καθημερινά, σε όλες τις ιχθυόσκαλες εισέρχονται για αγορές αλιευμάτων περίπου 
2.200 αγοραστές, κυρίως Ιχθυοπωλεία, πωλητές Λαϊκών Αγορών, μονάδες 
επεξεργασίας αλιευμάτων, εξαγωγείς και καταστήματα εστίασης. 
Στον Οργανισμό, στον τομέα των Ιχθυοσκαλών, απασχολούνται με διάφορες σχέσεις 
εργασίας περίπου 170 εργαζόμενοι, ενώ στις εγκατεστημένες στις Ιχθυόσκαλες 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και εργάζονται περίπου 1.500 επιχειρηματίες 
και εργαζόμενοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός αυτών των θέσεων 
απασχόλησης αφορούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, 
γεγονός το οποίο συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών. 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις αλιευμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 
210 εκατ. Ευρώ (στοιχεία έτους 2017). Πέρα από τα εγχώρια συλλεκτικά αλιεύματα, 
στις Ιχθυόσκαλες διακινούνται και εισαγόμενα αλιεύματα, Ευρωπαϊκά και τρίτων 
χωρών, καθώς και αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017, συνολικά από τις Ιχθυόσκαλες διακινήθηκαν 
72.000 τόνοι (71.820.346 κιλά) αλιευμάτων, εκ των οποίων εγχώρια οι 66.500 τόνοι 
(66.322.933 κιλά), εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.000 τόνοι (1.978.607 κιλά) και σε 
τρίτες χώρες 3.500 τόνοι (3.518.806 κιλά).
Διακινείται δηλαδή σχεδόν το σύνολο της εγχώριας παραγωγής μέσης αλιείας, και 
σημαντικές ποσότητες ιχθυοκαλλιεργούμενων αλιευμάτων, που αγγίζουν ετησίως 
το 14-15%.
Παρότι τα αλιεύματα ελεγχόμενης εκτροφής εξαιρούνται της υποχρεωτικής 
διακίνησης μέσω ιχθυοσκαλών, σε συγκεκριμένα είδη (τσιπούρα, λαβράκι, μυλοκόπι) 
το ποσοστό των αλιευμάτων ιχθυοκαλλιέργειας που διακινείται αντιστοιχεί σε 87 
έως 97% των συνολικά διακινηθέντων αλιευμάτων του είδους. Αυτό συμβαίνει 
γιατί μέσω των ιχθυοσκάλων οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας έχουν άμεση 
πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο μεσαίων και μικρών αγοραστών. Καθημερινά σε όλες 
τις σκάλες εισέρχονται για αγορές περίπου 2.200 αγοραστές κυρίως ιχθυοπωλεία, 
πωλητές λαϊκών αγορών, καταστήματα εστίασης αλλά και μονάδες επεξεργασίας 
και εξαγωγής.
Ο ΟΚΑΑ, ως φορέας διαχείρισης των Ιχθυοσκαλών, έχει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας 
και συντήρησής τους, την ευθύνη καταγραφής των διακινούμενων, της παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας, αποθήκευσης και συντήρησης, υποδομών και μέσων για 
φόρτωση - εκφόρτωση, και σε ορισμένες σκάλες τη λειτουργία συσκευαστηρίων. 
Με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής, ο 
ΟΚΑΑ σχεδιάζει ένα σύνολο παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις των Ιχθυοσκαλών, 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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που αφορούν σε έργα υποδομής, με βασικότερο την ολοκλήρωση της Ιχθυόσκαλας 
του Βόλου εντός του 2018, και την ολοκλήρωση των έργων σε Θεσσαλονίκη και 
Καβάλα. Επιπλέον, σχεδιάζουμε την εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων για τις 
συναλλαγές που, αφενός, θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους, 
και, αφετέρου, θα διασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα και το εισόδημα των παραγωγών. 
Παράλληλα, ο Οργανισμός υλοποιεί πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας 
και της εξωστρέφειας, με συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, και την 
προώθηση της συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό.
Επί σειρά ετών ο ΟΚΑΑ συμμετέχει στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις φρούτων 
και λαχανικών, ενώ τα τελευταία χρόνια, μετά την ανάληψη της διαχείρισης των 
ιχθυοσκαλών, κάνει σταδιακά τα πρώτα βήματα και στον τομέα των αλιευμάτων. 
Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής και της ενεργής του δράσης στην Παγκόσμια 
Ένωση Αγορών, ο Οργανισμός επιδιώκει και επιτυγχάνει σημαντικές διμερείς 
συνεργασίες, για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, και τη δικτύωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων με σημαντικά κανάλια διανομής στο εξωτερικό, μέσω των 
κεντρικών αγορών. 
Το Δεκέμβριο του 2017 υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση των 
Ιταλικών Αγορών. Η συνεργασία αυτή ήδη αποφέρει καρπούς, και με χαρά θέλουμε 
σήμερα να ανακοινώσουμε, ότι στο πλαίσιο αυτό, και με την καθοριστική συμβολή της 
ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη, τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική 
αποστολή στην Ιταλία, για την προώθηση ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, 
με ιδιαίτερη έμφαση και στα αλιεύματα.
Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο που δεν το είχα συμπεριλάβει αρχικά στην 
τοποθέτηση αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η συζήτηση νομίζω ότι είναι χρήσιμο. 
Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καλύτερος πρεσβευτής για την ελληνική 
αγροδιατροφική παραγωγή από τα ίδια μας τα προϊόντα. Και σε μια χώρα, η οποία 
δέχεται ετησίως δεκάδες εκατομμύρια επισκέπτες είναι ακόμα πιο εύκολο αυτά τα 
προϊόντα να προωθηθούν.
Παρόλα αυτά υστερούμε πολύ, κατά τη γνώμη μου, στον τομέα του τουρισμού 
σε σχέση με την προώθηση αυτών των προϊόντων και πιστεύω ότι είναι κρίμα, θα 
πω, να σερβίρουμε στους επισκέπτες της χώρας μας εισαγόμενο βούτυρο αντί 
για ελαιόλαδο, εισαγόμενο κατεψυγμένο μοσχαρίσιο φιλέτο αντί για εξαιρετικής 
ποιότητας αιγοπρόβειο ελληνικό κρέας και αντίστοιχα και στη δική σας την 
περίπτωση εισαγόμενο φιλέτο σολομού, για παράδειγμα, αντί για εξαιρετικής 
ποιότητας φρέσκα ελληνικά ψάρια.
Νομίζω, και κάνοντας τις συζητήσεις με τον κλάδο του τουρισμού, το σημαντικότερο 
πρόβλημα εδώ είναι το πρόβλημα των δικτύων διανομής. Είναι το πρόβλημα των lo-
gistics. Όταν πρέπει να εξυπηρετήσεις δεκάδες εκατομμύρια επισκεπτών με έντονη 
εποχικότητα προϋποθέτει, ειδικά για τα νωπά προϊόντα και ειδικά για τα ευαλλοίωτα 
νωπά προϊόντα, σύγχρονα συστήματα και δίκτυα διανομής εξειδικευμένα στα 
αγροδιατροφικά προϊόντα σε όλη τη χώρα.
Χρειάζεται μια μεγάλη διακλαδική συζήτηση του δικού σας κλάδου, των logistics, του 
κλάδου του τουρισμού και της γαστρονομίας για να δούμε πως θα μπορέσουμε να 
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εντάξουμε, ακόμα περισσότερο, τα ελληνικά προϊόντα στον τομέα του τουρισμού.
Μέσα από την καθημερινή λειτουργία των ιχθυοσκαλών, αλλά και με ειδικότερες 
στοχευμένες δράσεις, ο ΟΚΑΑ επιδιώκει να βρίσκεται σταθερά δίπλα στις 
επιχειρήσεις του κλάδου της αλιείας, συλλεκτικής και ιχθυοκαλλιέργειας. 
Ευελπιστούμε σε ακόμα στενότερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, για περισσότερες 
δράσεις που να στηρίζουν έμπρακτα τις προσπάθειες για την μεγέθυνση ενός από 
τους πιο ελπιδοφόρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα



53

Δημήτρης Βαλαχής - Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ
«Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια με νέα δυναμική. Ευκαιρίες και προκλήσεις για το 
μέλλον του κλάδου»

Ήθελα πραγματικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού 
του συνεδρίου, γιατί για εμάς όλους στον κλάδο, μιλάω προσωπικά αλλά πιστεύω 
απηχώ τις απόψεις όλου του κλάδου, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που βλέπουμε 
σήμερα να γίνονται εδώ.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε όλο αυτό το ενδιαφέρον και τη στήριξη 
που τελικά ο κλάδος απολαμβάνει αυτή τη στιγμή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
την Κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πανεπιστημιακή 
κοινότητα. Πραγματικά ήταν πράγματα που τα ονειρευόμασταν για πάρα πολλά 
χρόνια σε αυτόν τον κλάδο και χαιρόμαστε που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή.
Άκουσα τον επίτροπο αναφέρει ότι πρέπει να εστιαστούμε στην αξία του ελληνικού 
ψαριού, το ίδιο είπε και ο Υπουργός. Διότι πάντοτε θα υπάρχουν προϊόντα 
φτηνότερα από τα δικά μας και πραγματικά αισθανόμαστε μια δικαίωση γιατί αυτός 
ακριβώς ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε η ΕΛΟΠΥ. Ήταν η ανάγκη που ένωσε 
21 εταιρίες του κλάδου που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της παραγωγής 
για να δημιουργήσουν την ΕΛΟΠΥ, διότι ακριβώς κοινός στόχος της προσπάθειας 
αυτής ήταν η ανάδειξη των ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού 
ψαριού και η προστασία της αξίας τους μέσα από την προώθηση των προϊόντων 
μας που σήμερα βλέπετε εδώ με το συλλογικό σήμα «fish from Greece» το οποίο 
βασίζεται, θέλω να σας ενημερώσω, σε συγκεκριμένες διαδικασίες ποιοτικού 
ελέγχου και πιστοποίησης. 
Βλέπετε σήμερα το «fish from Greece». Μίλησε ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει ελληνική 
διατροφή, το ελληνικό ψάρι είναι εδώ και πιστεύω ότι με αυτό κάνουμε ένα ξεκίνημα 
για να χτίσουμε την ελληνική διατροφή με κέντρο το ελληνικό ψάρι των Ελλήνων 
παραγωγών.
Όπως ανέφερα και στον χαιρετισμό μου, είναι εξαιρετικό, για μας στον κλάδο, που 
η ΕΛΟΠΥ αναγνωρίστηκε από την αρμόδια επιτροπή ως Οργάνωση Παραγωγών του 
τομέα των υδατοκαλλιεργειών - και ευχαριστούμε θερμά όλους όσους εργάστηκαν 
για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τους 
συνεργάτες του, τα Μέλη της Επιτροπής Αναγνώρισης αλλά και τους ανθρώπους 
της Κομισιόν που μας βοήθησαν - και έτσι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην 
υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού. 
Πού βρισκόμαστε όμως εμείς σήμερα και για ποιο λόγο η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας;
Καταρχάς, οι εταιρείες του κλάδου, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες αναλαμβάνουν 
ρίσκα, επενδύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσουν τις εμπορικές 
τους δραστηριότητες, και στοχεύουν αποκλειστικά στην κερδοφόρα ανάπτυξη, 
ενισχύοντας έμπρακτα τις ανεξάντλητες δυνατότητες του κλάδου. Παράλληλα, έχουν 
προσελκυστεί ξένες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που θα βοηθήσουν 
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τον κλάδο ακόμη περισσότερο στην επανεκκίνηση του. Και αυτό γιατί η ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων.
Βασικότερο όλων, είναι η ίδια η αξία του ελληνικού ψαριού. Το ψάρι που παράγεται 
στην Ελλάδα υπερέχει σε αξία. Η διαφοροποίηση του προϊόντος είναι εκείνη που 
δίνει την δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να είναι ανταγωνιστικοί. Στην 
Ελλάδα, διαθέτουμε ιδιαίτερη παράδοση και θαλάσσιο περιβάλλον που ευνοεί την 
ποιότητα του ψαριού. Πέρα από τις φυσικές συνθήκες, η εφαρμογή ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών εκτροφής διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα του ψαριού με 
ονομασία προέλευσης “Fish from Greece”. Επιπλέον, οι άνθρωποι του κλάδου 
έχουν χαρακτηριστεί πρωτοπόροι και η τεχνογνωσία τους προσδίδει ένα ακόμη 
συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Η μοναδική εξειδίκευση 
και η μακρόχρονη εμπειρία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σε 
συνδυασμό με καινοτόμα προγράμματα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, 
μας δίνουν σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών μας. 
Παράλληλα, κάτι στο οποίο επίσης αξίζει να σταθούμε και να τονίσουμε είναι ο ρόλος 
του κλάδου μας στις θέσεις εργασίας και στην τοπική οικονομία. Η συντριπτική 
πλειοψηφία της παραγωγής των εταιρειών του κλάδου είναι στην περιφέρεια, σε 
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου 
οι δυνατότητες απασχόλησης είναι περιορισμένες. Οι υδατοκαλλιέργειες, ως 
παραγωγική δραστηριότητα, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατ’ 
επέκταση στη διατήρηση ή και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας 
αυτών των περιοχών. 
Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους είμαστε εδώ και πραγματοποιούμε επενδύσεις 
συνοψίζονται στο τρίπτυχο: αξία ελληνικού ψαριού με προηγμένη τεχνογνωσία, 
εξυγίανση του κλάδου και αύξηση της απασχόλησης. Η επένδυση στην ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να γίνει όμως από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – 
στο πλαίσιο του ρόλου που ο κάθε φορέας επιτελεί- και να μην επαφίεται μόνο 
στην εισφορά των μελών της ΕΛΟΠΥ για την προβολή του ελληνικού ψαριού. 
Κατανοώντας την αξία και τα οφέλη που προκύπτουν, πρέπει να αξιοποιηθεί και να 
ενισχυθεί και η Εθνική και η Ευρωπαϊκή πολιτική. 
Ποιες επομένως είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διαμορφωθεί ένα 
ευνοϊκό και δίκαιο πλαίσιο για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα; 
Όπως ανέφερα και στο χαιρετισμό μου, τέσσερεις είναι οι στρατηγικές προκλήσεις 
που πρέπει να αντιμετωπισθούν, τρεις σε εθνικό επίπεδο και μία σε ευρωπαϊκό. 
Πρώτον, στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργείας 
των μονάδων με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της παραγωγής με 
ανταγωνιστικό κόστος και στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού.
Δεύτερον, στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, με την έκδοση Π.Δ. 
για την ίδρυση των 25 περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών 
εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριου 2019.
Τρίτον, στην άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 που θα μας επιτρέψει να 
αξιοποιήσουμε τους πόρους του, με προτεραιότητα τα μέτρα που αποσκοπούν 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, ιδίως τα μέτρα παραγωγικών 
επενδύσεων των επιχειρήσεων αλλά και εμπορίας με χρηματοδότηση των Σχεδίων 
Παραγωγής και Εμπορίας.
Ακούσαμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα 90 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για αυτό το σκοπό και τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και θα δώσουν σημαντική 
ώθηση στις προσπάθειες που κάνει ο κλάδος για την επανεκκίνηση. 
Και τέταρτον, πρέπει να επανεξεταστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με άξονα τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών 
και των παραγωγών τρίτων χωρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αθέμιτου 
ανταγωνισμού αποτελεί η Τουρκία, η οποία εκμεταλλευόμενη συνδυαστικά μια 
σειρά ευνοϊκών προϋποθέσεων κατάφερε να τριπλασιάσει την παραγωγή της μέσα 
σε 10 χρόνια όπως και τις αντίστοιχες εξαγωγές της στην ενιαία αγορά. 
Η Τουρκία, πρώτον, έχει δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων παραγωγής που δεν 
εμπίπτουν σε όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στις αυστηρές 
διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και επιτρέπουν την παραγωγή με χαμηλότερο 
κόστος. Οι παραγωγοί λαμβάνουν άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις από την τουρκική 
πολιτεία. Ενώ, παράλληλα, εκμεταλλεύεται τη συμφωνία τελωνειακής ένωσης 
Ευρώπης και Τουρκίας και από τη μία επιβάλλει πολύ υψηλούς δασμούς για τις 
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Τουρκία- που πρακτικά καθιστά αδύνατο 
την οποιαδήποτε εξαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων στην Τουρκία- και από την άλλη 
μπορεί να εξάγει χωρίς δασμούς τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, που είναι και 
η μεγαλύτερη αγορά των ελληνικών προϊόντων.
Εξίσου αναγκαία είναι η παροχή στα κράτη μέλη, από πλευράς Κομισιόν, 
κάθε δυνατής βοήθειας που θα ενθαρρύνει τη σύσταση και την ενίσχυση των 
Οργανώσεων Παραγωγών, ιδίως για την υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και 
εμπορίας. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, όπως προβλέπονται στον κανονισμό για την 
κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, είναι το πιο 
σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Τέλος, εκτός από τη διαμόρφωση μιας εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, για να 
οδηγήσουμε την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια στην επόμενη μέρα, είναι απαραίτητη 
η συνεργασία με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητά της χώρας και τις 
αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Έχουν προσδιοριστεί ήδη πολύ στοχευμένες και 
συγκεκριμένες προτεραιότητες στον τομέα της «έρευνας και καινοτομίας», όπως 
η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, 
η εκτροφή νέων ειδών, η διαρκής βελτίωση των κανόνων ευζωίας, η ανάπτυξη 
μεθόδων τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας και φυσικά η ανάπτυξη 
προγραμμάτων κατάρτισης για τη συνεχή επιμόρφωση των εργαζόμενων στον 
κλάδο. Για να υποστηριχθούν τα φιλόδοξα πλάνα ανάπτυξης του κλάδου είναι 
σκόπιμη η αναβάθμιση τόσο των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Κατανοώντας λοιπόν την αξία του ελληνικού ψαριού, οι συνέργειες και η σύμπραξη 
όλων καθίσταται η απαραίτητη εκείνη προϋπόθεση για το μέλλον του κλάδου. Με 
στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του έντονα εξωστρεφούς προσανατολισμού και της 
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ανταγωνιστικότητάς του, με σεβασμό στο περιβάλλον η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
δείχνει το δρόμο για την καθιέρωσή της ως βασικού αναπτυξιακού πυλώνα σε 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη. 
Σε αυτή την προσπάθεια η ΕΛΟΠΥ σας θέλει όλους συμμάχους.
Ευελπιστώντας το Συνέδριο αυτό να γίνει θεσμός, στην επόμενη διοργάνωση να 
είμαστε ξανά όλοι εδώ για να κάνουμε τον απολογισμό μας και να σχεδιάσουμε τα 
επόμενα βήματά μας. 
Σας ευχαριστώ θερμά.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Φίλιππος Πετρίδης - Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.
«Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Ελληνικής 
Ιχθυοκαλλιέργειας».

Το συνέδριο αυτό έγινε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε την πρώτη 
οργανωμένη έτσι ανοιχτή θεσμοθετημένη διαδικασία για ανταλλαγή θέσεων και 
απόψεων αναφορικά με τον κλάδο. Να δημιουργήσουμε εκείνο το υπόβαθρο, 
να δημιουργήσουμε την αρχή ενός θεσμού, ο οποίος θα έρθει και θα αρχίσει να 
απαντάει σε διάφορα ερωτήματα που τίθενται, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον, 
και θα αναδείξει τον κλάδο στη θέση που πραγματικά του ανήκει. Φυσικά, όπως 
είπε και ο κος Πιτσιόρλας προηγουμένως, θα πρέπει αυτή η επικοινωνία να λύσει 
και διάφορα προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την αντίληψη που έχει η 
κοινωνία για την ιχθυοκαλλιέργεια, ώστε να λύσουμε όλα αυτά τα κακώς εννοούμε 
προβλήματα που θέτουν κάποιοι περιορισμένοι φορείς αυτή τη στιγμή.
Έχουμε σαν βασικά ερωτήματα τις προκλήσεις με ορόσημο το 2020 και το θεσμικό 
πλαίσιο. Έχουμε εδώ τον αρμόδιο Υπουργό και θα πρέπει να κλείσουμε πλέον 
πολλές από τις ανοιχτές πληγές που έχουμε. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τα 
τελευταία ειδικά χρόνια και έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο, το οποίο συμπληρώνεται 
και θα πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο 
επόμενο στάδιο που είναι η περαιτέρω ανάδειξη του κλάδου και η εδραίωσή του 
στην ελληνική οικονομία. 
Φυσικά αντιμετωπίζονται έννοιες όπως είναι η σχέση της ιχθυοκαλλιέργειας με το 
περιβάλλον, η καινοτομία που συζητήθηκε και προηγουμένως και διάφορες ειδικές 
ατζέντες που έχουν να κάνουν και με τη διατροφή και με τη γενετική στον κλάδο 
αυτό. 
Οι ευκαιρίες που δίνονται από το συνέδριο και ειδικά η δεύτερη μέρα είναι 
πραγματικά workshop. Είναι, δηλαδή, ένας χώρος στον οποίο θα ανταλλαγούν 
απόψεις, θα δημιουργηθούν θέσεις, θα δούμε που είναι τα προβλήματα που 
υπάρχουν στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν, θα δημιουργήσουμε μια 
ατζέντα, την οποία θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μετά οργανωμένα στα 
πλαίσια και του ΕΛΟΠΥ και του κλάδου. Όλα αυτά γίνονται για τον κλάδο και με 
την υποστήριξη του κλάδου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την 
αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγική και του κλάδου και της πολιτείας σε μια 
οργανωμένη βάση.
Αυτές είναι οι βασικές αρχές στις οποίες εμείς στηριχθήκαμε και θελήσαμε να 
δημιουργήσουμε αυτό το συνέδριο.
Η ιχθυοκαλλιέργεια στηρίζεται και λειτουργεί μέσα σε ένα τρίπτυχο. Είναι η 
οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον. Και τα τρία στοιχεία είναι αναπόσπαστα 
για τη λειτουργία της. Δε θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά το μέγεθος 
του κλάδου, τις δυνατότητες κλπ.. Θα μείνουμε λίγο στην ουσία του πράγματος.
Η ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριοποιείται σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Δεν 
είναι μόνο στις νησιωτικές περιοχές, είναι σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα κυρίως 
απομονωμένες. Περιοχές που χαρακτηρίζονται από πολλά προβλήματα οικονομικά, 
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ανεργίας, κοινωνικής συνοχής κλπ., οπότε η ιχθυοκαλλιέργεια λειτουργεί σαν ένας 
συνεκτικός κρίκος για όλες αυτές τις παραμέτρους. Και φυσικά οι σχέσεις με το 
περιβάλλον είναι σχέσεις αλληλεξάρτησης. Η ιχθυοκαλλιέργεια βασίζεται στο 
περιβάλλον και θέλει να το προστατεύσει.
Βλέπετε ένα χάρτη διασποράς των μονάδων χερσαίων και πλωτών εγκαταστάσεων, 
δείχνει το σύμπλεγμα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ χερσαίας ζώνης και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Είναι επίσης μια παράμετρος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια δεν είναι μόνο θάλασσα, έχει και μια 
χερσαία ζώνη. Απαιτεί εγκαταστάσεις στη χέρσο για τη διακίνηση των εμπορευμάτων 
και για την ασφάλεια του προσωπικού της. Αυτή η σχέση θα πρέπει να διασφαλιστεί 
και μέσα από την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου.
Ακούσαμε προηγουμένως για την εξέλιξη όσον αφορά τον αιγιαλό και την παραλία 
αλλά και την εξέλιξη γενικά της χωροταξίας, για να καλύψει και αυτό το αντικείμενο.
Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία. Συμβάλει 
στην τοπική οικονομία και συνεργάζεται και με πολλούς άλλους κλάδους. Στην 
κοινωνία προσφέρει εργασία, δραστηριοποιείται όπως είπαμε σε απομονωμένες, 
απομακρυσμένες περιοχές και ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή. 
Τα νούμερα τα ξέρουμε όλοι, τα ακούσαμε και προηγουμένως, είναι ένας από τους 
κλάδους που πρωταγωνιστεί στην αγροτοκτηνοτροφία στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, 
είναι ο κλάδος που έχει τις μεγαλύτερες εξαγωγές όσον αφορά στη ζωική παραγωγή 
και κινείται μεταξύ 2 και 3 στο σύνολο της γεωργοκτηνοτροφίας. Είναι ένας ισχυρός 
παίκτης στη Μεσόγειο, το γνωρίζουμε αυτό και το τονίζουμε και εμείς εδώ με τη 
σειρά μας.
Ένα κομμάτι που η πολιτεία θα πρέπει να εστιάσει την αμέσως επόμενη χρονική 
περίοδο είναι η σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Τουρκία και η αντιμετώπιση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού, που δεχόμαστε από τη γείτονα χώρα.
Η ιχθυοκαλλιέργεια αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές που έχουν έντονα οικονομικά 
προβλήματα και έχει ένα σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα. 
Σχεδόν στο σύνολο της χώρας κυριαρχεί ο τριτογενής τομέας, άρα λοιπόν μειώνεται 
η παραγωγή και χάνουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε αναφορικά με 
όλα αυτά που ειπώθηκαν για την αξία των τοπικών προϊόντων μας και ειδικά των 
ψαριών. 
Αυτοί οι χάρτες τοποθετήθηκαν εδώ για να δείξουν μια άλλη παράμετρο που πολύ 
λίγες φορές συζητιέται στην Ελλάδα, ίσως προσπαθώντας να ακολουθήσουμε 
πολιτικά ορθές πρακτικές. Αυτό δείχνει τη δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας σε 
ζώνες που είναι στα σύνορα της χώρας. Η παράμετρος αυτή που την αναπτύσσουμε, 
γιατί; 
Εξέχουσας σημασίας είναι και το γεγονός ότι η ιχθυοκαλλιέργεια πολλές φορές 
είναι η μοναδική δραστηριότητα, πέραν του τουρισμού ίσως, η οποία τεκμηριώνει 
οικονομική δραστηριότητα στα σύνορα της Ελλάδος. Ειδικά στα σύνορα με χώρες, 
οι οποίες αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Συμβαίνει με την Αλβανία 
που δεν έχουμε οριοθετήσει τη ζώνη των θαλάσσιων συνόρων μας και φυσικά όλοι 
γνωρίζουμε το τι συμβαίνει με την Τουρκία.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Η ιχθυοκαλλιέργεια λοιπόν έρχεται και δίνει δραστηριότητα σε περιοχές οι οποίες 
είναι βραχονησίδες, απομονωμένες ή νησιωτικές. Στις περισσότερες περιοχές είναι 
και η μόνη δραστηριότητα η οποία συμβαίνει 12 μήνες το χρόνο, 12 μήνες το χρόνο 
24 ώρες το 24ωρο. 
Η δυναμική της ιχθυοκαλλιέργειας έχει να κάνει και με τους υπόλοιπους κλάδους. 
Επίσης είναι μια παράμετρος που πρέπει να αναδεικνύουμε πάντα. Βάλαμε εδώ 
τους χορηγούς μας για να τους ευχαριστήσουμε καταρχάς γιατί χωρίς αυτούς δε 
θα ήταν δυνατή η υλοποίηση αυτού του συνεδρίου.
Δεν το βάλαμε όμως μόνο για να τους ευχαριστήσουμε αλλά για να δείξουμε και μια 
άλλη σχέση. Οι εταιρίες που έγιναν χορηγοί εκπροσωπούν διάφορους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας. Όλοι αυτοί οι κλάδοι συνεργάζονται με την ιχθυοκαλλιέργεια 
και πολλοί από αυτούς στηρίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην ύπαρξή 
της. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην εξέλιξη και στην προοπτική της 
ιχθυοκαλλιέργειας, διότι σημαίνει ότι δίνει δουλειά, δευτερεύουσα απασχόληση 
και οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς άλλους κλάδους. 
Ιχθυοκαλλιέργεια και περιβάλλον. Η ιχθυοκαλλιέργεια και το περιβάλλον 
συνοδεύονται πάντα από τη λέξη χωροταξία. Η σωστή χωροθέτηση, η οργανωμένη 
χωροθέτηση των μονάδων, η επιλογή κατάλληλων περιοχών, οργανωμένων 
αποδεκτών, δημιουργεί το πλαίσιο εκείνο, το οποίο στηρίζει τη βιωσιμότητα του 
κλάδου. Ο κλάδος έχει εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου, ίσως από τις λίγες 
δραστηριότητες οι οποίες αυτοελέγχονται με τόσους πολλούς τρόπους. 
Ελέγχονται, επίσης, από μια σωρεία φορέων. Εκτιμούμε ότι οι βασικοί φορείς, οι 
οποίοι εμπλέκονται στον έλεγχο των ιχθυοκαλλιεργειών ξεπερνούν τους 10. Αυτό 
για όσους αμφισβητούν πολλές φορές το κατά πόσον ο κλάδος ελέγχει και ελέγχεται. 
Θα ακολουθήσει ένα βίντεο τώρα γιατί θέλουμε να δείξουμε με εικόνα αυτό που 
λέμε τη σχέση της ιχθυοκαλλιέργειας με το περιβάλλον και κυρίως να δείξουμε τη 
συσχέτισή της με έναν άλλον κλάδο με τον οποίο πολλοί θεωρούν ότι είμαστε σε 
ανταγωνιστική διαδικασία και αυτός είναι ο τουρισμός.
Είναι λοιπόν ευγενική χορηγία του κ. Χατζηνικολάου, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα 
πολύ και της Blutopia, η οποία μας έδωσε το υλικό αυτό για να το παρουσιάσουμε. 
Δείχνει λοιπόν την κατάσταση του περιβάλλοντος ακριβώς κάτω από κλωβούς 
εκτροφής για μια εντατικής μορφής εκμετάλλευση και παράλληλα τη δραστηριότητα, 
η οποία αναπτύσσεται για τουριστικούς σκοπούς στην ίδια ακριβώς ζώνη.
Το βίντεο πιστεύω είναι χαρακτηριστικό.
[Προβολή βίντεο]
Αυτό ήταν ένα δείγμα του τι μπορεί να συμβαίνει κάτω από κλωβούς εκτροφής για 
όλα αυτά που ακούγονται και πως μπορεί κάποιος να συνδυάσει την εκτροφή με 
τον τουρισμό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Και πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε το πρώτο πάνελ.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα

Θέμα:  «Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: Το 
ορόσημο του 2020 και η επόμενη ημέρα».
Συντονίστρια:  Μαριάννα Πυργιώτη - DOME

Γιάννης Τσιρώνης - Αναπληρωτής Υπουργός ΥπΑΑΤ
«Η Ολοκλήρωση του Εφαρμοστικού Πλαισίου. Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Εξωστρέφεια»

Καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους. Καταρχάς είμαι βέβαιος ότι για να λείπει 
η φίλη μου η Ρένα η Κλαμπατσέα κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει στο Υπουργείο, 
φαντάζομαι να είναι για καλό. Σίγουρα δεν είναι εκεί οι θεσμοί να μας αξιολογούν. 
Τελειώσαμε τουλάχιστον με αυτό, κάτι είναι και αυτό. 
Θέλω να πω καταρχάς συγχαρητήρια πάλι και ευχαριστώ για την πρόσκληση για να 
συζητήσουμε σήμερα αυτόν τον κλάδο. Και θα κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτά 
που είχα αρχικά σκεφτεί να πω. Δεν αντέχω να μην σχολιάσω, τη σωστή επισήμανση 
με την οποία συμφωνώ απόλυτα, του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο 
πυλώνας είναι το παράγω-εξάγω. 
Το πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ όλοι συμφωνούμε στο παράγω-εξάγω τελικά δεν 
είναι φαίνεται αντικείμενο καλής ευχής. Και θα πω δυο παραδείγματα. Το παράγω-
εξάγω ήταν ο βασικός πυλώνας και της εποχής του Σταλινισμού στη Σοβιετική 
Ένωση. Και μάλιστα στην αρχή ξέρετε τα καταφέρανε ιστορικά πάρα πολύ καλά. 
Δηλαδή πραγματικά βγήκαν πολύ μπροστά από άλλες χώρες ανταγωνιστικές, κυρίως 
από τις χώρες του ελεύθερου κόσμου και πραγματικά η Σοβιετική Ένωση κάλπασε 
αλλά είδαμε ότι ξαφνικά και παραδόξως το μοντέλο τους κατέρρευσε. 
Άρα δεν σημαίνει ότι κάθε μοντέλο το οποίο ακολουθείται είναι και αποτελεσματικό. 
Και εδώ θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε μια κατάρρευση του παραγωγικού 
τομέα, η οποία δεν χρήζει αντιπολιτευτικής διάθεσης. Το 1981 είχαμε λοιπόν 14,2% 
αγροτικό τομέα, πρωτογενή παραγωγή και 39,9% δευτερογενή τομέα, μεταποίηση.
Το ’91 τα νούμερα πέσανε σε 12 και 29. Μετά πήγαμε παρακάτω στο 5,2% το 2001 
και 19% και φτάσαμε να πατώσουμε το ’10, δηλαδή πριν μπούμε ουσιαστικά στα 
μνημόνια, σε 2,88% πρωτογενή τομέα, δηλαδή είναι και η αλιεία μέσα, και 13,82% 
ήταν ο δευτερογενής τομέας. Και το ’11 2,95 το ένα, 13,68 το άλλο και φτάνουμε το 
’17 αισίως έχοντας κάπως καλύτερα αποτελέσματα πηγαίνοντας στο 3,53 και 14,59. 
Άρα εδώ βλέπουμε μια διαχρονική κατάρρευση της παραγωγικής μηχανής της 
χώρας, του παραγωγικού ιστού που αποδεικνύει και γιατί ήταν πολύ λάθος τα 
μνημόνια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είχε δημοσιοοικονομικό πρόβλημα όπως 
άλλες χώρες. Είχε ουσιαστικά παραγωγικό πρόβλημα και για αυτό τα μνημόνια την 
κατέστρεψαν τελείως και είναι η απάντηση στο γιατί η χώρα δε βγήκε κατευθείαν 
από την κρίση όπως άλλες χώρες. Όπως η Ιρλανδία που είχε παραγωγική μηχανή 
απλώς είχε πρόβλημα με τις τράπεζές της. Εμείς δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα.
Τα αναφέρω αυτά για να πω πως πρέπει να δουλέψουμε από εδώ και πέρα. Αυτά 
πρέπει να τα δούμε με περίσκεψη και όχι με αντιπολιτευτική διάθεση ένθεν-κακείθεν. 
Εδώ θα επισημάνω και κάτι πολύ σωστό που είπε η κυρία Στεφανία Γεωργακάκου και 
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μίλησε ουσιαστικά για την αδυναμία να διεισδύσουν τα προϊόντα και του κλάδου 
σας αλλά και άλλων κλάδων στον τουριστικό τομέα. Να αναφέρω δυο νούμερα τα 
οποία είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικά.
70% των προϊόντων που καταναλώνουν οι επισκέπτες της Ιταλίας, οι ξένοι 
επισκέπτες οι τουρίστες, είναι ιταλικά. Δεν είναι μια φτηνή χώρα η Ιταλία, δεν 
είναι Ινδία, δεν είναι Τουρκία, είναι ιταλικά. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι μόνο 
17%. Μόνο 17% των προϊόντων που καταναλώνει ο επισκέπτης της Ελλάδας είναι 
ελληνικής προέλευσης. 
Και εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Γεωργακάκου ότι το βασικότερο 
πρόβλημα δεν είναι η αξία του προϊόντος. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία all inclusive 
αλλά ο κορμός του τουρισμού μας δεν επιλέγει τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Ο 
τουρίστας στην Ελλάδα, κατά κανόνα, με κάποιες εξαιρέσεις, καταναλώνει προϊόντα 
και μάλιστα αν δεχθείτε ότι υπάρχουν και κάποια πεντάστερα καταναλώνουν ακριβά 
προϊόντα. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως είπε και η κυρία Γεωργακάκου είναι τα logistics. Δεν 
έχουμε καταφέρει να εγγυηθούμε στο retail σταθερές ποσότητες. Και ο κλάδος σας, 
παρόλο που είναι μια φωτεινή εξαίρεση και πραγματικά έχει αξιόπιστη παραγωγή 
και σταθερές ροές, έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Το θεσμικό πλαίσιο είχε θεσμοθετηθεί αργά, κάλιο αργά παρά ποτέ, όχι από εμάς 
από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Είναι καλό θεσμικό πλαίσιο ο 4282/14, είχε 
πάρα πολλές εκκρεμότητες, αγωνιστήκαμε και αγωνιστήκαμε μαζί σας. Το ξέρετε 
γιατί δουλέψαμε μαζί για κάποιες εφαρμοστικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις. 
Έχουμε την απλή μετατόπιση μονάδων που βγάλαμε το ’16, καθορισμός ύψους 
μισθώματος, μοριοδότηση για σχολάζουσες θέσεις, καθορισμός δικαιολογητικών 
για άδειες, πράξη παραχώρησης σύναψης προς τρίτους, έντυπα αδειών.
Εκκρεμούν μόνο δυο υπουργικές αποφάσεις από τις βασικές. Η μια είναι οι κενές 
θέσεις για τις ΠΟΑΥ αλλά βέβαια εδώ πέρα ουσιαστικά έχουμε το πρώτο χωροταξικό. 
Κρίμα που δεν είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Κλαμπατσέα να μας πει, πιστεύω πάμε 
καλά.
Ήδη εδώ και πολύ καιρό, ξέρετε εκκρεμούσε από το ’11, έχουμε στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας δύο ΠΟΑΥ, ήδη προς έγκριση. Παρατηρήσεις περιμένουμε, αυτές θα 
βγουν. Και φυσικά φαντάζομαι ότι ο στόχος του ’19 είναι πλέον απόλυτα εφικτός. 
Η δεύτερη είναι το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Και εδώ θέλω να πω συγχαρητήρια 
ξανά στον ΕΛΟΠΥ. Για εμάς, την πολιτεία, θεωρούμε ότι οι κλάδοι πρέπει να 
ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Και η φέτα και άλλοι, επιτέλους πρέπει ο 
κλάδος να ενωθεί. Δεν μπορεί να πατήσει σε τέτοιον παγκόσμιο ανταγωνισμό αν 
στον κλάδο δουλεύει ο καθένας μοναχός του. 
Δε λέω να ενωθούν όλες οι επιχειρήσεις. Δε λέω να φτιάξουμε ένα μοντέλο από πάνω 
προς τα κάτω. Να συντονιστούν οι επιχειρήσεις και να προστατεύσουν το προϊόν 
τους. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα δεν ξεκίνησε στην Ελλάδα και είναι τεράστιο βήμα 
για εμάς για να μπορούμε και μαζί να συνομιλούμε. 
Συμπληρωματικά, και αφού ολοκληρώσαμε ένα κύκλο ΥΑ που ρυθμίζουν τα του 
οίκου μας, κοιτάξαμε μπροστά και σε συνεργασία με τον ΣΕΘ και την ΠΑΝΕΜΙ, 
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τροποποιήσαμε τον νόμο για τις ομάδες παραγωγών για να μπορούν οι 
υδατοκαλλιεργητές να συνεταιριστούν και να προωθήσουν το προϊόν στο εξωτερικό. 
Να φτιάξουν ένα brand name, μιας Ελληνικής ταυτότητας για το Ελληνικό ψάρι το 
οποίο μπαίνει στο χάρτη και με την ποιότητα που διαθέτουν εν γένει τα προϊόντα 
μας, ευελπιστούμε ότι θα δούμε θεαματική περαιτέρω βελτίωση στις εξαγωγές μας. 
Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση αφού ευνοεί την εξωστρέφεια και έχει πολλαπλά 
οφέλη για τον κλάδο και την Εθνική Οικονομία. Οι εξελίξεις, δικαιώνουν την κοινή 
μας προσπάθεια μιας που πρόσφατα ιδρύθηκε η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και με αμέριστη 
συμπαράσταση όπου απαιτηθεί, τα επόμενα βήματα.
Έτσι ολοκληρώσαμε ένα συνεκτικό εφαρμοστικό πλαίσιο για να μπορέσει να 
λειτουργήσει και να αναπτυχθεί ο κλάδος όπως περιγράφεται και στο Στρατηγικό 
μας Σχέδιο. Έχουμε δημιουργήσει πλέον όλα τα θεσμικά εργαλεία που χρειάζεται 
ο χώρος. 
Για μας το χρονικό αυτό σημείο είναι ένα κομβικό σημείο όπου αρχίζει, με βιώσιμους 
οικονομικούς και αναπτυξιακούς όρους η νέα πορεία της υδατοκαλλιέργειας γενικά.
Τα βήματα που προανέφερα πλαισιώνονται από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και από την σύνταξη του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ) που έπεται του Πολυετούς, 
και που συμπληρώνει, εξειδικεύει και επεκτείνει τις κατευθύνσεις του, και βέβαια η 
ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ) για την έγκριση 
του ΕΠΑΥ. 
Η Υπουργική απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του Εθνικού 
Προγράμματος θα βγει το συντομότερο δυνατόν αφού λάβουμε τα σχόλια του 
Πολυετούς σχεδίου από την ΕΕ.
Αρχίζουμε σαν Κράτος να εφαρμόζουμε τα οράματά μας και τα σχέδιά μας επιτέλους 
με σωστό τρόπο και στη βάση μιας νέας πολιτικής. Όχι απλά με εγκυκλίους, 
ασθμαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις, αλλά δημιουργώντας τις.
Η δουλειά μας, θέλω να τονίσω, ότι είναι μια δουλειά συλλογική μιας που το 
γραφείο μου έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του στους εμπλεκόμενους, μαθαίνει 
από αυτούς και προσπαθεί να δίνει λύσεις που βασίζονται όμως σε μια πολιτική 
κατεύθυνση. Αυτήν της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης που ξεφεύγει από 
την παλιά νοοτροπία του κλάδου, η οποία μάλιστα τιμωρήθηκε από τις εξελίξεις 
και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε πορεία εξυγίανσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα 
βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και νομίζω ότι είναι μια κατεύθυνση που την 
θέλει και ο κλάδος ο οποίος βρίσκει τα δικά του πατήματα στο διεθνές περιβάλλον 
και αναγνωρίζει πως μια υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι προς όφελος 
όλων.
Η συνεργασία όμως απαιτείται όχι μόνο με τις επιχειρήσεις αλλά και με τα 
συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι θέλω να τονίσω πως για να πετύχουμε τον Στρατηγικό 
μας στόχο, να έχουμε δλδ έτοιμα ως το 2019 όλα τα ΠΔ για τις ΠΟΑΥ, είμαστε 
έτοιμοι να συνεργαστούμε με το ΥΠΕΝ και την Χωροταξία, ώστε να επιταχύνουμε 
τις διαδικασίες και να πετύχουμε μια δύσκολη μάχη.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Κρίσιμο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση. Η σοβαρότερη ίσως επίπτωση της κρίσης 
είναι τα υψηλά επιτόκια. Θεωρώ ότι στοίχησε σημαντικά στον κλάδο, η προβληματική 
κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Ωστόσο πέρα από το ειδικό πρόβλημα της Ελλάδας, ο υπερδανεισμός είναι 
παγκόσμιο φαινόμενο και φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε μία αειφορική 
ανάπτυξη. 
Για να προλάβουμε μία νέα παγκόσμια ύφεση, ίσως κάποιοι φαντάζονται ότι το 
γιατρικό είναι οι δημόσιες επενδύσεις όπως την εποχή του New Deal. Μία τέτοια 
στήριξη είναι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι είναι αρκετή 
αυτή η στήριξη. Θεωρώ ότι το μέλλον βρίσκεται σε δύο ακόμα κατευθύνσεις: Στο 
επενδυτικό χρήμα και στις συνεργατικές προσπάθειες εντάσεως εργασίας:
Στην πρώτη κατεύθυνση ανήκουν τα χθεσινά νέα του κλάδου. Η δεύτερη κατεύθυνση 
είναι ακόμα στα σπάργανα και θα περιγράψω το μοντέλο της: Υπάρχει ένα υψηλά 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε ανεργία. Η εκδοχή χιλιάδων προσλήψεων 
αντιμετωπίζεται ως κέντρο κόστους από τις επιχειρήσεις. Φανταστείτε όμως όλους 
αυτούς τους ανθρώπους ως «συνεταίρους» που δεν έχουν χρήματα να επενδύσουν, 
αλλά επενδύουν την εργασία τους και την γνώση τους.
Κλείνοντας θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για το περιβάλλον. Επιτρέψτε μου αφού ως 
Οικολόγος δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε αυτό. 
Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί τη συντριπτική υδατοκαλλιεργητική 
δραστηριότητα στη χώρα μας. Κατά το παρελθόν αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας, έχει εκπονηθεί ικανός αριθμός εθνικών και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραμμάτων για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιχθυοκαλλιεργειών 
και περιβάλλοντος που αφορούν τις επιπτώσεις τους στη στήλη του νερού, στο 
βένθος και το ίζημα, τα λιβάδια μακροφύτων (Posidonia κλπ.), σε παράσιτα κλπ. 
Από αυτές και κυρίως από την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος από το 
Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ, προέκυψε 
συνοπτικά πως δεν υπάρχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε σχέση 
κιόλας με τα οφέλη που αποκομίζουμε σαν Χώρα, και για αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Για αυτό τον λόγο υπάρχει 
το πρόγραμμα συνεχούς παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας περιβάλλοντος 
(monitoring) σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας, που έχει δημιουργηθεί από την ΕΓΥ και 
που ολοκληρώνει το ήδη ισχύον στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
σύστημα, ώστε να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο 
περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται (εντός των ΠΟΑΥ). Θεωρώ ότι είναι ένα 
θετικό βήμα που απαιτείται για να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας 
αποτύπωμα στα πλαίσια πάντα μιας βιώσιμης ανάπτυξης.
Επίσης, ελπίδα για το μέλλον είναι οι καλές πρακτικές όπως η ανάπτυξη πιλοτικών 
πολυτροφικών υδατοκαλλιεργειών, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόσφατα δε και της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράλληλα με τις λειτουργούσες 
μορφές υδατοκαλλιέργειας, ως καινοτόμα εναλλακτική δραστηριότητα βασιζόμενη 
στην οικοσυστημική προσέγγιση. 
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Η ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας με τη χρήση και την αξιολόγηση 
καινοτόμων εφαρμογών σε διαφορετικά περιβάλλοντα ελληνικών ΠΟΑΥ μπορεί 
να πετύχει την μείωση των επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Το ελπίζουμε και περιμένουμε τα αποτελέσματα των επιστημόνων μας 
για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε κίνητρα και να θεσμοθετήσουμε αναλόγως.
Κυρίες και κύριοι, ας μην γελιόμαστε. Τα προβλήματα δεν λείπουν, κυρίως 
σε κλειστούς κόλπους όπου η ανθρώπινες δραστηριότητες είναι εξ ορισμού 
αλληλοσυγκρουόμενες ή λόγω παραβατικότητας, αλλά βρισκόμαστε σε ανοιχτή 
επικοινωνία τόσο με την κοινωνία όσο και με τον κλάδο για να διορθώνουμε τα 
κακώς κείμενα τα οποία είναι πολλά αλλά με συνεχή προσπάθεια ευελπιστούμε 
ότι θα καταφέρουμε να οργανωθούμε όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό 
Κράτος.
Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και να πω ότι τα προβλήματα 
είναι αρκετά, προσπαθούμε όμως να ολοκληρώσουμε το θεσμικό πλαίσιο και 
παρακολουθώντας τις εξελίξεις να το βελτιώσουμε και να πετύχουμε ακόμα 
καλύτερα αποτελέσματα για τον κλάδο και για τον Τόπο.
Ευχαριστώ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Δρ. Ειρήνη Κλαμπατσέα - Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ
«Χωροταξία και Ιχθυοκαλλιέργεια» (Με σύνδεση Skype)

Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω ότι με ακούτε. Η πρόθεσή μου όπως γνωρίζετε ήταν να 
βρίσκομαι κοντά σας όμως λόγω ενός σημαντικού κεντρικού Συμβουλίου στο οποίο 
προεδρεύω αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει μέσα στο πλαίσιο του προγράμματός 
σας.
Ευχαριστώ, λοιπόν, που δίνετε την ευκαιρία πρώτα από όλα μέσω της διοργάνωσης 
αυτού του συνεδρίου να συζητηθούν ζητήματα, τα οποία άπτονται προφανώς και 
του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας. 
Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός, ότι μια σειρά από εμπλεκόμενους φορείς, 
με την πρωτοβουλία βεβαίως του πολύ γνωστού και πραγματικά πολύ ισχυρού 
κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, βρισκόμαστε για να συζητήσουμε, βρισκόσαστε 
καταρχάς από κοντά εσείς, εγώ από μακριά, απόψεις που θα βελτιώσουν τη 
συνθήκη αυτή. Μία συνθήκη που θα επιτρέπει σε έναν τόσο σημαντικό για την 
εθνική οικονομία κλάδο να μπορέσει να οργανωθεί και με ασφάλεια δικαίου να 
βρει την ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Όπως συνηθίζω να λέω πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ο χωροταξικός 
σχεδιασμός θεωρείται «εμπόδιο» για την ανάπτυξη, ενώ κάτι τέτοιο είναι σαφές ότι 
δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό. Σίγουρα δε γίνεται αποδεκτό από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως καταλαβαίνετε, και ειδικότερα από τη 
Γραμματεία στην οποία βρίσκομαι, αυτή του χωρικού σχεδιασμού. 
Είναι γνωστό ότι από το 2011, όπου υπάρχει το ειδικό πλαίσιο του χωροταξικού 
σχεδιασμού για τη δραστηριότητα αυτή, μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί μια 
σειρά από εργαλεία. Τα οποία τι κάνουν; Προσπαθούν να οργανώσουν αυτή τη 
δραστηριότητα στον ευαίσθητο θαλάσσιο χώρο αλλά ταυτόχρονα να ρίξουν γέφυρες, 
θα μου επιτρέψετε το ρήμα, με τον παράκτιο χώρο και τις χερσαίες εγκαταστάσεις, 
οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτής της δραστηριότητας.
Όπως πολύ καλά ξέρει ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών βρισκόμαστε στο 
στάδιο προώθησης των αιτημάτων για περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών και μάλιστα έχοντας μια σειρά από αιτήματα. Οι συνάδελφοι 
από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αύριο στο τραπέζι το οποίο οργανώνετε 
θα έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν όλους με τα απαιτούμενα στοιχεία σε 
σχέση με το που βρισκόμαστε ως προς την ωριμότητα και την προώθηση αυτών 
των αιτημάτων ώστε να μπορούμε να έχουμε προεδρικά διατάγματα. Άρα, τη 
μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση της οργάνωσης στις δραστηριότητες, με όρους και 
κανόνες, σύμφωνα με όσα επιτάσσει τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο 
και η περιβαλλοντική θεώρηση και προφανώς η χωροταξική οργάνωση. 
Επομένως, δε θα ήθελα να πω περισσότερα από το γεγονός ότι για τη Γραμματεία 
Χωρικού Σχεδιασμού αποτελεί προτεραιότητα η προώθηση αυτών των αιτημάτων, 
ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς τους και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το 
έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι. 
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Αυτό δε θα πει ότι δεν πρέπει να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο. Ταυτόχρονα, 
όμως, και εσείς, ο σημαντικός αυτός κλάδος νομίζω ότι ωριμάζει μαζί μας μια σειρά 
από ζητήματα, τα οποία θα βοηθήσουν εξαιρετικά στην αναθεώρηση του ειδικού 
χωροταξικού σχεδίου για τις υδατοκαλλιέργειες, το οποίο είναι προ των πυλών. 
Το θέμα της αναθεώρησης όλων των ειδικών χωροταξικών σχεδίων, όπως ξέρετε, 
βρίσκεται μέσα στο μεγάλο προγραμματισμό της Γραμματείας και του Υπουργείου. 
Ο Υπουργός μας, ο Γιώργος ο Σταθάκης, το έχει εξαγγείλει άλλωστε το τελευταίο 
διάστημα με όλους τους δυνατούς τρόπους και τόνους. 
Με τον τρόπο αυτό δίνουμε το στίγμα ότι χρειάζεται την εμπειρία, την οποία έχει 
αποκτήσει τόσο ο κλάδος αλλά και η διοίκηση για να μπορέσει να μετουσιωθεί 
σε ένα πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες σε ότι αφορά τα ζητήματα του χωρικού 
σχεδιασμού, όπου πραγματικά θα επιτρέπει όχι μόνο την εύρυθμη λειτουργία 
αλλά και τη μείωση των πολλαπλών συγκρούσεων που μπορεί πολλές φορές να 
υπάρχουν σε σχέση με τα ζητήματα της χωροταξίας. 
Αυτό δε συμβαίνει μόνο για τον κλάδο τον δικό σας αλλά είναι γνωστό ότι συμβαίνει 
εκεί όπου περισσότερες της μιας δραστηριότητες ανταμώνουν με την επόμενη. 
Αυτή όμως είναι η δουλειά της χωροταξίας και για αυτό το λόγο νομίζουμε ότι 
είναι η στιγμή να δούμε, από κοινού πάντα, με τους κανόνες του συμμετοχικού 
σχεδιασμού, τα ζητήματα τα οποία θα μας πάνε ένα βήμα μπροστά για αυτόν τον 
σημαντικό κλάδο. Προφανώς μαζί με τα ζητήματα της γαλάζιας ανάπτυξης, της 
βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, την οποία προσπαθούμε να υπηρετήσουμε και 
από αυτή τη θέση.
Επομένως, νομίζω ότι εάν σε κάτι θα μπορούσα να συμβάλλω περισσότερο μέσω 
αυτής της παρέμβασης θα ήταν να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι, 
όπως ξέρετε, στα ζητήματα αυτά όπου διασταυρώνεται η απασχόληση, η οικονομία, 
το εισόδημα και το περιβάλλον με όρους διαφανείς και δίκαιους για όλους.
Άρα, δε θα μπορούσαμε να κρατάμε διαφορετικά γυαλιά για να βλέπουμε τις 
υδατοκαλλιέργειες και ελπίζουμε να αναγνωρίζετε και εσείς τον διάλογο, ο οποίος 
είναι συνεχώς ανοιχτός, έτσι ώστε να βελτιώνονται ζητήματα με βάση πάντα τις 
δυνατότητες τις οποίες έχουμε ως διοίκηση. 
Βρίσκω στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είμαι κοντά σας έτσι ώστε να ακούσω τις 
παρεμβάσεις όλων των ομιλητών. Υπόσχομαι όμως ότι θα τα ακούσω με πολύ 
προσοχή. Το Υπουργείο να ξέρετε ότι βρίσκεται δίπλα σας, κοντά σας. Θα το 
διαπιστώσετε και αύριο το πρωί στην ενότητα που είναι αφιερωμένη, άλλωστε, στα 
θέματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος και για τα οποία καλώς ή κακώς 
αποτελούμε το υπόβαθρο της οργάνωσης στο χώρο για την δραστηριότητά σας.
Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους 
τους διοργανωτές. Πραγματικά ο στόχος και η πρόθεσή μου εκπροσωπώντας και 
τον Υπουργό θα ήταν να είμαι δίπλα σας αλλά πραγματικά αυτό είναι αδύνατο αυτή 
τη στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Houssam Hamza - Πρώτος Αντιπρόεδρος GFCM - Επιτροπή για την 
Υδατοκαλλιέργεια (CAQ)
«Sustainable Development of Aquaculture in the Mediterranean. The Need for 
Coastal Spatial Planning and the Potential Benefits of Allocated Zones for Aqua-
culture (AZAs)» {Απόδοση από διερμηνεία}.

Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ 
για την ευγενική αυτή πρόσκληση. 
Κι εγώ πρέπει να πω ότι έχω 
εντυπωσιαστεί από την ποιότητα 
της διοργάνωσης και βεβαίως τη 
δύναμη της οικονομικής αυτής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα, 
καθώς επίσης και από την 
εγκαρδιότητα των ανθρώπων εδώ. 
Άρα, λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε 
αισιόδοξοι. 
Η παρουσίασή μου, λοιπόν, 
θα έχει ως θέμα την ελληνική 
υδατοκαλλιέργεια, ως έναν βασικό 
πυλώνα για την ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας. 
Όπως, λοιπόν, ήδη γνωρίζετε, 
η Ελλάδα είναι μία χώρα της 
Μεσογείου και στο πλαίσιο των 
στόχων επίτευξης για βιώσιμη 
ανάπτυξη, έχουμε και εμείς ως 
στόχο να δούμε πώς θα μπορέσουμε 
να συνεργαστούμε, για να υπάρχει 

μία βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Είναι, λοιπόν, πυλώνας για την οικονομία, αλλά και 
για την βιώσιμη ανάπτυξη. 
Όπως ξέρετε, λοιπόν, η υδατοκαλλιέργεια ευθύνεται, εντός εισαγωγικών, για 
εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν δηλαδή το συγκρίνουμε αυτό, σε σχέση 
με τα βέλτιστα ποσοστά ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία σε άλλους τομείς, που 
έχουν να κάνουν με τη ζωική παραγωγή, θα δούμε ότι η υδατοκαλλιέργεια παίζει 
σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εν γένει ανάπτυξη. Και βεβαίως, δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο μιας 
γενικότερης βιωσιμότητας. 
Και έχουμε κάποιους σχετικούς δείκτες, για να σας μιλήσουμε για την σπουδαιότητα 
της υδατοκαλλιέργειας. Είναι ήδη πολύ σημαντικός τομέας στην Ελλάδα, αλλά και 
σε άλλες χώρες είναι πολύ σημαντικός. 
Βλέπουμε σαφέστατα ότι υπάρχει αύξηση στην παραγωγή. Ξεπερνάμε, δηλαδή, 
τους 2.380 τόνους, υψηλής αξίας. Μιλάμε για περίπου 7 δις δολάρια. Και επίσης, 
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υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό βάρος, από κοινωνικής άποψης, γιατί ουσιαστικά 
μιλάμε για πάνω από 400 χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 
Επίσης, ως προς τον αριθμό των ειδών. Και αυτός έχει αυξηθεί, πάνω από 70 είδη, 
τα οποία ουσιαστικά παράγονται στην Μεσόγειο, σε επίπεδο υδατοκαλλιέργειας, 
είτε σε γλυκό νερό, είτε σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η υδατοκαλλιέργεια, λοιπόν, έχει παίξει πάρα πολύ ισχυρό ρόλο, σε ό,τι αφορά 
την γαλάζια ανάπτυξη και τη γαλάζια οικονομία, διότι ουσιαστικά συνδυάζει την 
οικονομική ανάπτυξη, πληροί τις ανάγκες της οικονομίας, όμως φέρνει και ζωντάνια 
σε πολλά μέρη της κάθε χώρας. 
Όμως, υπάρχουν πολλές φορές και κάποιες πρακτικές που μπορεί να έχουν 
μια αρνητική επίπτωση ή μπορεί να δημιουργήσουν παρανοήσεις, αν δεν 
επικοινωνήσουν σωστά τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου 
να υπάρχει μία κοινωνική αποδοχή. 
Άρα, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε πολλά πάνω σ’ αυτό ώστε να αυξηθεί αυτή η 
κοινωνική αποδοχή. Και ο καταναλωτής, αλλά και οι πολίτες, να εμπλακούν ακόμα 
περισσότερο και να γίνουν πιο ενεργοί στην όλη διαδικασία, γιατί ουσιαστικά η 
βιομηχανία μας είναι οδηγούμενη, αν θέλετε, με βάση τους κανόνες της αγοράς. 
Σε πολλές χώρες, κυρίως αυτές που είναι καινούριες στην εμπορία της 
ιχθυοκαλλιέργειας, δεν κατέχουν ακόμα καλά όλους αυτούς τους κανόνες. Τα 
βασικά, βεβαίως, ήδη είναι το λαβράκι και η τσιπούρα. 
Ελλάδα και Τουρκία οι πρώτες χώρες-παραγωγοί. Όμως, υπάρχουν και 
νεοεισερχόμενοι στο top5 στις υδατοκαλλιέργειες. Η Τυνησία, για παράδειγμα, που 
εγώ είμαι Τυνήσιος και πρέπει να το πω αυτό, είναι το νούμερο πέντε. 
Ας δούμε όμως την Αίγυπτο, για παράδειγμα, η οποία παράγει παραπάνω από 51 
χιλιάδες τόνους, πολύ σημαντική χώρα παραγωγός. Παράγει, λοιπόν, τσιπούρα και 
λαβράκι σε ημι-εντατική ιχθυοκαλλιέργεια. Έχει, όμως, ένα ειδικό βάρος, αν θέλετε, 
σε ό,τι αφορά την ποσότητα. 
Χρειάζεται εδώ να δούμε συνολικά και τα μελλοντικά σενάρια. Όλες οι χώρες θέλουν 
να έχουν υδατοκαλλιέργεια με λαβράκι και τσιπούρα. Και είναι πολύ καλό αυτό. 
Πρέπει όμως να έχουμε και μία στρατηγική. Γιατί αν δεν υπάρχει συντονισμός 
μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, διότι θέλουμε 
να φτάσουμε 4,6 εκατομμύρια τόνους, από το διάστημα 2020-2030. 
Πρέπει να συντονιστούμε, αν θέλουμε πραγματικά να παράξουμε αυτές τις 
ποσότητες. Πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα, να έχουμε μία mini-
mum, αν θέλετε, δέσμη δεικτών, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτήν 
την αυξητική παραγωγή. 
Πολλές χώρες είναι αυτές, οι οποίες είναι φορείς. Υπάρχουν 24 μέλη συμβαλλόμενα, 
κυρίως από τη Μεσόγειο. Και ο στόχος είναι να βοηθήσει τις χώρες, το GFCM, 
δηλαδή, σε επίπεδο πλατφόρμας, για να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και 
βοήθεια. 
Το 2008 μόνο τέσσερις χώρες είχαν μια στρατηγική για την υδατοκαλλιέργεια, ενώ 
τώρα παραπάνω από το 60% των χωρών έχουν συγκεκριμένα μία εθνική στρατηγική 
για την υδατοκαλλιέργεια. Όλοι θέλουν να το πετύχουν αυτό. Πώς, όμως, θα 
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αναπτύξουμε την υδατοκαλλιέργεια με βιώσιμο τρόπο;
Πολλοί, λοιπόν, ομιλητές ήδη από το πρωί έχουν δώσει έμφαση σ’ αυτό. Είναι εύκολο 
να υπάρξει λαβράκι και τσιπούρα. Αλλά σε τι περιβάλλον και ποιας ποιότητας;
Πρέπει, λοιπόν, να συντονιστούμε ως χώρες, για να έχουμε ένα κατ’ ελάχιστον επίπεδο 
βιωσιμότητας για τα προϊόντα μας και για τις πρακτικές υδατοκαλλιέργειας. Εδώ 
μπαίνει και ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι παγκόσμιοι στόχοι βιωσιμότητας, 
βήμα-βήμα και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη 
Μεσόγειο. 
Περιφερειακή στρατηγική, εθνική στρατηγική. Ήδη υπάρχουν κάποια ορόσημα 
που έχει αναπτύξει αυτός ο φορέας, ο GFCM. Για παράδειγμα, μία πλατφόρμα, που 
εκεί μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει να 
εντοπίσουμε τη στρατηγική περιοχή της κάθε χώρας και να δούμε ποιες είναι οι 
κοινές ανάγκες μεταξύ των χωρών. 
Και βεβαίως, έχουμε και μία task force υδατοκαλλιέργειας, η οποία αναλύει τα 
στοιχεία και προτείνει στρατηγικές. Οι στρατηγικές, λοιπόν, αυτές συζητήθηκαν, 
όχι μόνο με τους θεσμικούς φορείς, αλλά και με τη βιομηχανία, αλλά και με το 
ερευνητικό κομμάτι. Και παρουσιάστηκε σε μία συνάντηση στο επίπεδο της Γενικής 
Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο. 
Τρεις στόχους, λοιπόν, τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό 
και αποδοτικό, κανονιστικό και διεκδικητικό πλαίσιο, για να διασφαλίσουμε μία 
βιώσιμη ανάπτυξη στην υδατοκαλλιέργεια. 
Ο δεύτερος είναι να ενισχύσουμε τις διαδράσεις μεταξύ υδατοκαλλιέργειας και 
περιβάλλοντος, ενώ θα διασφαλίσουμε την υγεία και την ευζωία. 
Και ο τρίτος, να έχουμε μία διευκόλυνση, σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια και 
τον τρόπο με τον οποίο θα προσανατολιστούν οι δραστηριότητες προς την αγορά. 
Και, φυσικά, να ενισχύσουμε μία θετική αντίληψη του κοινού απέναντι σε αυτό. 
Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις σημαντικοί στόχοι, τους οποίους αναπτύσσουμε. Εδώ 
έχουμε μία τρισδιάστατη προοπτική – βεβαίως, έχουμε και την περιβαλλοντική, για 
να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Πρέπει να προάγουμε τα περιφερειακά προγράμματα και τη συνεργασία σε ό,τι 
αφορά διασυνοριακά θέματα, προς όλες τις κατευθύνσεις της περιοχής μας. Και 
βεβαίως, να έχουμε ουσιαστικά περιβαλλοντικά προγράμματα παρακολούθησης σε 
εναρμόνιση. 
Να βελτιώσουμε τη βιοασφάλεια, καθώς επίσης και την ευζωία των οργανισμών 
στο περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών. Ενισχύοντας, παράλληλα, τη χρήση των 
εργαλείων ανάλυσης κινδύνου στην υδατοκαλλιέργεια.
 Όμως, υπάρχουν και κοινωνικές προκλήσεις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν 
μας. Για παράδειγμα, ανάληψη ευθύνης από πλευράς βιομηχανίας και μεγαλύτερη 
αποδοχή από πλευράς κοινωνίας. 
Πρέπει λοιπόν να προάγουμε τη συνεργασία με όλους τους φορείς και τις οργανώσεις 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας. Να είμαστε οι χορηγοί, τρόπον τινά, θεσμικής και 
επιστημονικής συνεργασίας, που περιλαμβάνει γνώση και διαμοιρασμό δεδομένων. 
Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπάρχουν οι οικονομικές προκλήσεις για 
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την υδατοκαλλιέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να πετύχουμε 
μία βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μία σταθερή ποιότητα, μία ασφάλεια και 
πρότυπα σε ό,τι αφορά τα νωπά προϊόντα. Αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα 
υπόψιν. 
Βεβαίως, να έχουμε μία προσέγγιση, η οποία να είναι προσανατολισμένη στην 
αγορά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή. Να ενισχύσουμε τη 
διαθεσιμότητα σε επίπεδο δεδομένων, σε ό,τι αφορά την εμπορία των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, όχι μόνο στο εσωτερικό της κάθε χώρας, αλλά και μεταξύ των 
χωρών. 
Εδώ βλέπουμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΑΖΑ, η ζώνη, δηλαδή, 
υδατοκαλλιέργειας. Η ΑΖΑ, λοιπόν, όπως σας είπα, δεν είναι ουσιαστικά μόνο ένα 
σύστημα χωροταξίας. 
Ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την υδατοκαλλιέργεια, χρειαζόμαστε κι ένα εργαλείο, 
αν θέλετε, ένα μάλλον kit εργαλείων που να αφορά στις ζώνες υδατοκαλλιεργειών. 
Ένα tool kit, τροποποιημένο, το οποίο θα έχει να κάνει με την περιβαλλοντική 
αξιολόγηση, τη μεθοδολογία, τα πρότυπα, με όλα όσα χρειάζονται. 
Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Είναι θέμα 
σωστής μεθοδολογίας. Κάτι το οποίο θα πρέπει να τυποποιήσουμε μεταξύ των 
χωρών. 
Επίσης, έχουμε και προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπου εκεί 
υπάρχουν και πρότυπα ποιότητας, τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και 
μία μεθοδολογία ανάλυσης. 
Πολλές χώρες, λοιπόν, έχουν αυτές τις ζώνες, τις λεγόμενες ΑΖΑ, ζώνες 
υδατοκαλλιεργειών. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα εργαλεία, για τα οποία σας 
μίλησα. 
Μπορούμε, δηλαδή, να έχουμε έναν μηχανισμό για μία καλύτερη διοικησιμότητα 
της υδατοκαλλιέργειας και αύξηση της κοινωνικής αποδοχής. Επίσης, θέλουμε μία 
ευρύτερη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών στη λήψη των αποφάσεων, διότι 
αυτό ουσιαστικά εγγυάται την ανάληψη ευθύνης και τη λογοδοσία, αυξάνοντας 
την κοινωνική αποδοχή. Αν θέλουμε, δηλαδή, να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα, αν 
θέλουμε να είμαστε σαφείς ως προς τις προβλέψεις για το μέλλον, χρειάζονται όλα 
αυτά. 
Τέλος, δεν έχει να κάνει με μία μικρό-επιλογή χώρων. Είναι ουσιαστικά, αν θέλετε να 
θίξουμε και άλλα θέματα και άλλες αρχές, όχι μόνο το ΑΖΑ, αλλά και το ΑΖΕ, δηλαδή 
η επιτρεπόμενη ζώνη επιπτώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατέχουμε και 
αυτά τα ζητήματα και αυτές τις αρχές. Να λαμβάνουμε υπόψιν και να δρούμε 
σεβόμενοι όλες αυτές τις αρχές. 
Τώρα, η Γενική Επιτροπή για την Αλιεία στη Μεσόγειο, έχει παράξει πολλές 
κατευθυντήριες γραμμές. Βεβαίως, μπορείτε να τα βρείτε. Είναι όλα στην ιστοσελίδα 
του GFCM.
Το Ship Med είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει. Ο 
επικεφαλής του προγράμματος είναι ο κύριος Γιάννης Καρακάσης, πραγματικά ένας 
επιστήμονας απόλυτα επαρκής. 
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Θέλαμε, ουσιαστικά, να βρούμε μία δέσμη κοινών δεικτών, όχι μόνο για να δούμε 
αν πρόκειται για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια ή όχι, σαν στόχο γενικά, αλλά να δούμε 
πραγματικά, σε συγκεκριμένα σημεία, πού μπορεί να υπάρξει βελτίωση για να 
πετύχουμε τη βιωσιμότητα. 
Επίσης, σε επίπεδο εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων, ξεκινήσαμε κάνοντας την 
πιλοτική φάση, σε περιοχές και σε χώρες. Θέλουμε, επίσης, να δούμε αν είναι 
δυνατόν να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες σε άλλες χώρες, τουλάχιστον σε 
επίπεδο Γενικής Επιτροπής. 
Μας ενδιαφέρει το τι γίνεται σε επίπεδο χωρών. Διότι η ουσία είναι οι χώρες, να 
βοηθήσουμε τις χώρες και όχι απλά να λειτουργούμε θεσμικά, σαν Επιτροπή. 
Το ΑΖΑ, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο, το οποίο μας βοηθά και μας διευκολύνει στη 
διαδικασία της αδειοδότησης, η οποία είναι ήδη πολύπλοκη σε όλες τις χώρες, από 
το Μαρόκο και την Τυνησία, μέχρι την Ελλάδα και την Τουρκία.
Αυτό, όμως, που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να μάθουμε από 
επιτυχείς εμπειρίες άλλων χωρών. Και πραγματικά, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, 
αυτό το εργαλείο της ύπαρξης ζωνών υδατοκαλλιεργειών, για να διευκολυνθεί αυτή 
η διαδικασία. 
Να σας πω τώρα και δύο λόγια για την Τυνησία. Και μπορώ να μιλήσω ελεύθερα 
πάνω σ’ αυτό, διότι έχω και εμπειρία θεσμική στο Υπουργείο. 
Ζητήσαμε, λοιπόν, μία βοήθεια, γιατί ήμασταν νεοεισερχόμενοι σ’ αυτήν τη 
διαδικασία της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας. Και ζητήσαμε λίγο βοήθεια σε 
επίπεδο επιστημονικής διαδικασίας. 
Στη συνέχεια, αναλύσαμε το νομικό, θεσμικό πλαίσιο. Κάναμε και προτάσεις, σε 
σχέση με το τι μας επιτρέπεται να κάνουμε σε επίπεδο νομοθεσίας για να γίνουν τα 
πράγματα πιο εύκολα. Και ποιες είναι οι απαιτούμενες παράμετροι για να είμαστε 
επιτυχείς. 
Βεβαίως, η κοινότητα των αλιέων ενεπλάκη. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Δεν ήταν 
εύκολο να έχουμε αυτήν τη συμμετοχή. Αλλά σε πολλές ομάδες και σε συμμετοχικά 
εργαστήρια καταφέραμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. 
Μελετήσαμε τη διάδραση ανάμεσα στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας και τις 
παράκτιες δραστηριότητες. 
Διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η επίπτωση της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 
Όλοι μιλάνε πολύ γι’ αυτό, ξεχνώντας, όμως, ότι υπάρχει και η επίδραση στην 
υδατοκαλλιέργεια από τις παράκτιες δραστηριότητες. 
Άρα, λοιπόν, το εργαλείο αυτό - ΑΖΑ- είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία 
και των υδατοκαλλιεργητών, γιατί έχουν κι αυτοί δικαίωμα στο χώρο, στον οποίο 
δραστηριοποιούνται. 
Δεν είναι ακριβώς ότι εμείς κάνουμε διδαχές. Αλλά κάνουμε προτάσεις και βοηθούμε 
στην βελτίωση. Για παράδειγμα, μπορούσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε 20% 
και περισσότερες περιπτώσεις να μετατοπίσουν το χώρο και να διαφοροποιήσουν 
τις δραστηριότητές τους. 
Αν έχεις επιχειρήματα, ναι, θα πετύχεις και αυτό που θες για την υδατοκαλλιέργεια. 
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση. 
Ευχαριστώ.



72

Δρ. Δημήτρης Οικονόμου - Καθηγητής Πολεοδομίας - Χωροταξίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
«Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες: Άξονες μιας Μελλοντικής 
Αναθεώρηση»

Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Ευχαριστώ τους οργανωτές για την ευγενική 
πρόσκληση στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έχουν οργανώσει και που έχουμε 
οργανώσει μαζί μιας και είμαστε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η εισήγησή μου αναφέρεται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες. 
Οι επιλογές του ειδικού χωροταξικού φαίνονται λογικές σε μεγάλο βαθμό 
διότι έχουμε συμπτώσεις περιοχών συγκέντρωσης απασχόλησης και περιοχών 
συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών το 2011. Δηλαδή πριν από την έναρξη της 
εφαρμογής του ειδικού πλαισίου. Άρα, αυτό δείχνει ότι το ειδικό πλαίσιο έλαβε 
υπόψη του πράγματα τα οποία προϋπήρχαν. 
Βέβαια αυτή η σύμπτωση ενέχει και ένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ότι οδηγεί σε μια 
αναπαραγωγή του ίδιου χωρικού σχήματος. Αυτό ενδεχομένως είναι ένα πρόβλημα 
το οποίο πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Το ότι έχει εστιάσει σε αυτές τις περιοχές 
είναι καταρχάς θετικό από μόνο του. 
Η κυρία Κλαμπατσέα προηγουμένως ανέφερε ότι στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσει 
η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών. Η 
δική μου εισήγηση εντοπίστηκε στους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν μια τέτοια 
αναθεώρηση το συντομότερο δυνατό και σε κάποιους άξονες τους οποίους πρέπει 
να ακολουθήσει η αναθεώρηση που είναι συναρτημένοι προφανώς με τους λόγους 
που επιβάλουν την αναθεώρηση.
Οι λόγοι της αναθεώρησης συνδέονται με το ότι έχει υπάρξει μεταγενέστερος 
σχεδιασμός σε διάφορα επίπεδα και χωρικός και αναπτυξιακός. Υπάρχουν 
προβλήματα συντονισμού μεταξύ διαφόρων χωρικών σχεδίων και τοπικού 
επιπέδου. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, οι οποίοι επιβάλουν να έχουμε ένα καινούργιο ειδικό 
χωροταξικό. Θα ήθελα να συζητήσω μερικούς από αυτούς και τι σημαίνουν, τι 
συνεπάγονται για τους άξονες που πρέπει να ακολουθήσουμε και στην αναθεώρηση.
Ένα πρώτο στοιχείο είναι το εξής, η νομοθεσία η χωροταξική και αυτή του ’99 και η 
πρόσφατη του 2016 προβλέπει ότι κάθε ειδικό πλαίσιο, χωροταξικό πλαίσιο πρέπει 
ανά διετία να αξιολογείται και ανά πενταετία μίνιμουμ να αναθεωρείται ή εν πάση 
περιπτώσει να επικαιροποιείται.
Εδώ έχουμε ένα ειδικό πλαίσιο από την έγκριση του οποίου έχουν περάσει 7 χρόνια, 
άρα από τη σύνταξή του 8 τουλάχιστον, γιατί υπάρχει και ο χρόνος εκπόνησης, αλλά 
δεν έχει γίνει ούτε μια αξιολόγησης. Δηλαδή οι αξιολογήσεις που επιβάλλονται από 
τη νομοθεσία δεν έχουν γίνει.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα διότι δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ως 
προς το ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί σε Τεχνικό επίπεδο η μελλοντική 
αναθεώρηση. Η ύπαρξη μιας τέτοιας αξιολόγησης θα μας βοηθούσε πάρα πολύ για 
να δούμε αν θέλουμε ριζική αναθεώρηση, μικρή αναθεώρηση, μεγάλη αναθεώρηση. 
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Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη έλλειψη. Προφανώς αυτή η έλλειψη θα καλυφθεί 
ταυτόχρονα με την έναρξη της διαδικασίας αναθεωρήσεως. 
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές συγκρούσεις τόσο 
μεταξύ διαφορετικών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, όσο και μεταξύ ειδικών 
χωροταξικών πλαισίων και των υποκείμενων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων.
Τώρα για τη συμβατότητα του τουρισμού με τις υδατοκαλλιέργειες σας θυμίζω το 
πρωινό βίντεο, και τα δύο βίντεο μάλιστα. Αν αφαιρούσε κανείς το σπικάζ θα έβλεπε, 
θα μπορούσε να θεωρήσει ότι αυτά τα βίντεο αφορούν τουρισμό. Αυτό ακριβώς 
δείχνει το πόσο στενά συνδέονται αυτές οι δυο δραστηριότητες ο τουρισμός και η 
υδατοκαλλιέργεια. Έχουν το ίδιο πεδίο πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο 
δυναμικό συγκρούσεων αλλά και μεγάλο δυναμικό συνεργειών.
Δυστυχώς όπως είναι μέχρι σήμερα τα δύο ειδικά πλαίσια αυτά επικρατεί το 
σενάριο συγκρούσεων και όχι συνεργειών. Το καλό νέο είναι ότι άρχισε πολύ 
πρόσφατα η εκπόνηση του νέου ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό που τυχαίνει 
να είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος και νομίζω ότι μπορούμε στο πλαίσιο της 
εκπόνησης αυτής να συνεργαστούμε στενά με τον κλάδο, ώστε να κοιτάξουμε αυτή 
τη φορά να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη αλλά αντίθετα να ισχυροποιήσουμε, 
να αποφύγουμε τις συγκρούσεις και να ισχυροποιήσουμε τις δυνητικές συνέργειες.
Οι συνέργειες είναι προφανείς και δεδομένες. Η αγροδιατροφή είναι κάτι το 
οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για το σημερινό τουρισμό, για τον τουρισμό 
της εμπειρίας, κάτι που έχει και άμεση σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες, και με το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Άρα υπάρχουν προφανείς συνέργειες, οι οποίες ως τώρα δεν έχουν διερευνηθεί 
και αξιοποιηθεί. Μπορούμε, λοιπόν, μέσα από το νέο ειδικό πλαίσιο του τουρισμού 
και από το μεταγενέστερο ειδικό των υδατοκαλλιεργειών να φτάσουμε εκεί σε 
προστιθέμενη αξία και όχι σε συγκρούσεις. 
Είπα προηγουμένως ότι τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια βρίσκονται σε ένα επίπεδο 
υπερκείμενο των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων. Στην Ελλάδα έχουμε 
και τα δύο. Από την ελληνική νομοθεσία είναι υπερκείμενα. Αυτό σημαίνει ότι τα 
υποκείμενα περιφερειακά οφείλουν να εναρμονίζονται προς τα υπερκείμενα ειδικά. 
Το εναρμονίζονται είναι αυστηρό και στη νομοθεσία και στη νομολογία, δηλαδή 
σημαίνει ότι πρέπει να τα υπακούν όχι απλώς να τα λαμβάνουν υπόψη κατά 
βούληση.
Εδώ και πέντε χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επικαιροποίησης των 
περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων της χώρας. Αυτά που ισχύουν σήμερα 
υπάρχουν από το 2003. Οι μελέτες των νέων είναι τελειωμένες εδώ και περίπου 
ενάμισι χρόνο και υποθέτω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν θεσμοθετηθεί 
και θα έχουν αντικαταστήσει τα παλιά του 2003. 
Τα παλιά του 2003 προφανώς δεν είχαν λάβει υπόψη το ειδικό των υδατοκαλλιεργειών, 
αφού δεν υπήρχε, άρα εκεί περίμενε κανείς να υπάρχουν αναντιστοιχίες. Τα 
καινούργια, τα οποία εκπονήθηκαν στο διάστημα που ίσχυε το ειδικό πλαίσιο των 
υδατοκαλλιεργειών, τα έχουμε αναλύσει όλα. 
Αυτό που διαπιστώθηκε δυστυχώς είναι ότι σε πολλά από τα νέα υπό έγκριση 
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περιφερειακά πλαίσια υπάρχουν σημαντικές αναντιστοιχίες με τις επιλογές του 
ειδικού χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών. Αυτό είναι πολλαπλό, δημιουργεί 
πολλαπλά προβλήματα. Πρώτον δημιουργεί ένα πρόβλημα ασφάλειας δικαίου 
διότι κατά τη νομοθεσία και τη νομολογία σαφώς υπερτερούν τα ειδικά πλαίσια.
Άρα υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση η οποία θα κινητοποιήσει 
πολυετείς δικαστικές διαδικασίες και στο ενδιάμεσο γκρίζο διάστημα δε θα είναι 
προφανές τι ισχύει αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου. 
Αυτόν τον κίνδυνο μπορούμε να τον αποφύγουμε τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου 
ακόμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε το Υπουργείο και ο 
κλάδος και όλοι όσοι έχουν κάποια σχέση με αυτά τα πράγματα να προσαρμοστούν 
εγκαίρως τα υπό έγκριση περιφερειακά πλαίσια στο ειδικό χωροταξικό των 
υδατοκαλλιεργειών που υπάρχει σήμερα.
Τι θα έπρεπε να έχει το νέο ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών; Πρώτα από όλα 
μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχουμε εγκεκριμένες ΠΟΑΥ, 7 χρόνια μετά. Άρα ένα πρώτο 
πεδίο είναι οι αδυναμίες που έχουν σχέση με την αδειοδότηση των ΠΟΑΥ και στη 
συνέχεια την αδειοδότηση των επόμενων μονάδων.
Εδώ να βάλω έναν αστερίσκο, η ΠΟΑΥ είναι αυτό που στην στεριά είναι τα 
επιχειρηματικά πάρκα. Τα επιχειρηματικά πάρκα, δηλαδή οι οργανωμένοι υποδοχείς 
για επιχειρήσεις, έχουν μια σειρά από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Συμφέρουν 
τον επιχειρηματία, συμφέρουν και το κοινωνικό σύνολο.
Κάτι, το οποίο δεν ισχύει στις ΠΟΑΥ σήμερα. Άρα, κάτι, το οποίο θα μπορούσε να 
προωθήσει το νέο ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών είναι να μεταφερθεί η 
εμπειρία από τα επιχειρηματικά πάρκα. Στο βαθμό βέβαια που είναι μεταφέρσιμη, 
γιατί δεν μεταφέρονται όλα. Αλλά αρκετά μεταφέρονται, ιδίως ως προς το αδειοδοτικό 
κομμάτι και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για 
μια επανεκκίνηση των ΠΟΑΥ. 
Ένα δεύτερο πεδίο δραστηριότητας του νέου πλαισίου είναι οι νέες μορφές 
υδατοκαλλιέργειας. Αναφέρθηκε σήμερα αρκετές φορές νομίζω, η υδατοκαλλιέργεια 
ανοιχτής θαλάσσης, η οποία δεν υπάρχει στο ειδικό πλαίσιο. Θα μπορούσαν να 
δοθούν ειδικά κίνητρα για αυτή την εκδοχή.
Αναφέρομαι σε αυτά τα δύο. Υπάρχουν και άλλες νέες δυνατότητες, άρα και αυτό 
είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επεκταθεί το νέο ειδικό πλαίσιο. 
Και το τελευταίο σημείο, είναι το τεράστιο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Σε 
πρόσφατη έρευνα που κάναμε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Αθήνας, υπό 
την αιγίδα της ΔΙΑΝΕΩΣΗΣ για την κλιματική αλλαγή, είδαμε ότι είναι πολύ πιθανό 
στο κοντινό μέλλον, θα υπάρξουν σημαντικές επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή 
σε επίπεδο ΡΗ. Το ΡΗ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας παραμέτρου, η οποία 
είναι αποφασιστική για τη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και θα 
επηρεαστεί σίγουρα. 
Άρα, λοιπόν, το ειδικό πλαίσιο πρέπει να ενσωματώσει και μηχανισμούς ευελιξίας 
για να μπορεί γρήγορα να προσαρμόζεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Βέβαια 
να τις έχει λάβει υπόψη του από την αρχή, στο βαθμό που μπορεί. Πώς θα εξελιχθεί 
η κλιματική αλλαγή ακριβώς δεν το ξέρουμε, μπορεί να επιταχυνθεί, μπορεί να είναι 
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πιο αργή, είναι ανοιχτό. Ότι η κλιματική αλλαγή είναι δεδομένη είναι, είναι, αλλά 
δεν ξέρουμε ακριβώς πως εξελίσσεται.
Πρέπει, λοιπόν, να έχουμε μηχανισμούς ταχύτατους, οι οποίοι θα επιτρέπουν στο 
ειδικό πλαίσιο να προσαρμόζεται και στις εξελίξεις της αγοράς που επίσης έχουν 
επιταχυνθεί και στις εξελίξεις του κλίματος. 
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
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Δρ. Μανώλης Τσαπάκης - Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
«Η Καλή Οικολογική Κατάσταση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος ως Απαραίτητη 
Προϋπόθεση για την Περαιτέρω Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών».

Καταρχάς, πριν πάω στην παρουσίαση, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ClimeFish, το οποίο επεξεργάζεται όλα τα σενάρια για 
την κλιματική αλλαγή. Πως θα γίνει η προσαρμογή της υδατοκαλλιέργειας στη 
Μεσόγειο, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές θάλασσες αλλά και στα εσωτερικά ύδατα 
στα οποία είναι ακόμα πιο σημαντική η κλιματική αλλαγή. Το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχει. 
Είναι από τους βασικούς partners σε αυτό το έργο και θα χαρώ να σας δώσω και 
περισσότερα δεδομένα για το ClimeFish.
Όλοι έχουμε πάει σε πολλά συνέδρια ιχθυοκαλλιεργειών, είτε διεθνή, είτε στην 
Ελλάδα, αλλά σήμερα νιώθω ότι είναι το πρώτο πραγματικό συνέδριο για την 
υδατοκαλλιέργεια, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η πολιτική ηγεσία, η δημόσια 
διοίκηση, επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους αλλά και όλοι οι παραγωγοί 
είναι εδώ σήμερα. Εγώ θέλω να μιλήσω, για το πως θεωρώ εγώ, ότι το περιβάλλον 
αλληλεπιδρά με την υδατοκαλλιέργεια και πως ένα υγιές περιβάλλον είναι 
προϋπόθεση για μια ισχυρή βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας.
Όλοι έχουμε δει διάφορα graphs τα οποία μας δείχνουν πως έχει αναπτυχθεί 
η ιχθυοκαλλιέργεια, υπάρχουν και αρκετές προβλέψεις για το μέλλον της 
υδατοκαλλιέργειας, όπου αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία. Δεν έχουμε άλλες 
επιλογές. Η ζωική πρωτεΐνη θα προέλθει από την υδατοκαλλιέργεια. Προϋποθέσεις, η 
βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και ο μετριασμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Η χώρα μας είναι σίγουρα η περισσότερο «θαλάσσια» χώρα στην Ευρώπη αλλά και 
από τις περισσότερες «θαλάσσιες» χώρες στον κόσμο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη 
ακτογραμμή, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Μεγαλώνει με την έννοια ότι τη μετράμε 
καλύτερα. Πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαμε ότι ήταν μικρότερη, τώρα είναι 
18.000. Αυτό συμβαίνει, γιατί η διακριτική ικανότητα που έχουμε στα γεωγραφικά 
συστήματα πληροφοριών αυξάνεται και η ακτογραμμή μας μεγαλώνει. Έχουμε 
πάρα πολλά νησιά -πολλά κατοικημένα- και πάρα πολλές βραχονησίδες, το οποίο 
είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του κλάδου.
Όμως αυτό δεν αρκεί. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το πρόγραμμα της 
εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία βάσει 
της οποίας πρέπει να παρακολουθούμε την ποιότητα των υδάτων στη χώρα μας.
Αυτό που βλέπουμε ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Άρα έχουμε μια μεγάλη ακτογραμμή, έχουμε 
ένα μεγάλο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά έχουμε και ένα πολύ καλό περιβάλλον. 
Επιπροσθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής, στη χώρα μας, είναι 
μέσα σε εξαιρετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Τα τελευταία πολλά χρόνια όλη αυτή η ανάπτυξη που έχουμε δει στον κλάδο 
έχει ακολουθηθεί από περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία του οικοσυστήματος και στην ικανότητα του οικοσυστήματος να παρέχει 
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υπηρεσίες και αγαθά στην κοινωνία.
Υπάρχουν ανησυχίες και υπάρχουν και δεδομένα αρκετά για αλλαγές στις βιοχημικές 
και βιολογικές διεργασίες και επιπτώσεις στα θαλάσσια φανερόγαμα, κυρίως 
στην Ποσειδωνία. Υπάρχει σύγκρουση, όπως είπε ο κος Οικονόμου, με τα σχέδια 
ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών και τον τουρισμό. Υπάρχει και ανταγωνισμός 
για κοινούς πόρους με άλλες οικονομικές βιομηχανίες, όπως είναι η αλιεία. Κάναμε 
μια πρόσφατη εργασία για να δούμε πως σχετίζεται η παραγωγή που έχουμε στην 
ιχθυοκαλλιέργεια με την παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Και αυτό που είδαμε 
είναι ότι η γνώση και η παραγωγή ακολουθούν σχεδόν ταυτόσημες πορείες.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικής 
γνώσης στην Ευρώπη. Μάλιστα, σε σχέση με την τσιπούρα και το λαυράκι είμαστε 
στις πρώτες δυο, τρεις χώρες όπου η παραγωγή της γνώσης είναι σημαντική.
Αλλά αυτό που θέλω να σας πω εδώ είναι ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της 
παραγωγής της γνώσης έχει να κάνει με περιβαλλοντικές επιστήμες ή επιστήμες 
της γης. Το 1/4 περίπου, η 1 στις 4 εργασίες οι οποίες βγαίνουν στα επιστημονικά 
περιοδικά έχουν να κάνουν με την ποιότητα του περιβάλλοντος, δείχνοντας πόσο 
σημαντικό είναι το περιβάλλον στην υδατοκαλλιέργεια.
Επίσης σημαντικό είναι και στη χώρα μας ότι έχουμε αρκετά ερευνητικά κέντρα, 
ερευνητικές ομάδες, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, παράγουν γνώση σε πανεπιστήμια 
και σε ερευνητικά κέντρα, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο ΕΛΚΕΘΕ και σε πολλά άλλα 
ερευνητικά ιδρύματα. 
Υπάρχουν διαφορετικής κλίμακας επιπτώσεις. Κλίμακας χωρικής αλλά και κλίμακας 
χρονικής. Υπάρχουν αλλαγές, οι οποίες μπορεί να συμβούν στη διάρκεια της μέρας 
από το πρωί μέχρι το βράδυ, μείωση οξυγόνου, απελευθέρωση θρεπτικών αμμωνίας 
λόγω της ουρίας, οι οποίες μπορεί να συμβούν μέσα στο κλουβί και σε πολύ μικρές 
κοντινές περιοχές. 
Μπορούμε να δούμε αλλαγές, οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να γίνουν ευδιάκριτες, 
όπως είναι οι γενετικές αλλαγές στο άγριο απόθεμα. 
Στον πυθμένα πιο εύκολα μπορούμε να δούμε αλλαγές. Οι αλλαγές που βλέπουμε 
είναι κυρίως μέχρι τα 25 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η καλή χωροθέτηση των μονάδων, 
ακόμα και στο 50% των μονάδων, στην ελληνική επικράτεια επιτρέπει να έχουμε 
καλή ή υψηλή περιβαλλοντική κατάσταση, ακόμα και κάτω από τα κλουβιά.
Δηλαδή η καλή χωροθέτηση είναι το κύριο εργαλείο για την αποφυγή κάθε αρνητικής 
επίπτωσης στο οικοσύστημα αλλά ακόμα και στις κακές περιπτώσεις οι αλλαγές που 
βλέπω είναι μέχρι τα 25 μέτρα. 
Βέβαια στα θαλάσσια φανερόγαμα, υπάρχουν και αρνητικές αλλαγές και πρέπει να 
το λέμε. Τα θαλάσσια φανερόγαμα αποτελούν σημαντικό οικοσυστημικό ρόλο στη 
λειτουργία του οικοσυστήματος. Σε περιπτώσεις όπου έγινε μια κακή χωροθέτηση 
κοντά ή πάνω από τα κλουβιά καλλιέργειας, τότε μπορούμε να δούμε ολική 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Γι΄ αυτό έχουμε κάνει μια ευρωπαϊκή σύσταση 
βάσει της οποίας οι μονάδες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 200 με 400 μέτρα από 
τα λιβάδια υδατοκαλλιέργειας. 
Ένα σημαντικό κομμάτι για την αποφυγή όλων των ΤΕ είναι το πρόγραμμα 
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περιβαλλοντικής παρακολούθησης και η αλλαγή αντίληψης ως προς αυτό.
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης δεν πρέπει να είναι αυτό 
που είναι σήμερα. Δηλαδή να υποχρεούται μια εταιρία να κάνει ένα πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, να συλλέξει κάποια δεδομένα, να τα δώσει σε 
μια περιφερειακή διεύθυνση, όπου αυτή θα τα βάλει σε ένα συρτάρι.
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης πρέπει να είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο για την προώθηση του προϊόντος. Θα πρέπει δηλαδή να συνοδεύει το 
ψάρι στον τελικό καταναλωτή, γιατί αυτός έχει τη δύναμη και να μας λέει ότι το 
ψάρι παρήχθη εκεί όπου υπάρχει πολύ καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Άρα 
είναι ένα εργαλείο, ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να απαιτούμε. Το 
brand «fish from Greece», ψάρι από Ελλάδα, να μην είναι μόνο μια ετικέτα αλλά να 
συνοδεύεται από πίσω και να λέει «fish from Greece», όπου η οικολογική ποιότητα 
των θαλασσών μας είναι πολύ καλή και το πιστοποιούμε.
Ο εκπρόσωπος από το GFCM μας μίλησε για τις «ΠΟΑΥ», τις ζώνες, τα ΑΖΑ, και πως 
πρέπει να έχουμε μια ζώνη, στην οποία να επιτρέπεται κάποια μικρή διατάραξη. 
Και σίγουρα έχουμε ένα καλό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στην εκτίμηση της 
φέρουσας ικανότητας.
Φέρουσα ικανότητα είναι το πόσο μπορούμε να παράξουμε σε ένα υδατικό 
οικοσύστημα. Υπάρχουν 4 πυλώνες που απαρτίζουν πλέον τη φέρουσα ικανότητα 
ενός οικοσυστήματος.
Πρώτος πυλώνας είναι η φυσική δυνατότητα του οικοσυστήματος, πως και σε ποιες 
περιοχές μπορούμε να παράξουμε. 
Δεύτερος πυλώνας είναι το πόσο μπορούμε να παράξουμε γενικά. 
Ακολουθεί το πόσο μπορούμε να παράξουμε με τρόπο οικολογικό, ώστε να μην 
διαταράξουμε οικολογικά το οικοσύστημα, αυτό είναι ο τρίτος πυλώνας. 
Ο τέταρτος πυλώνας είναι πόσο η κοινωνία δέχεται να παράξουμε. Το Social Carrying 
Capacity. Υπάρχουν εργαλεία πλέον που μπορούμε να έχουμε και τους 4 πυλώνες, 
όπου όλοι μαζί αυτοί στο τέλος θα μας πουν ποιος είναι ο μαγικός αριθμός τον 
οποίο θα απαντήσουμε.
Κυρίως, την τελευταία δεκαετία υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν 
τη βιωσιμότητα των υδατοκαλλιεργειών. 
Ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει τώρα είναι το TAPAS, όπου 
αποσκοπεί στην εδραίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας, αναπτύσσοντας εργαλεία, προσεγγίσεις και πλαίσια στήριξης 
όλων των κρατών-μελών. Άρα, μιλάμε για όλη τη ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια, 
γιατί πολλά από αυτά τα προβλήματα που συζητάμε σήμερα είναι και προβλήματα 
της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας.
Στόχος είναι να προτείνει ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Η λογική του έργου είναι 
ότι έχουμε κάποια κράτη-μέλη, έχουμε τις περιοχές μελέτες, όπου αναπτύσσουμε 
νέα ή βελτιώνουμε υπάρχοντα διαχειριστικά εργαλεία με σκοπό να εκτιμήσουμε 
τη φέρουσα ικανότητα, τους 4 πυλώνες της φέρουσας ικανότητας, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην 
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ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια και να επιστρέψουμε σε μία ραγδαία ανάπτυξη.
Ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό το πρόγραμμα είναι και οι καλές πρακτικές της 
διαδικασίας αδειοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε το input από όλα 
τα κράτη-μέλη, συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά μεταφέρουμε την 
πληροφορία στα κράτη-μέλη. Δηλαδή ακολουθείται μια κυκλική πορεία.
Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα από τους φορείς, όσον αφορά στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο, στο αδειοδοτικό πλαίσιο και όλα αυτά αναλύονται και παρουσιάζονται 
στην Ευρωπαϊκή επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή συζητάει ξανά με τις διευθύνσεις 
αλιείας για να δούμε την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου. 
Αυτό το πρόγραμμα θεωρώ ότι δίνει και σημαντικά διαχειριστικά εργαλεία γιατί οι 
περιοχές, οι ΠΟΑΥ, χωρίς τα κατάλληλα διαχειριστικά εργαλεία είναι ας το πούμε 
αδειανά πουκάμισα. 
Δηλαδή θέλουμε τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης αλλά θα πρέπει να τις 
διαχειριζόμαστε και με τρόπο αξιόπιστο και ανοιχτό σε όλη την κοινωνία. 
Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε την κοινοτική οδηγία 179/2013, η οποία 
θεσπίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος. Είναι το product environ-
mental food print. 
Αυτό που σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε κάθε προϊόν, ακόμα 
και στα αλιεύματα, να φαίνεται ποιο είναι το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον. 
Γνωρίζοντας ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα μπορέσουμε να δούμε 
και πώς μπορούμε να το μειώσουμε.
Τελειώνοντας θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το σημερινό συνέδριο είναι η ελπίδα. 
Ένα συνέδριο με μεγάλο αποτύπωμα για ένα ψάρι με πολύ μικρό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. 
Και για αυτό θέλουμε μια πολύ καλή συνεργασία των ερευνητικών ιδρυμάτων, 
με τη δημόσια διοίκηση, με την πολιτική ηγεσία και με τους παραγωγούς. Για να 
εντοπίζουμε κρίσιμους παράγοντες, να αυξάνουμε τη γνώση και να αναζητούμε τις 
βέλτιστες λύσεις.
Πριν τελειώσω θέλω να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, για 
την πολυκαλλιέργεια που είπατε. Η πολυκαλλιέργεια έχει συζητηθεί αρκετά και 
συζητιέται τα τελευταία χρόνια και έχουν υπάρξει ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Υπάρχει ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και τώρα, ευτυχώς το λύνουμε σιγά-
σιγά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλιείας και τη Διεύθυνση του Περιβάλλοντος 
και Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη σε ένα μεγάλο 
κομμάτι δεν επιτρέπεται απόβλητο από μια χρήση να το κάνεις παραγωγή πρώτης 
ύλης για τροφή. 
Άρα ακόμα και σε πιλοτικό επίπεδο δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Καταφέραμε 
να το ξεπεράσουμε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε μαζί με τρεις μονάδες 
υδατοκαλλιεργειών της χώρας μας, οι οποίες έχουν επιλεχτεί σε διαφορετικά 
γεωγραφικά περιβάλλοντα, σε ολιγοτροφικό, σε μεσοτροφικό, σε ευτροφικό, για να 
δούμε τι οργανισμοί και σε τι περιβάλλοντα μπορούν να «παντρευτούν» μαζί με τη 
υδατοκαλλιέργεια. 
Εκτός αυτού να δούμε ποιοι οργανισμοί μπορούν να «παντρευτούν» μεταξύ τους, 
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έτσι ώστε να προτείνουμε και αλλαγές στη νομοθεσία. 
Επίσης ένα δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι το πάντρεμα των υδατοκαλλιεργειών 
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει 
και το θεσμικό πλαίσιο να το δει, ώστε στο μέλλον να έχουμε στην ιχθυοκαλλιέργεια 
μια ανεμογεννήτρια, η οποία να παράγει ρεύμα και να το δίνει στον ίδιο χώρο. 
Ευχαριστώ πολύ, για ότι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.
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Jelena Knezevic - Υπεύθυνη Προγράμματος MED POL (Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση), Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών/MAP
«Promoting Sustainable Management of Aquaculture Activities in the Mediterra-
nean, in the context of the UN Environment/Mediterranean Action Plan-Barcelo-
na Convention System» {Απόδοση από διερμηνεία}

Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, μαζί με τους συναδέλφους μου, 
τον Ηλία, τον Χρήστο και τον Σταύρο. Και να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του 
κυρίου Gaetano από το UNEP Map.
Eίναι μεγάλη ευκαιρία να θυμηθούμε τα επιτεύγματα του Μεσογειακού Σχεδίου 
Δράσης και της Συνθήκης της Βαρκελώνης, σε σχέση με τη Μεσόγειο εδώ και 
τέσσερις δεκαετίες. Πώς συνεισφέρει, λοιπόν, στην περιβαλλοντική προστασία και 
την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, παράκτιων και θαλάσσιων; 
Το Map, όπως το γνωρίζετε, υιοθετήθηκε, μετά από τη Συνθήκη της Βαρκελώνης, 
από 16 μεσογειακές χώρες, το ’76. Είναι το νομικό εργαλείο, το οποίο ρυθμίζει τις 
δράσεις μας προς μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη, προστατεύοντας περιβαλλοντικά τη 
Μεσόγειο. 
Μετά από δύο δεκαετίες, αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε από διάφορα 
πρωτόκολλα. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι χερσαίες πηγές 
ρύπανσης και η ρύπανση από τη θάλασσα λόγω καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
Βεβαίως, πολλές δραστηριότητες προέρχονται από τη διάθεση αποβλήτων από 
πλοία ή από άλλες δραστηριότητες. Πιο πρόσφατα, υιοθετήθηκε ένα εργαλείο που 
περιλαμβάνει τη διαχείριση των παρακτίων περιοχών, της αειφόρου ανάπτυξης και 
των οικονομικών δραστηριοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια. 
Βάσει αυτού του νομικού πλαισίου, έχουν υπάρξει διάφορα έγγραφα πολιτικής, τα 
οποία παρέχουν συγκεκριμένα εργαλεία για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε 
τις δραστηριότητες και να κατευθύνουμε τα μέτρα της πολιτικής. 
Αλλά όλα έχουν δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψιν την προσέγγιση του 
οικοσυστήματος, που είναι η προσέγγιση της Συνθήκης της Βαρκελώνης και του 
συστήματος MAP. Και πρέπει να ενσωματώνεται σε όλα τα εργαλεία και τα έγγραφα 
της πολιτικής. Βάσει αυτού, το 2008 υπήρξαν κάποιες αποφάσεις να υιοθετηθεί 
ένας οδικός χάρτης. Και πιο πρόσφατα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο 
έχει υιοθετήσει η Μεσόγειος. 
Βάσει αυτών των οροσήμων, υποστηρίζουμε τους συμβεβλημένους εταίρους, 
για τη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αλλά με ολιστικό και 
ολοκληρωμένο τρόπο, ούτως ώστε να έχουμε τα σωστά εργαλεία και να μπορούμε 
να δούμε ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να 
λαμβάνουμε για να έχουμε μια καλή κατάσταση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 
Όλα αυτά είναι υπό την ομπρέλα του οράματος του MAP, δηλαδή, να έχουμε μια 
Μεσόγειο που θα είναι υγιής, με οικοσυστήματα θαλάσσια και παράκτια, τα οποία 
είναι όλα ενσωματωμένα. 
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στα πιο σημαντικά στρατηγικά έγγραφα, 
τα οποία έχουν υιοθετηθεί και υλοποιούνται μέσα στο σύστημα του MAP, του 
Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης.
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Το ένα είναι η Μεσογειακή Στρατηγική, που υιοθετήθηκε το 2016 και η οποία 
συνδέει τις δραστηριότητές μας με την ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για 
την αειφόρο ανάπτυξη.
Επίσης, έχουμε ένα άλλο εργαλείο, το οποίο έχει υιοθετηθεί το 2006. Και υπάρχουν 
και δύο προγράμματα στρατηγικής δράσης. Δύο στρατηγικά εργαλεία. 
Είναι αυτά ακριβώς τα δύο προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες στην προστασία της βιοποικιλότητας 
στη Μεσογειακή περιοχή, το SAT bio.
Επίσης, έχουμε έναν θεσμικό φορέα, που είναι εδώ, στην Αθήνα, κάποια περιφερειακά 
κέντρα και προετοιμάζουμε και μεσοπρόθεσμες στρατηγικές για το 2016-2021.
Όλες αυτές οι ενέργειες βασίζονται σε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Πιο 
συγκεκριμένα αφορούν τη διακυβέρνηση, τη ρύπανση από τη θάλασσα, τη ρύπανση 
από την ξηρά, τη βιοποικιλότητα, την ολοκληρωμένη διαχείριση παρακτίων ζωνών, 
την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Όλα αυτά είναι εργαλεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να καθοδηγήσουμε την 
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, με τρόπο ούτως ώστε να προστατεύσει το 
περιβάλλον της θάλασσας και να επιτρέψει τη γαλάζια ανάπτυξη στη Μεσόγειο. 
Θα ήθελα να σας δείξω κάποια προϊόντα αξιολόγησης, που αποτελούν συστατικά 
τους συστήματος Map, για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και της 
υλοποίησής της. 
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξαν διάφορα προϊόντα αξιολόγησης, που 
μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα και για τις καθημερινές δραστηριότητες και για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες. 
Αναφέρω μερικά από αυτά. Το 2005, Ένα Αειφόρο μέλλον της Μεσογείου. Το 2010, 
η Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος. Μετά από ένα χρόνο υπήρξε μια 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη 
Μεσόγειο και το 2012 ήταν η έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος. 
Μετά υπήρξαν διάφορες εκθέσεις που ετοιμάστηκαν και συνδέονται με την 
αξιολόγηση της θαλάσσιας ρύπανσης, των αποβλήτων δηλαδή, που προέρχονται 
ενδεχομένως και από την υδατοκαλλιέργεια. 
Και βεβαίως, υπήρξαν και ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις, σχετικά με καινοτόμες 
λύσεις. Για το πώς μπορούμε να έχουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, πώς 
να αντιμετωπίσουμε τα απόβλητα και πώς μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητά 
τους. 
Πέρυσι, τον Δεκέμβριο, οι εταίροι ενέκριναν για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη 
έκθεση για την ποιοτική κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος, τον MED 
QSR, που βασίζεται σε μία ολιστική προσέγγιση και μία συνάθροιση όλων των 
επιστημονικών δεδομένων για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία συνδέονται με 
την οικονομική σημασία του τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 
Βάσει στατιστικών στοιχείων από την Παγκόσμια Τράπεζα η παραγωγή έχει αυξηθεί 
από 0,2 εκατομμύρια τόνους το 1990, σε 1,2 εκατομμύρια τόνους το 2010. Πολύ 
μεγάλη ανάπτυξη έχει καταγραφεί επίσης και στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
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Μεσόγειο, με παραγωγή που φθάνει σχεδόν το ένα εκατομμύριο. Οι μεγαλύτεροι 
παραγωγοί αναφέρονται και αναφέρθηκαν ήδη και από το GFCM, είναι η Αίγυπτος, 
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Τουρκία. 
Επίσης, είναι ενδιαφέρον να βρούμε τα ευρήματα της έκθεσης του WWF, του 2015, 
για τη γαλάζια ανάπτυξη στη Μεσόγειο και τις προκλήσεις για τη Μεσόγειο. Στη 
συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται ότι οι υδατοκαλλιέργειες έχουν να κάνουν με το 
50% περίπου της παραγωγής των ιχθυοτροφείων στη μεσογειακή κλίμακα. 
Επίσης, υπάρχουν και 120.000 άμεσες θέσεις εργασίας και πάνω από 750.000 
έμμεσες θέσεις εργασίας στον τομέα της επεξεργασίας των προϊόντων, μεταφορών 
και λοιπά.
Οι προβολές δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο μπορεί να 
αυξηθεί κατά 100% έως το 2030, όπου η παραγωγή θα υπερβαίνει τους 600.000 
τόνους. Αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, βάζουν τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών στο 
επίκεντρο της προσοχής μας. 
Πρέπει να βρούμε λειτουργικά εργαλεία για το πως θα βάλουμε την υδατοκαλλιέργεια 
σε ένα βιώσιμο μονοπάτι λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος. 
Χωρίς, όμως, να θέτουμε σε κίνδυνο τις οικονομικές πτυχές αυτού του τομέα, που 
είναι τόσο σημαντικός για τη Μεσόγειο θάλασσα. 
Υπό το φως αυτό έχουμε εστιάσει σε κάποιες επιπτώσεις, για παράδειγμα επιπτώσεις 
στο θαλάσσιο περιβάλλον, από τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας, όπως 
είναι τα θρεπτικά συστατικά, η απελευθέρωση πλαστικών, η εισαγωγή κάποιων 
παθογόνων και η εισαγωγή μη ενδημικών ειδών. 
Υπάρχει μία συνεχιζόμενη προσπάθεια για ένα κοινό περιφερειακό πλαίσιο, που θα 
έχει να κάνει με τον χωροταξικό σχεδιασμό υποστηρίζοντας τη βιώσιμη και γαλάζια 
ανάπτυξη. 
Έχοντας όλες αυτές τις εκθέσεις για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και τον 
αντίκτυπό του πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο του. 
Συνεπώς, έχουμε ετοιμάσει μία GAP ανάλυση αναγνωρίζοντας την ανάγκη να 
αναπτυχθούν και περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές που θα ρυθμίσουν τη 
διαχείριση των θρεπτικών ουσιών στην υδατοκαλλιέργεια. 
Οι εταίροι μας λοιπόν αποφάσισαν να αναφέρουν αυτή τη λίστα των μέτρων κάτω 
από μία ομπρέλα που θα ετοιμάσουν την επόμενη περίοδο. Αναμένουμε διάφορες 
συναντήσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος αυτού του έτους, σχετικά με το θέμα. 
Περιμένουμε, λοιπόν, ότι το νέο Περιφερειακό Σχέδιο θα είναι ένα πρακτικό 
εργαλείο, το οποίο θα υιοθετηθεί τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια και θα εστιάζει 
κυρίως στην πρόληψη της ρύπανσης από την υδατοκαλλιέργεια, στο πως μπορεί να 
λειτουργήσει ο τομέας έχοντας μία καλή περιβαλλοντική κατάσταση. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Σπύρος Κουβέλης - Διευθυντής Προγράμματος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Δημοσίου Δικαίου & Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ - Κέντρο Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.
«Ζητήματα Βιωσιμότητας: SDG14 και Υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο».

Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές και την 
DOME και την ΑΜΒΙΟ και την ΕΛΟΠΥ και όλους όσους συνεργάστηκαν για να γίνει 
αυτό το εκπληκτικό συνέδριο και πραγματικά συγχαρητήρια.
Για την αλιεία η απάντηση σε απλά ελληνικά είναι ότι δεν το λες και καλό το 
αποτύπωμα. Βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί το αποτύπωμα της 
παράκτιας αλιείας είναι άλλο από το αποτύπωμα της μέσης αλιείας, της τράτας 
κλπ. αλλά συνολικά ότι υπάρχει πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο 
πρόβλημα υπεραλίευσης και προφανώς όσο πιο καλά κάνουμε τη δουλειά μας 
με την ιχθυοκαλλιέργεια, τόσο πιο καλό θα είναι και το συνολικό αποτύπωμα των 
ανθρώπων πάνω στις θάλασσες, τα πελάγη και τους ωκεανούς. 
Ένα από τα σημαντικά πράγματα που συγκράτησα σήμερα είναι ότι έχουμε μια 
διπλή καινούργια αρχή. Το ένα είναι η καινούργια δυναμική της ΕΛΟΠΥ που είναι 
πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί ένας τόσο σημαντικός τομέας είτε θα μπορεί 
να δουλέψει συντονισμένα, είτε θα ακολουθήσει τη μοίρα άλλων τομέων που δεν 
το έκαναν.
Το δεύτερο είναι ότι έχουμε και τη συμφωνία για το εταιρικό σχήμα, το οποίο 
δημιουργεί μια καινούργια δυναμική για την Ελλάδα που έτσι και αλλιώς 
έχει εξαιρετικό επιχειρηματικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα στο χώρο της 
ιχθυοκαλλιέργειας. 
Μόνο που θεωρώ ότι η συζήτηση σήμερα πρέπει να είναι μια συζήτηση που κυρίως 
θα κατευθύνεται και θα πάρει τη σκυτάλη για να οδηγήσει τη συζήτηση η ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Δηλαδή η ΕΛΟΠΥ και οι εταιρίες. Δεν είναι πια η συζήτηση που θα 
κάναμε το 1998 ή το 2008 αν έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, αν το χωροταξικό είναι 
καλό, αυτό δε γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρξει πια γιατί το είπε ο κος Τσιρώνης, όταν 
μίλησε, ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες και η απάντηση ποια είναι; Ναι, υπάρχουν 
νέες τεχνολογίες αλλά το θεσμικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Άρα πού πηγαίνουμε 
πια; Πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα 
πρέπει να τραβάνε το θεσμικό πλαίσιο να εξελιχθεί γρήγορα για να μπορέσει να 
λειτουργήσει.
Ο Δημήτρης Οικονόμου είπε πριν ότι έτσι και αλλιώς ότι και να φτιάξουμε σαν 
πλαίσιο θα πρέπει να εξελίσσεται πολύ γρήγορα για να μπορούμε να το κάνουμε 
και αυτό είναι το ζητούμενο. 
Εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα της βιωσιμότητας, του sus-
tainability, όχι μόνο με την οικονομική έννοια αλλά του sustainable development, 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Και το διάλεξα αυτό όχι μόνο γιατί το Κέντρο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης που έχουμε στήσει με το πανεπιστήμιο του Cambridge κάνει αυτό, αλλά 
γιατί θεωρώ ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα εθελοντικό πλαίσιο 
που έγινε δεκτό από όλες τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών και έχει 17 στόχους, οι 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα



85

οποίοι ως εθελοντικό πλαίσιο δεν 
υποχρεώνουν κανέναν να το κάνει. 
Είναι όμως μια πάρα πολύ καλή 
πλατφόρμα για να μπορέσει ένας 
επιχειρηματικός τομέας να ορίσει 
το πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα 
της βιωσιμότητας. Να σας δώσω 
ένα παράδειγμα και θα πάω από το 
ειδικό προς το γενικότερο. 
Μέσα στους στόχους της βιώσιμης 
ανάπτυξης υπάρχει ο στόχος 14 
που είναι life bellow water, η ζωή 
κάτω από το νερό. Και ο στόχος 
συνολικά είναι να προστατέψουμε 
και να χρησιμοποιήσουμε με 
βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, 
τις θάλασσες και τις θαλάσσιες 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους 
θαλάσσιους πόρους.
Ο στόχος ο πρώτος. Η πρώτη 
υποδιαίρεση αυτού του στόχου 
λέει ότι πρέπει να εμποδίσουμε 
και να μειώσουμε πολύ σημαντικά 
τη θαλάσσια ρύπανση κάθε είδους 

συμπεριλαμβανόμενης της ρύπανσης που προέρχεται από όλα αυτά τα πράγματα 
που φεύγουν ως σκουπίδια κλπ. και βρίσκουμε στους ωκεανούς και δεύτερον η 
ρύπανση μέσω τροφικών στοιχείων, μέσω nutrients. 
Αυτό είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ τις ιχθυοκαλλιέργειες και στο θέμα των nu-
trients και στο θέμα όλων των υλικών που φεύγουν από κλωβούς κλπ. 
Υπάρχει ο στόχος 14.2, το δεύτερο κομμάτι, το οποίο λέει ότι πρέπει να μπορέσουμε 
να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο και να προστατέψουμε τα παράκτια και 
θαλάσσια οικοσυστήματα και να μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε σε περίπτωση 
που χρειάζεται. 
Δυο υποσημειώσεις σε αυτόν τον στόχο: 
Πρώτον πρέπει να μπορέσουμε να φτιάξουμε συστήματα ιχνηλασιμότητας. Αν 
αυτό δεν αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια δεν ξέρω ποιον αφορά. Η ιχνηλασιμότητα 
του προϊόντος είναι πολύ σημαντική. 
Δεύτερον πρέπει να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα certifications, πιστοποιήσεις για 
τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας, σε σχέση με όλα αυτά που ανέφερα πριν. Άρα 
τι γίνεται; 
Εδώ έχουμε ένα στόχο που είναι αναγνωρισμένος από όλες τις χώρες του κόσμου 
πρακτικά, που λέει ότι η ιχθυοκαλλιέργεια, εφόσον ταυτιστεί και συμπεριλάβει 
αυτούς τους στόχους μέσα, τότε αρχίζει και πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. 
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Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί πριν από μερικούς μήνες ήμουν σε ένα συνέδριο σε 
μια συζήτηση με τον Πολ Πόλμαν το αφεντικό της Unilever. Λίγοι είναι στη θέση να 
μπορούν να επηρεάσουν την τροφική αλυσίδα και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό 
όσο ο Πόλμαν, ο οποίος έλεγε ότι το να ενσωματώσουμε αυτούς τους στόχους μέσα 
σε μια εταιρία είναι θέμα επιβίωσης της ίδιας της της επιχείρησης. Γιατί αν δε γίνει 
μετά από λίγο καιρό θα είμαστε έξω από το παιχνίδι. 
Αυτά είναι δυο παραδείγματα από τον συγκεκριμένο στόχο 14 που αφορούν τις 
θάλασσες. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι, σας λέω πολύ ενδεικτικά. Υπάρχει ο 
συνολικός στόχος για το θέμα της διατροφής που είναι η αντιμετώπιση της πείνας. 
Μέσα σε αυτόν υπάρχουν υποστόχοι που έχουν να κάνουν με την παραγωγή 
των τροφίμων, τα θέματα της υγείας και τα θέματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά 
σχετίζονται με έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. 
Είναι τα θέματα της ενέργειας, του πως χρησιμοποιούμε ενέργεια για την παραγωγή, 
επεξεργασία, μεταφορά κλπ. Είναι τα θέματα της εργασίας και της ισότητας των 
δύο φύλων που έχει πολύ μεγάλη σημασία πως ένας επιχειρηματικός κλάδος τα 
αντιμετωπίζει. Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής που είναι και προκαλούμενα αλλά 
και επηρεάζουν συνολικά. 
Άρα θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα, η οποία μας ήρθε έτοιμη 
αν θέλετε από τα Ηνωμένα Έθνη και στην οποία και η Ελλάδα έχει συμμετάσχει.
Αν αυτό, όμως, δε γίνει κτήμα του κλάδου θα έχουμε μια σειρά από βασικά 
προβλήματα. Το σημαντικότερο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εξής: 
Ο Bernhard Friess από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οδηγήσει, με την πολιτική 
πρωτοβουλία του επίτροπου για τη θάλασσα και το περιβάλλον, στο να φτιάξουν 
μια σειρά από αρχές για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση γύρω από τη γαλάζια 
οικονομία, γύρω από την μπλε οικονομία. 
Πριν από μερικούς μήνες παρουσιάσανε 14 αρχές κάτω από τις οποίες θα πρέπει οι 
πιθανοί επενδυτές να αξιολογήσουν το αν θα επενδύσουν σε κάτι που αφορά την 
μπλε οικονομία ή όχι. 
Παράλληλα, υπάρχουν και πολλοί άλλοι δείκτες, οι οποίοι δείχνουν αν μια επένδυση 
που προτείνεται γύρω από την μπλε οικονομία, συμφωνεί με αυτές τις αρχές ή 
όχι. Υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα που λέγεται ESG FINANCE που είναι δηλαδή 
το environmental sustainable & governance finance, το οποίο όλοι οι επενδυτές 
πλέον κυνηγάνε. Οι ιδιοκτήτες των κεφαλαίων αν μία επένδυση δεν έχει αυτήν την 
κατεύθυνση δε θα επενδύσουν.
Και δεν θα επενδύσουν όχι γιατί φοβούνται μην βγουν κάποιες οργανώσεις και 
τους καταγγείλουν κλπ. αλλά γιατί υπολογίζουν ότι το μακροχρόνιο ρίσκο της μη 
βιωσιμότητας θα κάνει ζημιά στην ίδια τους την επένδυση.
Λοιπόν, αυτό το αναφέρω κυρίως κοιτάζοντας τον κ. Χεκίμογλου και τον κ. Βαλαχή 
από την ΕΛΟΠΥ, γιατί θεωρώ ότι έχοντας ένα τέτοιο καινούργιο και δυναμικό 
όργανο έχει σημασία να κοιτάξουμε στο μέλλον, όχι μόνο για το πως θα φτιάξουμε 
το χωροταξικό και τις βάσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα 
αλλά και για το πως θα δώσουμε τα εργαλεία αύριο. Να φέρουμε καινούργιες 
επενδύσεις στον τομέα αυτόν στην Ελλάδα, όντας certified και γνωρίζοντας πως 
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δουλεύουμε πάνω στο πλαίσιο του ESG, για την γαλάζια οικονομία.
Αυτό είναι ένα επιχείρημα που θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε, γιατί το θεσμικό 
πλαίσιο είναι πάντα ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Το κράτος δεν μπορεί να 
κάνει κάτι άλλο, κάνει τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή και από εκεί και πέρα είναι 
οι επιχειρήσεις που θα βρουν την καινοτομία και τα μέτρα μέσω των οποίων θα 
αναπτυχθούν. 
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ένα σημείο ακόμα, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο 
κομμάτι σε αυτή τη συζήτηση που είναι το κομμάτι, όχι μόνο αυτών που επενδύουν 
και αναπτύσσουν επιχειρηματικότητα αλλά και αυτών που καταναλώνουν τα ψάρια 
και τα προϊόντα που προκύπτουν. 
Η ΕΛΟΠΥ είναι σε θέση να έχει τον απαραίτητο μηχανισμό ιχνηλασιμότητας γιατί 
πρώτον μαζεύει όλους τους παίκτες μαζί, δεύτερον βάζει μέσα στον τρόπο με τον 
οποίο σχεδιάζονται οι παραγωγικές μονάδες όλο το σύστημα του life cycle analysis 
- από τη στιγμή που σχεδιάζουμε μια παραγωγή μέχρι την ώρα που παίρνουμε τα 
απορρίμματά της, τι ακριβώς έχει γίνει και που υπάρχουν νέες τεχνολογίες, ακόμα 
και βασισμένες στην τεχνολογία block chain.
Πριν από δυο μήνες, κλείνω με αυτό, ήμουν σε ένα συνέδριο στο Λος Άντζελες στο 
Milken Institute. Εκεί ήταν μαζεμένοι συνολικά διαχειριστές κεφαλαίων συνολικής 
αξίας 43 τρις. Έκατσα δίπλα σε έναν Ιάπωνα που διαχειρίζεται το pension fund 
της Ιαπωνίας, 12,7 τρις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αν ακούσουν για επενδύσεις, 
οι οποίες βασίζονται σε αυτές τις αρχές θα ενδιαφερθούν. Αν δεν το ακούσουν θα 
ρωτήσουν. Αν δεν είμαστε να τους απαντήσουμε απλά δε θα ασχοληθούν άλλο.
Άρα εδώ είναι το παιχνίδι και θεωρώ ότι και για το επόμενο event που θα κάνετε 
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
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Γιάννης Χεκίμογλου - Αντιπρόεδρος ΕΛΟΠΥ 
«Θεσμικό Πλαίσιο της Υδατοκαλλιέργειας: το Παρόν και το Μέλλον»

Καλησπέρα στους συνομιλητές. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι 
η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια παραγωγική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε 
εγκαταστάσεις στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την χερσαία ζώνη και ως εκ τούτου το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας 
είναι εξαιρετικά απαιτητικό και περίπλοκο. Δεν γνωρίζω άλλο κλάδο πρωτογενούς 
παραγωγής στην Ελλάδα που αφενός να ελέγχεται τόσο πολύ κατά την εγκατάστασή 
και την λειτουργία του και αφετέρου να φέρουν τα προϊόντα του τόσες πιστοποιήσεις.
Όταν ξεκίνησε η υδατοκαλλιέργεια το 1981 δεν υπήρχε, όπως ήταν αναμενόμενο, 
ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που να διέπει την αδειοδότηση και τους όρους 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες 
προσπαθούσαν με αποσπασματικά νομοθετήματα να ρυθμίσουν αυτήν την 
παραγωγική δραστηριότητα. Υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο που ήταν είτε έλλειπες, είτε 
πολύπλοκο και γραφειοκρατικό δημιουργώντας ασάφειες και αλληλοεπικαλύψεις 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.
Τα συνήθη προβλήματα ήταν ο αυξημένος αριθμός των απαιτούμενων αδειών για 
την ίδρυση μιας μονάδας, η εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών, η αδυναμία τήρησης των 
προβλεπόμενων προθεσμιών, ο μεγάλος διοικητικός φόρτος για τις υπηρεσίες και 
η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών για την εκπόνηση μελετών, 
εκτέλεση δειγματοληψιών κλπ., οι οποίες προαπαιτούνται σε διάφορα στάδια 
αδειοδότησης των μονάδων. 
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια και ιδίως από το 2013 και μετά, όπου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε τις «στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη 
της υδατοκαλλιέργειας» ξεκίνησε μια διαδικασία θεσμικών μεταρρυθμίσεων που 
επικεντρώθηκε σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας που πρέπει να τύχουν προσοχής 
προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας.
Πρώτον, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Δεύτερον, τον συντονισμένο 
χωροταξικό σχεδιασμό, τρίτον, την ανταγωνιστικότητα, ιδίως τη σύνδεση του 
κλάδου με την επιστήμη αλλά και τις δράσεις προώθησης και τέταρτον τους ίσους 
όρους ανταγωνισμού.
Με την ίδια ανακοίνωση η Κομισιόν συνέστησε στα κράτη-μέλη να καταρτίσουν 
πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια, στα οποία να 
αναλύουν τις βασικές ελλείψεις και τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, να 
καθορίζουν κοινούς στόχους και, όπου αυτό είναι δυνατόν, να θεσπίζουν δείκτες 
για τη μέτρηση της προόδου, προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων, σε σχέση με 
τις ανωτέρω προτεραιότητες.
Ως εκ τούτου, στο πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια 
που συνέταξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσδιοριστήκαν όλες οι 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να υλοποιηθούν για να αναπτυχθεί η 
υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και σε αυτήν την ενότητα θα ήθελα να κάνω ένα 
σύντομο απολογισμό σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες του κλάδου:
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Πρώτον, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών: Σε σχέση με τις πλωτές 
εγκαταστάσεις: Η έκδοση των περισσότερων υπουργικών αποφάσεων του Ν.4282 
τα προηγούμενα χρόνια είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και για αυτό το λόγο εμείς 
από τη δική μας την πλευρά ευχαριστούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
αυτό, καθώς διευκόλυναν κατά πολύ τους χρόνους και τη διαδικασία ίδρυσης και 
λειτουργίας των μονάδων. 
Αρκεί να σκεφτείτε ότι από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα ήταν 
στην τελευταία θέση σε χρόνους αδειοδότησης που έφταναν τους 32 μήνες για να 
εκδοθεί μια άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, όταν η αντίστοιχη στη Νορβηγία είναι 
8 μήνες. 
Κρίνεται σκόπιμο να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν για την 
πλήρη ενεργοποίηση του Ν.4282, όπως αυτή για την θέσπιση των κριτηρίων 
βιωσιμότητας και επάρκειας του επιχειρηματικού σχεδίου που πρέπει να πληρούν οι 
ενδιαφερόμενοι μισθωτές, ώστε να διαμορφωθεί ένα υγιές οικονομικά περιβάλλον 
στον κλάδο.
Με αφορμή την επεξεργασία της τροποποίησης της υπουργικής απόφασης για την 
υπεκμίσθωση, τονίζουμε πως θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να 
αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προέκυψαν στην εφαρμογή της, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ρύθμιση αυτής της συνεργασίας και να περιοριστούν αθέμιτες πρακτικές 
από μη παραγωγικές επιχειρήσεις.
Ο αιγιαλός και οι χερσαίες εγκαταστάσεις: Η δυνατότητα που δόθηκε υπό όρους 
για την πολεοδομική τακτοποίηση των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας είναι μια 
πολύ σημαντική μεταβατική θεσμική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί και 
η αναθεώρηση του νόμου για την παραχώρηση του αιγιαλού θα έχει αντιμετωπιστεί 
μια χρόνια εκκρεμότητα του κλάδου.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Η υπουργική απόφαση για την κατάταξη έργων και 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας συμβάλλει 
σημαντικά στην απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί η νομοθεσία για την παρακολούθηση της 
ποιότητας των υδάτων.
Συντονισμός και εθνική στρατηγική: Κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί 
το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο 
4282 και να καταρτιστεί σε συνεργασία με την ΕΛΟΠΥ, το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών για να εξασφαλιστεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.
Δεύτερον, η εξασφάλιση μια βιώσιμης ανάπτυξης μέσω ενός συντονισμένου 
χωροταξικού σχεδιασμού. Πρόκειται για την πιο σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση 
που χρειάζεται ο κλάδος, καθώς από αυτήν εξαρτάται όχι μόνο η ανάπτυξη του 
αλλά και η διασφάλιση της υφιστάμενης παραγωγικής δραστηριότητας. Ως προς το 
χωροταξικό αύριο, έτσι και αλλιώς, θα υπάρξει εξειδικευμένη ενότητα, ωστόσο θα 
ήθελα να αναφερθώ σε δυο από τις πιο βασικές προκλήσεις.
Πρώτον, την ίδρυση και των εικοσιπέντε ΠΟΑΥ που έχουν κατατεθεί στην Δ/νση 
Χωροταξίας μέχρι τον Νοέμβριο  του 2019, όπως ορίζει η νομοθεσία. Και δεύτερον 
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την εναρμόνιση των περιφερειακών πλαισίων με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για 
τις υδατοκαλλιέργειες, ώστε να μη δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στη 
διαδικασία ίδρυσης των ΠΟΑΥ.
Εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Η ΚΥΑ που βγήκε για το χωροταξικό 
το 2011 προέβλεπε ότι μέσα σε 2 χρόνια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 
τις αντίστοιχες μελέτες για την ίδρυση των ΠΟΑΥ και εντός μιας τριετίας το κράτος 
οφείλει να εκδώσει τα προεδρικά διατάγματα.
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ενδιαφερόμενοι μέσα στον πρώτο χρόνο καταθέσανε 
τα αιτήματα. Δηλαδή το 2012. Βρισκόμαστε στο 2018 και τώρα περάσανε από το 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Απομένει να περάσουν κάποια από αυτά, 
τα πρώτα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια να εκδοθούν τα 
προεδρικά διατάγματα. Όπως καταλαβαίνετε οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί. 
Τρίτον, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου 
βασίζεται σε δυο πυλώνες: τις δράσεις προώθησης και την έρευνα - καινοτομία.
Όσον αφορά στην προώθηση, από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 
ολοκληρώθηκαν είναι η σχετική νομοθεσία για την ίδρυση και την αναγνώριση 
των Οργανώσεων Παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, αλλά και αυτή που αφορά την 
υποβολή και έγκριση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας.
Είναι άμεση ανάγκη να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την χρηματοδότηση 
των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας.
Όσον αφορά στην έρευνα και καινοτομία, ήδη στην εκπνοή της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου ξεκίνησε μια πρωτοβουλία μεταξύ των εμπλεκομένων 
φορέων για την ίδρυση μιας εθνικής πλατφόρμας έρευνας και καινοτομίας για την 
υδατοκαλλιέργεια, η οποία θα συνδέει την έρευνα με τις ανάγκες του κλάδου. 
Η πρωτοβουλία αυτή ολοκληρώθηκε με την ίδρυση της Ελληνικής Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας για την υδατοκαλλιέργεια, η οποία καλείται να υλοποιήσει ένα 
εξειδικευμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη του κλάδου βασισμένο σε συγκεκριμένες 
ερευνητικές προτεραιότητες.
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για να βρουν τον 
τρόπο για να μπορέσει η ΕΤΕΠΥ, η τεχνολογική πλατφόρμα, να επιτύχει τον σκοπό 
της, δηλαδή να υλοποιήσει τις ερευνητικές προτεραιότητες του κλάδου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 
είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει η πολιτεία για την υλοποίηση 
των αναπτυξιακών στόχων της υδατοκαλλιέργειας με έμφαση στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 
Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπάρχουν πάνω από 60.000.000 ευρώ για 
δράσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Είναι σαφές πως όσο πιο έγκαιρα ολοκληρωθεί 
το θεσμικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, 
τόσο πιο κοντά θα φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας. 
Τέταρτον, διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Αναφέρθηκε σε αυτό το 
ζήτημα στην προηγούμενη ενότητα ο κ. Βαλαχής δίνοντας έμφαση στην εμπορική 
του πτυχή. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω δυο πράγματα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ 1η Ημέρα
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Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υδατοκαλλιέργεια 
έχει συντάξει μια εκτενή γνωμοδότηση αναδεικνύοντας όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν τον ισότιμο ανταγωνισμό, όπως είναι η σωστή και πλήρης σήμανση 
των προϊόντων με σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό. Η ασφάλεια των τροφίμων και 
τους κανόνες ιχνηλασιμότητας, οι οποίοι θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα προϊόντα 
που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Την έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές επεξεργασίας και 
μεταποίησης που χρησιμοποιούνται στα εισαγόμενα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργεια. 
Τη σύσταση των ιχθυοτροφών, καθώς παρασκευαστές τροφίμων τρίτων χώρων 
μπορούν να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που είναι απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Τους κανόνες ευζωίας των εκτρεφόμενων οργανισμών. Την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση και τέλος τις συνθήκες εργασίας.
Η υποχρεωτική εφαρμογή όλων αυτών των προδιαγραφών από τους ευρωπαίους 
ιχθυοτρόφους και κατ΄ επέκταση και των Ελλήνων, αυξάνει το κόστος παραγωγής 
των προϊόντων τους και ενώ θα έπρεπε να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
λόγω της ποιότητας, στην πραγματικότητα υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητά 
τους λόγω της τιμής τους. 
Είναι γεγονός πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το εξής παράδοξο: Από τη μια 
επιβάλλονται πολύ αυστηροί κανόνες στους Ευρωπαίους παραγωγούς, οι οποίοι 
καλύπτουν μόλις το 10% της κατανάλωσης αλιευμάτων και από την άλλη εισάγονται, 
και μάλιστα στην περίπτωση της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας ατελώς, αντίστοιχα 
προϊόντα τρίτων χωρών που δε διέπονται από την ίδια αυστηρή νομοθεσία και 
συνεπώς δεν έχουν το ίδιο κόστος παραγωγής. 
Στην όξυνση του προβλήματος συνέβαλε και η απουσία συλλογικών δράσεων που 
θα μπορούσαν να αναδείξουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών 
προϊόντων. 
Επαναλαμβάνω λοιπόν, πως το μόνο που θα μπορούσε να γίνει άμεσα και να έχει 
και μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα, είναι να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας, κατά προτεραιότητα για τα μέτρα που 
θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε συλλογικές δράσεις προώθησης, που θα 
αναδείξουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων έναντι των 
εισαγόμενων. 
Σας ευχαριστώ.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
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ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα

ΘΕΜΑ: «Χωροταξία και περιβάλλον ως βασικές παράμετροι ανάπτυξης των 
υδατοκαλλιεργειών»

Κα Μαίρη Ζήφου, Ειδική Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
«Χωροταξία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας: Προϋποθέσεις και 
Αλλαγές»

Καλημέρα και από εμένα. Στη σύντομη αυτή εισήγηση θα αναφερθώ στον τρόπο με 
τον οποίο η χωροταξία ή ο χωρικός σχεδιασμός γενικότερα συμβάλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.
Δε θα αναφερθώ σε ειδικά εξειδικευμένα ζητήματα σχεδιασμού που αφορούν στα 
διάφορα εργαλεία και το περιεχόμενό τους, τα οποία θα αναπτύξουν στη συνέχεια 
οι αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιότητα και τη σχετική γνώση 
και εμπειρία.
Θα ξεκινήσω λοιπόν με το βασικό ερώτημα για το ποιος είναι ο ρόλος της χωροταξίας. 
Σίγουρα δεν πρέπει να είναι η ενίσχυση της αδειοδοτικής ασφάλειας του κλάδου 
μέσα από την τυπική συμμόρφωση στην πάγια νομολογία του ΣτΕ, που θέτει ως 
προϋπόθεση την ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη ή χωροθέτηση 
τομεακών δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων είναι και η υδατοκαλλιέργεια. 
Αντίθετα, βασικός στόχος της χωροταξίας είναι η στήριξη και η ενίσχυση της 
οικονομικής αυτής δραστηριότητας, όπως και κάθε άλλης δραστηριότητας, μέσα 
από τη διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου που κατευθύνει την ανάπτυξή της σε 
κατάλληλες θέσεις, οι οποίες περιορίζουν αφενός τυχόν συγκρούσεις με άλλες 
χρήσεις και δραστηριότητες τομεακές, οικιστικές, και αφετέρου τις επιπτώσεις της 
στο φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα του ίδιου του κλάδου.
Εστιάζω σε αυτή την διαφοροποίηση γιατί αυτός ο τρόπος κατανόησης της 
χωροταξίας συνεπάγεται καταρχάς την αποδοχή ότι ο σχεδιασμός μπορεί να 
θέτει όρους και περιορισμούς στην ανάπτυξη των τομεακών δραστηριοτήτων και 
συνακόλουθα και της υδατοκαλλιέργειας. 
Στο πλαίσιο αυτό η διευκόλυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας και η ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας συναρτάται με τη βεβαιότητα που παρέχει το όποιο 
σχέδιο για την καταλληλόλητα των επιλεγμένων θέσεων με όρους χωροταξικούς, 
περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς και όχι μονοσήμαντα ή μονομερώς με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εγκατάστασης.
Βεβαιότητα που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του κλάδου 
λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και την ένταση των αντιδράσεων, διεκδικήσεων 
και προσφυγών κατά της υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων και έργων στη 
βάση επίκλησης περιβαλλοντικών κινδύνων και λειτουργικών συγκρούσεων είτε 
πραγματικών, είτε ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις φαντασιακών. Νομίζω το 
αποδεχόμαστε όλοι.
Υπό αυτό το πρίσμα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον χωροταξικό σχεδιασμό ως 
το εργαλείο, τη διαδικασία, την αρένα αν θέλετε, για την ουσιαστική προσέγγιση 
και επίλυση αυτών των συγκρούσεων μέσα από την παραγωγή και την επικοινωνία 
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γνώσης αλλά και για την επίτευξη των αναγκαίων συναινέσεων μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων για την ανάπτυξη και οργάνωση του κλάδου. 
Στους εμπλεκόμενους είναι η πολιτεία με τα διάφορα συναρμόδια υπουργεία, οι 
φορείς που εκπροσωπούν τον τομέα και άλλους κλάδους, οι τοπικές κοινωνίες. 
Οπτική που προσδιορίζει την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της προωθούμενης 
πολιτικής χωρικού σχεδιασμού. 
Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Καταρχάς έχουμε το ειδικό χωροταξικό για τις 
υδατοκαλλιέργειες, το οποίο συνιστά το κατευθυντήριο πλαίσιο για την οργάνωση 
και ανάπτυξη του κλάδου. Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του αναδεικνύονται 
κάποιες αδυναμίες ή προβλήματα που αφορούν κυρίως τη χωροθέτηση 
μεμονωμένων μονάδων. 
Αυτό όμως που χωρίς αμφιβολία αναδεικνύεται είναι το έλλειμμα εφαρμογής 
του ως προς τη θεσμική κατοχύρωση των ΠΟΑΥ που συνιστούν και το βασικό 
εργαλείο για την άρση της αδειοδοτικής αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 
Καθυστέρηση που οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, οι οποίοι δεν ταυτίζονται 
μονοδιάστατα, όπως συχνά έτσι προκρίνεται με διοικητικές αδυναμίες και 
καθυστερήσεις. Αντίθετα, οι όποιες καθυστερήσεις στην προώθηση των σχεδίων ΠΔ 
αντανακλούν ταυτόχρονα τις δυσκολίες προσέγγισης των ουσιαστικών ζητημάτων, 
στα οποία υπαινίχθηκα προηγουμένως, δηλαδή την ύπαρξη συγκρούσεων με άλλες 
χρήσεις ή δραστηριότητες, τον τρόπο προσδιορισμού της δυναμικότητας και 
έκτασης των ζωνών, την ουσιαστική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και δη σωρευτικών επιπτώσεων από τη μεγάλη συγκέντρωση μονάδων σε αυτές τις 
περιοχές. 
Νομίζω ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει την αρχική αμηχανία με την οποία εξετάζαμε 
τα σχετικά αιτήματα και τις αντίστοιχες μελέτες για τις ΠΟΑΥ και προχωράμε με πιο 
σταθερά και σίγουρα βήματα για την προώθηση των αντίστοιχων ΠΔ για τις ΠΟΑΥ 
τύπου Α με στόχο να προλάβουμε την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει το 
ειδικό πλαίσιο για τη θεσμοθέτησή τους.
Η πρόσφατη έγκριση των τριών σχεδίων ΠΔ από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων αποτελεί δείγμα αυτής της προσπάθειας.
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχουν ακόμα ξεπεραστεί όλα τα 
προβλήματα που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Πρώτον 
στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται η ωρίμανση των μελετών, ώστε 
να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη θεσμοθέτηση των ζωνών. Αυτό μεταξύ άλλων 
σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή η πιθανή αναγκαιότητα προσαρμογής 
των ζωνών στις ιδιαίτερες προκλήσεις -περιβαλλοντικές και χωροταξικές- που 
αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή.
Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική επάρκεια είτε με τη μορφή στήριξης 
των σημαντικά υποστελεχωμένων υπηρεσιών, είτε ως βελτίωση, τροποποίηση 
υφιστάμενων διαδικασιών για τον καλύτερο συντονισμό των διαφορετικών 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία, με στόχο την έγκαιρη 
και αποτελεσματική προσέγγιση των όποιων προβλημάτων στα αρχικά στάδια της 
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διαδικασίας. 
Πέρα όμως από την εντατικοποίηση της εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου προγραμματίζονται ή και απαιτούνται αλλαγές ώστε η χωροταξία να 
στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τον 
στρατηγικό στόχο του κλάδου, να ενισχύσει την παρουσία του σε διεθνές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο τριπλασιάζοντας, αν δεν κάνω λάθος, τη σημερινή παραγωγή 
μέχρι το 2030. Αυτός νομίζω ότι είναι ο στόχος. 
Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Θα επαναλάβω αυτό που ανέφερε εχθές η Γενική 
Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού, η κυρία Κλαμπατσέα, ότι έχει ήδη προγραμματιστεί 
η αναθεώρηση του ειδικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, διαδικασία με την 
οποία θα ανοίξει η συζήτηση για το μελλοντικό πρότυπο ανάπτυξης και οργάνωσης 
του κλάδου. 
Η ταυτόχρονη αναθεώρηση και των υπόλοιπων ειδικών χωροταξικών πλαισίων 
που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο με τρία χρόνια αναμένεται 
να αντιμετωπίσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο το καταγεγραμμένο έλλειμμα 
συντονισμού μεταξύ των κατευθύνσεων και αναπτυξιακών επιλογών, των 
διαφόρων τομεακών πλαισίων, που σε μεγάλο βαθμό έχει συντείνει στη δημιουργία 
των συγκρούσεων της υδατοκαλλιέργειας με άλλες χρήσεις και με οικονομικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον παράκτιο κυρίως χώρο.
Ο κος Οικονόμου νομίζω ότι ανέφερε εχθές κάποιες προτάσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση στο πλαίσιο αναθεώρησης του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό που 
έχει ήδη ξεκινήσει.
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ο νέος νόμος για τη θαλάσσια χωροταξία, 
η εφαρμογή του οποίου αφενός θα διευρύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε νέες θέσεις, στην ανοιχτή θάλασσα, και αφετέρου θα 
προωθήσει την οικοσυστημική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον παράκτιο χώρο.
Θα κλείσω με δυο βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλά 
και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η πρώτη αφορά στην αναγκαιότητα 
ουσιαστικής ένταξης της περιβαλλοντικής διάστασης στο χωρικό σχεδιασμό με 
στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της χωροθέτησης της υδατοκαλλιέργειας στο 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την αλιεία. 
Προς αυτή την κατεύθυνση οι νέες προδιαγραφές εκπόνησης των χωρικών σχεδίων 
προωθούν την παράλληλη εκπόνηση των σχεδίων με τις στρατηγικές μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι επιλογές του 
σχεδιασμού μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο κατάρτισης των διαφόρων σχεδίων. 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο κρίνεται αναγκαία η εδραίωση ενός στιβαρού, αξιόπιστου 
συστήματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μεταξύ 
άλλων θα ενημερώνει και το σχεδιασμό.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά στην αντιμετώπιση του σημαντικού ελλείμματος 
κατευθύνσεων και ρυθμίσεων που δεν υπάρχουν στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο 
και στα προεδρικά διατάγματα, τα οποία είναι υπό θεσμοθέτηση, σε σχέση με 
τη χωροθέτηση των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αλλά και των 
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αναγκαίων υποδομών. 
Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα, το οποίο δυσχεραίνει σε μια 
πρώτη φάση την ανταγωνιστικότητα ή την ομαλή λειτουργιά των υδατοκαλλιεργειών. 
Εδώ θα ολοκληρώσω.
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Κος Αντώνιος Ζαμπέλης, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειoδότησης, ΥΠΕΝ. 
«Ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Διάστασης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 
Μέσω της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Βασικές Πτυχές, Θεσμικό Πλαίσιο»

Καλή σας ημέρα και από εμένα. Εγώ προέρχομαι από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και των δραστηριοτήτων. 
Είμαστε υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 
όσον αφορά στα έργα, δηλαδή τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και για την 
εφαρμογή της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης που αφορά την αξιολόγηση 
των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις οποίες βασίζεται η 
διαδικασία της θεσμοθέτησης των ΠΟΑΥ. 
Στην περιβαλλοντική αδειοδότηση συναντιούνται τρία πράγματα. Συναντιέται 
το περιβάλλον, η οικονομική ανάπτυξη και τα θέλω της κοινωνίας. Τα θέλω των 
κοινωνικών ομάδων και των μονάδων των ιχθυοκαλλιεργητών. 
Παλιότερα το θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν υπήρχε και το μόνο που κάναμε ήταν εκ των 
υστέρων να ερχόμαστε και να βάζουμε κάποιους περιορισμούς. Πλέον, σύμφωνα 
με τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό 
έρχεται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, στο στάδιο του σχεδιασμού. Μιλάω για τις 
μεμονωμένες μονάδες.
Σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται υπόψη οι τομεακοί κανόνες, οι θεματικοί κανόνες 
που συνδυάζονται με τους χωρικούς κανόνες και όλο αυτό είναι ουσιαστικά η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ο συγκερασμός αυτών των τριών πραγμάτων. 
Η βασική στόχευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι να μπορέσει να 
συγκεράσει όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Αυτό ξεκινάει ουσιαστικά το 1985 
με τη οδηγία 85337 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το ’97 τροποποιείται και 
αναπροσαρμόζεται το 2003 και το 2009 με τις αντίστοιχες οδηγίες. Κωδικοποιείται 
πολύ σοβαρά το 2011 αλλά ουσιαστικά το 2014 είναι η πλέον σοβαρή οδηγία, η 
οποία απαιτεί από την Ελλάδα το 2017 να την έχει ενσωματώσει. 
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενσωμάτωσε το 95% 
της οδηγίας το 2011 με το νόμο 4014. Οι Γάλλοι ερχόντουσαν και μας ζητούσαν τις 
απόψεις μας για το πώς θα κάνουμε την ενσωμάτωση στο δικό τους δίκαιο.
Στην Ελλάδα εμείς ξεκινήσαμε το 1986 τη νομοθεσία μας για την προστασία του 
περιβάλλοντος, τροποποιήθηκε το 2010 αλλά ουσιαστικά αναμορφώθηκε και έχει 
έρθει στην πλέον σύγχρονη μορφή της το 2011 με τον 4014 απλοποιώντας κάποιες 
διαδικασίες, αποκεντρώνοντας κάποιες διαδικασίες, πάρα πολλές αδειοδοτήσεις 
έργων και δραστηριοτήτων βρίσκονται πλέον στην αποκεντρωμένη διοίκηση ή στις 
περιφέρειες. 
Και όλα αυτά ψηφιοποιήθηκαν. Η ψηφιοποίηση βοήθησε στην ενημέρωση του 
κοινού τόσο για τις αποφάσεις όσο και για τις μελέτες. Επίκειται -και θα ενημερωθείτε 
ενδεχομένως την ερχόμενη Δευτέρα με ανακοινώσεις του υπουργού-, ότι ξεκινάει 
και το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, το οποίο ουσιαστικά είναι το εργαλείο 
μέσω του οποίου όλα αυτά θα γίνουν λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο ανοιχτά στον 
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κόσμο, οπότε δε θα μπορούν να μας κατηγορήσουν για κλειστές εργασίες.
Επιπλέον, ο 4014 έφερε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία για πολλούς 
είναι μειονεκτήματα. Έφερε την ειδική γεωλογική αξιολόγηση που αφορά τη δέουσα 
εκτίμηση για τις μονάδες, οι οποίες θέλουν να εγκατασταθούν εντός των περιοχών 
Natura. 
Το καλό είναι ότι ενοποίησε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με 
άλλες εγκρίσεις, άρα δεν χρειάζεται ο φορέας του έργου να πάει και να πάρει 
άδεια διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και έγκριση επέμβασης σε δασικές 
εκτάσεις, αφορά κυρίως τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς αυτό. Συν το ότι έγιναν 
κάποιες άλλες λειτουργικές βελτιώσεις στις αποφάσεις. 
Επίκειται όπως είπαμε το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, κάποια τέλη για τις 
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπονται από την οδηγία και 
η πιθανή ενεργοποίηση των ιδιωτών πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών ΜΠΕ. 
Οι ιδιώτες θα κάνουν την αξιολόγηση των ΜΠΕ και το Υπουργείο κρατάει το βασικό 
κομμάτι της έγκρισης αυτής της αξιολόγησης. Και ως προς την περιβαλλοντική 
επιθεώρηση, το οποίο είναι κομβικό σημείο ώστε όλα αυτά να έχουν νόημα που 
λέμε τόση ώρα, πάλι υπάρχει πιθανή ενεργοποίηση των ιδιωτών περιβαλλοντικών 
επιθεωρητών και τακτικές επιθεωρήσεις βάσει ενός προγράμματος που αυτή τη 
στιγμή απουσιάζει. 
Γρήγορα-γρήγορα αυτό που είδαμε από τα 7 χρόνια λειτουργιάς του 4014 είναι 
ότι υπάρχουν κάποια πολύ θετικά στοιχεία. Δηλαδή, άλλοτε μια απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων έπρεπε να περάσει από 5 υπουργούς πλέον με μια υπουργική 
απόφαση βγαίνει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, πράγμα που σημαίνει ότι 
έχουμε κερδίσει σε χρόνο. 
Το ότι μέσα στην ΑΕΠΟ υπάρχουν και άλλες άδειες και εγκρίσεις σημαίνει ότι 
έχουμε κερδίσει και χρόνο αλλά και χρήματα από τους φορείς των έργων και 
δραστηριοτήτων. Δε χρειάζεται να κάνεις την ίδια δουλειά δυο και τρεις φορές για 
να πάρεις μια άδεια. 
Στα προβλήματα έχουμε νέα είδη καθυστερήσεων όμως. Δηλαδή πάντα πας να 
λύσεις κάτι άλλο σου βγαίνουν κάποια νέα είδη. Αφορά τις περιοχές Natura, αφορά 
τις δασικές υπηρεσίες, τώρα πρόσφατα άλλαξε και το καθεστώς αδειοδότησης. 
Μάλλον μπήκαν οι φορείς διαχείρισης των περιοχών Natura οπότε πιστεύουμε 
ότι σιγά-σιγά το σύστημα θα αποκεντρωθεί και θα γλιτώσουμε και από αυτή την 
καθυστέρηση. 
Η βασική δομή είναι ότι συντάσσεται μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
βγαίνει στη διαβούλευση με τους πολίτες που είναι πολύ σημαντικό, αξιολογούνται 
τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης και πηγαίνουμε στην έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων. 
Στάθηκα πολύ στους πολίτες. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παίζουν ρόλο σε αυτή την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για εμένα θέλω πάντα να λέω ότι η δημόσια διοίκηση 
με τις υπηρεσίες της έχουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο αλλά οι πολίτες και κυρίως οι 
επιστήμονες περιβάλλοντος και τα ερευνητικά ιδρύματα έχουν πολύ σημαντικό 
ρόλο μέσα σε αυτό που λέμε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
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Και η περιβαλλοντική αδειοδότηση ουσιαστικά είναι το μοναδικό εργαλείο, σε 
πολλές περιπτώσεις, όπου το κοινό συμμετέχει στη διαδικασία λήψης απόφασης. 
Σχηματικά, εν τάχει, οι περισσότεροι τα γνωρίζετε, ο φορέας του έργου υποβάλει 
μια ΜΠΕ, αυτή αξιολογείται από την αρχή σχεδιασμού, αν είναι πλήρης για να 
βγει στη διαβούλευση, πηγαίνει στη διαβούλευση, το κοινό και οι υπηρεσίες του 
δημοσίου, των υπουργείων ή των αποκεντρωμένων διοικήσεων που συμμετέχουν 
σε αυτή εκφράζουν τις απόψεις επί των μονάδων, επί των μελετών και αν έχουν 
επιφυλάξεις ο φορέας καλείται να τις λάβει υπόψη του, αν όχι προχωρούμε στην 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. 
Ο 4014 διαχώρισε τα έργα σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε αυτά που έχουν μόνο τοπικές ή 
σημειακές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ανάλογα καθορίζεται και η αδειοδότησή 
τους. 
Στην πρώτη κατηγορία χωρίζουμε τα έργα σε δυο κατηγορίες, σε αυτά που 
έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε αυτά που απλά έχουν 
σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα για τις περιοχές Natura 
δεν κάνει πλέον διαχωρισμό το πλαίσιο στο αν μια μονάδα είναι σε περιοχή Na-
tura, άρα του αλλάζω κατηγορία, όχι. Η κατηγορία του έργου με τις επιπτώσεις 
παραμένει η ίδια απλά σε περιοχές που υπάγονται στο δίκτυο Natura απλά φέρνεις 
μια ειδική οικολογική αξιολόγηση που αξιολογείται από το αντίστοιχο τμήμα του 
Υπουργείου, το Τμήμα και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Το ’12, λοιπόν, όταν βγήκε ο 4014 σύμφωνα με τον πίνακα με τις προδιαγραφές 
κατηγοριοποίησης, οι υδατοκαλλιέργειες κατατάσσονταν στην κατηγορία που 
βλέπετε που είναι λίγο σκούρα. Υπήρχαν οι περιοχές που είναι εκτός ΠΟΑΥ αλλά 
εντός περιοχών Natura οι οποίες ήταν στην Α1 κατηγορία.
Σε περιοχές που δεν ήταν Natura και δεν ήταν ΠΟΑΥ ήταν στην Α2. Αυτό σημαίνει τι; 
Καταρχάς ότι υπήρχε ένα παράδοξο. Το παράδοξο ποιο ήταν; Ότι έχω μονάδες με 
πολύ περισσότερες επιπτώσεις εκτός περιοχών Natura, οι οποίες έχω πει ότι έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις, ενώ οι πολύ σημαντικές μπορεί να είναι μικρές μονάδες οι 
οποίες είχαν την ατυχία να είναι εντός περιοχής Natura.
Αυτό τροποποιήθηκε μια φορά. Οι εισηγήσεις μας δεν περάσανε στο αρχικό στάδιο, 
όμως το 2018 με μια πολύ σημαντική, από την υπηρεσία, επιχειρηματολογία 
καταφέραμε και κάναμε το αυτονόητο. Δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις 
από τις υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είτε είναι μέσα σε Natura, είτε είναι εκτός 
Natura. 
Συνεπώς οι υδατοκαλλιέργειες κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 και Β αλλά όχι 
Α1, δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να τις αδειοδοτούμε με διαδικασίες πυρηνικού 
εργοστασίου. Αυτό εκτιμούμε ότι θα φέρει μια πιο γρήγορη διαδικασία στις 
αδειοδοτήσεις.
Η ΜΠΕ λαμβάνει στοιχεία για το σχεδιασμό του έργου, τις επιπτώσεις που έχει αυτός 
ο σχεδιασμός στο υφιστάμενο περιβάλλον και το πώς αυτές αντιμετωπίζονται. 
Για τις υδατοκαλλιέργειες το βασικό μας, πέρα από τις φυσικοχημικές παραμέτρους, 
είναι οι οικότοποι προστασίας. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα που πρέπει 
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να λύσουμε εκ των προτέρων πριν πάει κάποια μονάδα και εγκατασταθεί πάνω 
σε κάποιον οικότοπο προστασίας. Βοηθάει πάρα πολύ η χρήση των μοντέλων 
πρόβλεψης. Είναι κάτι το οποίο κάνει και τη δουλειά τη δική μας σαν Υπουργείο 
ακόμα πιο γρήγορη, πιο σύντομη και πιο σίγουρη ότι οι αποφάσεις που βγάζουμε 
έχουν μια αξιοπιστία καλύτερη.
Και τέλος φτάνουμε να αναπτύξουμε και να θεσπίσουμε τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με τα οποία προασπίζουμε αυτό που θέλουμε να λέμε την βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει στην προστασία.
Για να γίνουν οι ΠΟΑΥ χρειάζεται να τηρηθεί η διαδικασία της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης. Σύμφωνα με αυτήν η οποία πατάει στην οδηγία 2001/42 
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και η οποία ενσωματώθηκε στο δικό μας δίκαιο το 
2006 με την 107017, αυτή ουσιαστικά καλεί τον φορέα που θέλει να φτιάξει μια 
ΠΟΑΥ να υποβάλει μια στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, μια μελέτη δηλαδή 
στην αρμόδια αρχή που είναι η Αρχή Σχεδιασμού, είναι η Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ. Αφού κρίνει η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού την 
πληρότητά της σε σχέση με τα χωρικά στοιχεία που περιγράφει, τη διαβιβάζει στη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου. 
Εμείς με το που πάρουμε αυτή τη μελέτη κάνουμε τον έλεγχο πληρότητας, ένα μικρό 
στάδιο και τη θέτουμε σε διαβούλευση με τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, 
θα πάει στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Αλιείας, 
οτιδήποτε. Και όχι σε επίπεδο Διεύθυνσης, γιατί το Υπουργείο εκεί που θα πάει 
πρέπει να κάνει τον έλεγχο του σχεδιασμού και να βάλει μέσα την έννοια της 
ανάπτυξης του κλάδου σε σχέση με τα αντικείμενά του. 
Παράλληλα, ενημερώνεται το κοινό από την Αρχή Σχεδιασμού και είναι ελεύθερο 
να κάνει τις παρατηρήσεις του. Η μελέτη, η ΣΜΠΕ πηγαίνει και στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο αλλά για διατύπωση γνώμης και όχι για διαβούλευση, έτσι λέει η 107017. 
Η αρμόδια αρχή όταν μαζέψει τις γνωμοδοτήσεις, τις αξιολογεί και γράφει την 
εισήγηση έγκρισης ή μη έγκρισης της στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης προς 
τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, η οποία αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, να 
συντάξει το ΠΔ και να το στείλει για έγκριση και εκεί τελειώνουν οι διαδικασίες.
Ευχαριστώ πολύ. 
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Κος Ανέστης Γουργιώτης, Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας PhD, 
Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, Δ/νση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ.
«Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: 
Προκλήσεις – Αδυναμίες. Ο Ρόλος του Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ανάπτυξη 
των Υδατοκαλλιεργειών: από το Ειδικό στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια»

Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη διοργάνωση αυτή, είναι εξαιρετική και 
ιδιαίτερα πλούσια.
Θα πάω κατευθείαν στα κρίσιμα θέματα της εισήγησής μου και για να είμαι όσο το 
δυνατόν πιο ξεκάθαρος αλλά και για να σας μεταφέρω τους προβληματισμούς μου 
και να σας δείξω επίσης και το πλαίσιο με το οποίο αυτή τη στιγμή η διεύθυνση 
προβληματίζεται και δουλεύει. 
Δυο λόγια για τη διαδικασία και τη λογική του σχεδιασμού, ενδεχομένως κάποια 
πράγματα να είναι γνωστά αλλά επιτρέψτε μου να σας τα επαναλάβω. Ο χωροταξικός 
σχεδιασμός έχει διάφορα επίπεδα, έχει μια ιεράρχηση, μια ιεραρχία. Ξεκινάμε από 
το εθνικό επίπεδο, την εθνική στρατηγική ή το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο 
οφείλει να εξειδικευτεί τομεακά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Στη συνέχεια 
τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια οφείλουν να δώσουν τις κατευθύνσεις τους στα 
περιφερειακά, τα οποία οφείλουν να τις εξειδικεύσουν προς τα κάτω, προς τον 
τοπικό σχεδιασμό.
Δυστυχώς, από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του σχεδιασμού, ο σχεδιασμός 
παραμένει πολυεπίπεδος, όχι απόλυτα αλλά συχνά παραμένει πολυεπίπεδος. Τι 
σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα ειδικά, τα περιφερειακά, ο τοπικός σχεδιασμός, τα 
γενικά πολεοδομικά σχέδια λειτουργούν ανεξάρτητα, αυτόνομα. 
Άρα, έχουμε λοιπόν μια δυσκολία στο να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή οι εθνικές 
στρατηγικές να μπορέσουν να περάσουν μέσα στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Οι 
κατευθύνσεις των ειδικών χωροταξικών πλαισίων να περάσουν στα περιφερειακά 
σχέδια και να εξειδικευτούν μέσα σε αυτά και οι κατευθύνσεις των περιφερειακών 
στα τοπικά σχέδια. Δηλαδή, αν ο σχεδιασμός λειτουργούσε σωστά θα έπρεπε τότε 
για να κάνουμε τις επενδύσεις μας, τις χωροθετήσεις μας να ασχοληθούμε μόνο με 
τα τοπικά χωρικά σχέδια. Δυστυχώς αυτό δε γίνεται.
Έχουμε έναν σχεδιασμό, λοιπόν, ο οποίος δυσκολεύεται να λειτουργήσει με αυτή 
την εναρμόνιση, εξειδίκευση. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι 
είναι ένα χωροταξικό, ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού που η βασική του 
κατεύθυνση είναι οι οργανωμένοι υποδοχείς και καλώς το έχει αυτό το πράγμα.
Και θα πάω κατευθείαν στον προβληματισμό μου. Το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο 
προβλέπει αυτό που σας προανέφερα. Προβλέπει ότι τα περιφερειακά σχέδια 
οφείλουν να εναρμονιστούν με τον υπερκείμενο σχεδιασμό και όχι μόνο. Σου δίνει 
και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 
Αναφέρει ότι τα περιφερειακά μπορούν να προβλέψουν νέες περιοχές ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, σε μια άλλη κλίμακα, 
εφόσον εντοπιστεί η δυνατότητα, η ικανότητα κλπ. μπορούμε να προβλέψουμε μια 
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νέα περιοχή ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. 
Επίσης, το πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών, το ειδικό πλαίσιο, προβλέπει ότι τα 
περιφερειακά μπορούν να αποτυπώσουν τις διαμορφωμένες συγκεντρώσεις 
μονάδων και ειδικά των θεσμοθετημένων ΠΟΑΥ, δηλαδή να δούμε τι υπάρχει και 
ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση. 
Βεβαίως, οφείλουν να εντοπίσουν και τα προβλήματα ανταγωνισμού των 
υδατοκαλλιεργειών με άλλες χρήσεις. Την ίδια λογική οφείλει να υιοθετήσει και το 
ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας που είναι σε επίπεδο Περιφερειακού. 
Τι γίνεται με τα ΓΠΣ. Το ειδικό χωροταξικό δίνει κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο 
σχεδιασμό. Τοπικά χωρικά σχέδια όπως τα λέμε σήμερα. Τα σχέδια αυτά, καταρχάς, 
οφείλουν να εντοπίσουν στη στεριά, στο χερσαίο μέρος τις περιοχές αυτές όπου 
μπορούν να μπουν οι δραστηριότητες. Και οφείλουν, όταν υπάρχουν, να εντοπίσουν 
τις συγκρούσεις της υδατοκαλλιέργειας με άλλες χρήσεις, οφείλουν λοιπόν αυτό να 
το ρυθμίσουν.
Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που δίνει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Πάμε να 
δούμε τώρα τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, χρονικά αλλά και πρακτικά. Χρονικά γιατί; 
Γιατί ουσιαστικά σήμερα έχουμε περιφερειακά σχέδια, εκτός από της Κρήτης που 
θεσμοθετήθηκε πρόσφατα που είναι και το τελευταίο, τα οποία είναι παλιά, του 
2003-2004. Επομένως, δεν μπορούν να αντλήσουν τις κατευθύνσεις, τις στρατηγικές 
που δίνει το ειδικό χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών που είναι του ’11. Ένα 
πρόβλημα. 
Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η απουσία της έννοιας κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις 
ανάλογα με τον κάθε μελετητή αλλά και με τον καθένα μας αντιμετωπίζονται με 
διαφορετικό ορισμό, με διαφορετική λογική. Επίσης, συνήθως ένας μελετητής 
όταν του πεις να κάνει ένα ειδικό χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες, για τον 
τουρισμό, για τις ΑΠΕ, για οτιδήποτε ουσιαστικά αφοσιώνεται σε αυτό και ξεχνάει 
ότι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες εξίσου ισχυρές. Δηλαδή, πρέπει κανείς να 
έχει μια πολυτομεακή διάσταση όλων των δραστηριοτήτων.
Άρα λοιπόν, η έννοια των κατευθύνσεων μπορεί να είναι ενδεικτικού χαρακτήρα ή 
στρατηγικού. Είναι κατευθύνσεις δεσμευτικού χαρακτήρα για το δημόσιο, δηλαδή 
να σου πει πρέπει να κάνεις ένα γενικό πολεοδομικό, ένα ΣΧΟΑΠ. Είναι κατευθύνσεις 
δεσμευτικές για τους ιδιώτες, σου λέει εκεί η πυκνότητα είναι τόση, η αρτιότητα 
θα είναι τόση. Άρα λοιπόν, έχουμε μια διαφοροποίηση των κατευθύνσεων που 
υπάρχουν μέσα στα ειδικά πλαίσια αλλά και μέσα στα περιφερειακά πλαίσια.
Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι η έννοια της εξειδίκευσης. Αυτό το εντοπίσαμε 
και το διαπιστώσαμε με έντονο τρόπο στα νέα περιφερειακά σχέδια που κάναμε, 
δηλαδή σε μελέτες των περιφερειακών πλαισίων. Όπου πως εξειδικεύουμε την 
κατεύθυνση, τη Χ κατεύθυνση του ειδικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών σε μια 
περιφέρεια; Εκεί υπάρχει δυσκολία και υπάρχουν και πολλές ερμηνείες. 
Επίσης και το ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών αλλά και άλλα ακόμα έχουν 
μια δεσμευτική πυκνότητα κατευθύνσεων. Δηλαδή, οι κατευθύνσεις που δίνουν 
είναι κανονιστικές, είναι δεσμευτικές. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα στην 
εξειδίκευση, στον υποκείμενο σχεδιασμό. Όταν έχεις μια απόσταση 1.000 μέτρα 
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αυτή δε μπορείς να την εξειδικεύσεις.
Ο υποκείμενος σχεδιασμός θα έπρεπε να διαθέτει μια σχετική ελευθερία στη 
διατύπωση των ρυθμίσεών του. Βέβαια με έλεγχο. Μια ευελιξία, μια ελευθερία που 
επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα των τοπικών συνθηκών και τα χαρακτηριστικά 
τους. 
Τα κυριότερα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού. Τα γενικά και τα ειδικά για το 
ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών. 
Τα γενικότερα είναι ότι έχουμε την ελλιπή εναρμόνιση των διαφόρων επιπέδων 
από πάνω προς τα κάτω. Άρα, δημιουργείται μια πολυφωνία χωρικού σχεδιασμού. 
Μπορεί να έχεις ένα ειδικό που να λέει άλφα για το ίδιο πράγμα, ένα περιφερειακό 
που να λέει βήτα και ενδεχομένως ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο που να λέει κάτι 
άλλο. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, υπάρχει ο μηχανισμός και με τους 
συναδέλφους έχουμε βρει τον τρόπο λειτουργίας. Πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή 
εναρμόνιση. 
Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα με τις συνεχόμενες διευκρινίσεις επί των σχεδίων 
των χωροταξικών. Όταν υπάρχουν συνεχόμενα ερωτήματα τι σημαίνει αυτό, τι 
σημαίνει εκείνο, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός δεν είναι ξεκάθαρος και ο σχεδιασμός 
οφείλει να είναι ξεκάθαρος. Δεν πρέπει να δημιουργεί αμφιβολίες. Προσφυγές στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας με την ίδια λογική που σας προανέφερα. 
Επίσης, πιο ειδικά ζητήματα για των υδατοκαλλιεργειών. Ενδεικτικά κάποια 
πράγματα που προσωπικά εντόπισα, γιατί δεν έχω δουλέψει σε όλες τις μελέτες 
των νέων περιφερειακών.
Οι νέες μελέτες των περιφερειακών πλαισίων πρέπει να αντλήσουν τις κατευθύνσεις 
του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, να εναρμονιστούν προς αυτές και να τις 
εξειδικεύσουν. Τι διαπιστώσαμε; Διαπιστώσαμε ότι πολύ συχνά, όχι πάντα, να 
είμαστε δίκαιοι, υπάρχει απουσία ή και διαφοροποίηση της κατηγοριοποίησης των 
κατευθύνσεων των ζωνών, των ΠΑΥ που δίνει το ειδικό πλαίσιο σε σχέση με το 
Περιφερειακό. Άλλη κατηγοριοποίηση έκανε στις ζώνες, ας πούμε, το ειδικό πλαίσιο 
στην τάδε ΠΑΥ, αλλιώς τις μετέφραζε το Περιφερειακό.
Υιοθετούσε νέες κατηγορίες ζωνών, τις ονόμασε μάλιστα ευρείες ζώνες ανάπτυξη 
του πρωτογενή τομέα σε αντιδιαστολή με τις κατευθύνσεις και με τη ζωνοποίηση 
που έκανε το ειδικό πλαίσιο. Είχαμε χαρτογραφικές ασάφειες, είχαμε έλλειψη της 
πρόβλεψης για τη μεμονωμένη χωροθέτηση μονάδων σε κάποια περιφερειακά. Δεν 
υπήρχε η πρόβλεψη να έχουμε νέες μεμονωμένες μονάδες. 
Δεν έκαναν δεκτή την αποδοχή νέων μονάδων και έχουμε και μια έλλειψη 
προβλέψεων για τη συνεργασία του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών με τον τουρισμό. 
Για να έχουμε περιφερειακά σχέδια, τα οποία δε δημιουργούν προβλήματα με τον 
υπερκείμενο σχεδιασμό θα πρέπει να καλυφθούν τα προβλήματα και να έχουμε 
περιφερειακά σχέδια, όπως και το ειδικό αλλά και γενικά να έχουμε χωροταξικά 
σχέδια τα οποία θα είναι ξεκάθαρα.
Σας ευχαριστώ.
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«Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: 
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Καλημέρα και από εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω 
κάτι, ότι είναι πολύ σημαντικό που εκπροσωπείτε το δημόσιο, γιατί η συνέργεια 
μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική 
για την ανάπτυξη και του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών αλλά και των λοιπών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων για τη χώρα.
Η εισήγηση θα είναι στην περιφέρεια Αττικής, όμως στην αρχή θα έχω κάποιες 
διαφάνειες από καλά παραδείγματα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Στην αρχή θέλω να συνδέσω τον χωρικό σχεδιασμό με την αναπτυξιακή πολιτική 
μέσα από δυο σημεία. Στο πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
των υδατοκαλλιεργειών -που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
το ’14-’20- ένας από τους άξονες για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που θα 
άρει τα εμπόδια και τις όποιες στρεβλώσεις είναι η ολοκλήρωση του χωροταξικού 
σχεδιασμού.
Το δεύτερο σημείο είναι ότι η εθνική στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης για το ’14-
’20 -που ήταν εκ των προτέρων αιρεσιμότητα- καθορίζει 8 σημαντικούς κλάδους, οι 
οποίοι είναι αυτοί που θα βοηθήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
και ένας από αυτούς είναι η αγροδιατροφή. 
Τονίζεται δε, μέσα στην εθνική στρατηγική 2014-2020, η ανταγωνιστικότητα και το 
πόσο πρέπει να προωθηθεί ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας για όλες τις περιφέρειες. 
Να θυμίσω ότι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει παράκτιο χώρο είναι 
η δυτική Μακεδονία. 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν παράκτιο μέτωπο 
με ότι αυτό σημαίνει και με τα πολλά χιλιόμετρα που έχουμε συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες μεσογειακές χώρες και με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. 
Τα αναπτυξιακά οφέλη του χωροταξικού σχεδιασμού για τους επενδυτές είναι 
πολλά. Η χωροθέτηση μεμονωμένης ΠΟΑΥ, τι σημαίνει για τον κλάδο σας; Σημαίνει 
διασφάλιση προβλεψιμότητας, άρα επενδυτική ασφάλεια, αυτό είναι πολύ κρίσιμο. 
Σημαίνει ότι εξοικονομεί ο επενδυτής χρήματα, γιατί δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση 
μελετών και σύνταξη μελετών και ξανά μελετών που θα μπουν στο συρτάρι ή θα του 
αρνηθούν, εφόσον τουλάχιστον ξέρει ότι η χωροθέτηση θα γίνει σε έναν χώρο που 
μπορεί να γίνει. Μειώνεται έτσι και ο κίνδυνος και η αστοχία από την πλευρά των 
επενδυτών και προχωράει και πιο γρήγορα το δημόσιο και με διαφάνεια. Αυτό είναι 
πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό έχει ένα θετικό πλεονέκτημα στην οικονομική μεγέθυνση του κλάδου και στον 
αναπτυξιακό ανταγωνισμό και την αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί όταν οι επενδύσεις 
γίνονται με ασφάλεια θα έρθουν και άλλες επενδύσεις και θα υπάρχει ένας συνεχής 
κύκλος, μια ροή τροφοδότησης συνεχόμενων επενδύσεων. 
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Θέλω να σταθώ ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο με τα όποια προβλήματα των 
υδατοκαλλιεργειών έχει κάποιες ασυμβατότητες και σκοπός είναι να διορθωθούν 
και να βελτιωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Είμαστε όμως η μόνη χώρα μαζί με 
την Κροατία που έχει κάνει περισσότερα βήματα ειδικά για έναν τομεακό κλάδο, τις 
υδατοκαλλιέργειες. Αυτά είναι από το site της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θα σας δώσω δυο διαφάνειες μόνο για να καταλάβετε τι έχει κάνει και η Κροατία 
συγκριτικά με εμάς. Έχουν προχωρήσει και αυτοί σε κάποια ζωνοποίηση. Εδώ είναι 
ο παράκτιος χώρος της Κροατίας. Η Κροατία έχει 21 περιφέρειες. Οι 7 από αυτές 
είναι παράκτιες. Εμείς έχουμε 12 από τις 13. 
Η βασική διαφορά με την Κροατία είναι ότι εμείς καθορίζουμε τις περιοχές 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, το ειδικό πλαίσιο των 
υδατοκαλλιεργειών έχει πάρει τον εθνικό χώρο και έχει καθορίσει τις περιοχές σε 
εθνικό επίπεδο ανάλογα με τις 5 κατηγορίες που δεν τις είπατε αναλυτικά.
Η διαφορά με την Κροατία είναι ότι τις παράκτιες περιφέρειες τις καθόρισαν σε 
περιφερειακό επίπεδο. Ήταν υποχρεωμένη κάθε περιφέρεια, με βάση κάποιο 
νόμο με κριτήρια, να καθορίσει με κάποια κριτήρια καταλληλότητας φυσικού 
περιβάλλοντος, οικονομικού και κοινωνικού, καθιερώνοντας σε περιφερειακό 
επίπεδο τις ζώνες στις περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών.
Ένα σημαντικό στοιχείο που θέλω να τονίσω και να το πω κύριε Ζαμπέλη είναι ότι 
πέραν της διαβούλευσης που γίνεται για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τα χωρικά σχέδια όλων των χωρικών επιπέδων είτε πρόκειται για 
στρατηγικά, είτε για τοπικά έχουν διαβούλευση, συμμετοχικές διαδικασίες και 
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί; Γιατί η όποια αποδοχή, στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό από το κοινό, σημαίνει την υιοθέτηση του σχεδίου και ότι το θέλει ο κόσμος, 
αυτό που είπε ο κος Ζαμπέλης. Αυτό που πάει να γίνει είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Αποδέχεται η τοπική κοινωνία και αυτό σημαίνει παραπάνω ανάπτυξη. 
Άρα, είναι κρίσιμη η συμμετοχική διαδικασία και η προσπάθεια να καταλάβουν οι 
περισσότεροι πολίτες και οι φορείς ότι αυτό που πας να κάνεις, γιατί εμείς είμαστε 
τεχνικοί, θα βοηθήσει στην τοπική ανάπτυξη, στην περιφερειακή και στην εθνική με 
τις όποιες παραμέτρους. 
Έχουμε μια διαφοροποίηση στον καθορισμό των κατηγοριών ανάμεσα σε Κροατία 
και Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι είναι οι μοναδικές χώρες που έχουν έναν ήδη 
χωροταξικό σχεδιασμό για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.
Εμείς έχουμε τις 5 ζώνες, είναι σε όλους γνωστές. Η Κροατία έχει 4 τύπους που 
ο πρώτος είναι αποκλειστικής χρήσης. Ότι εκεί θα έχεις μόνο υδατοκαλλιέργειες. 
Ο δεύτερος δίνει προτεραιότητα στην ιχθυοκαλλιέργεια χωρίς να αποκλείει 
άλλες δραστηριότητες. Η τρίτη περιοχή δίνει δυνατότητα εγκατάστασης 
υδατοκαλλιέργειας, άρα έχουμε συνύπαρξη της υδατοκαλλιέργειας με άλλες 
δραστηριότητες. Και η τέταρτη είναι πλήρης απαγόρευση της εγκατάστασης.
Οι περιοχές αποκλεισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κροατία είναι κοινές. 
Δηλαδή, σε τέτοιες περιοχές δεν μπορείς να έχεις δίαυλο ναυσιπλοΐας, να έχεις 
υποθαλάσσια καλώδια, εντατικές χρήσεις τουρισμού κ.λπ. 
Και πάμε στην Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής εισφέρει στο συνολικό 
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εθνικό προϊόν σε ένα μικρό αλλά κρίσιμο ποσοστό. Είναι επεξεργασμένα στοιχεία 
από τα στοιχεία του ΣΕΘ του ’17. Έτσι ο αριθμός μονάδων σε ποσοστιαία μέτρηση 
είναι 8% με εγκεκριμένη δυναμικότητα περίπου 5 με 5,5.
Εδώ είναι ο χάρτης όπως αποτυπώνεται από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των 
υδατοκαλλιεργειών και δείχνει τις περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην 
Αττική. Είναι 4 σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο. Στα Μέγαρα αριστερά που είναι Β 
κατηγορίας, δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο. Στη Σαλαμίνα, στον Πόρο 
και στην Τροιζηνία που είναι κατηγορίας Α. 
Εδώ θέλω να σημειώσω ότι στο κομμάτι αυτό αριστερά που είναι στην Πελοπόννησο 
υπάρχουν μονάδες, οι οποίες ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
διοικητικά αλλά στο ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών εμπεριέχονται στην 
Κορινθία. Αυτό όμως δε δημιουργεί πρόβλημα για τον καθορισμό ΠΟΑΥ, ούτε για 
τις μεμονωμένες αδειοδοτήσεις. Πιθανώς κάποια στιγμή όταν θα αλλάξει το ειδικό 
πλαίσιο να αναθεωρήσουμε και να τις εντάξουμε στην Αττική.
Η Αττική εντάσσεται κυρίως στη ζώνη Ε λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα της 
πρωτεύουσας και των πάρα πολλών παραγωγικών δραστηριοτήτων στον παράκτιο 
χώρο που δεν θέλουμε να τον επιβαρύνουμε πάρα πολύ.
Ο κος Γουργιώτης ανέφερε πριν ότι έχουμε θεσμοθέτηση του καινούργιου 
Περιφερειακού της Κρήτης το ’17, είχαμε όμως το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας-
Αττικής, το οποίο θεσμοθετήθηκε, μετά από πολλών χρόνων προσπάθεια, το 2014. 
Μέχρι τότε ίσχυε το ρυθμιστικό σχέδιο του ’85 με το νόμο 1515 και κάναμε πάρα 
πολλές προσπάθειες για να τροποποιήσουμε αυτό το σχέδιο και να έχουμε ένα 
νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας-Αττικής, εν μέσω οικονομικής κρίσης και εν μέσω 
κοινωνικής οικονομικής κρίσης.
Πέντε πυλώνες του νέου ρυθμιστικού στηρίζουν και διατρέχουν όλον τον κορμό 
και δίνουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις πολιτικές για την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής της Αθήνας. 5 είναι, αλλά σε αυτούς που έχουν σχέση 
με την υδατοκαλλιέργεια είναι η παραγωγή και το περιβάλλον. Οι υπόλοιποι είναι για 
τους υπόλοιπους χώρους, πολιτισμός, κοινωνική συνοχή, αστική αναζωογόνηση. 
Αυτό τι σημαίνει; Ότι δίνει έναν πυλώνα από τους 5 στην παραγωγική ανασυγκρότηση 
της περιφέρειας Αττικής και το ρυθμιστικό δείχνει στρατηγικές κατευθύνσεις για 
κάθε έναν τομέα παραγωγικής δραστηριότητας πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή. 
Στον πρωτογενή που είναι η υδατοκαλλιέργεια ενισχύει τις δραστηριότητες 
πρωτογενούς τομέα είτε πρόκειται για γεωργία – κτηνοτροφία, είτε για αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια που είστε εσείς, σε ειδικά διαμορφωμένες ζώνες. Είναι αυτό που 
αναφέρθηκε πριν, ότι η χωροταξία προκρίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους 
οργανωμένους υποδοχείς. 
Και αυτό γιατί; Γιατί οι οργανωμένοι υποδοχείς καθορίζονταν βάσει του νόμου του 
πρώτου του 1650 του περιβάλλοντος. Γεγονός το οποίο υιοθέτησε ο νόμος 2742 της 
χωροταξίας και συνεχίζουμε και εμείς σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. Και 
αυτό γιατί πέραν των ωφελειών που έχει σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για 
τους φορείς και επενδυτές και ΠΟΑΥ, οι οργανωμένοι υποδοχείς έχουν μικρότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την 
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οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προστατεύουν και το περιβάλλον. Αυτή είναι 
μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος..
Τι άλλο λέει το ρυθμιστικό. Το ρυθμιστικό της Αθήνας συντάχθηκε κυρίως μέχρι το 
’11 - ’12 που ήταν η περίοδος που δεν είχε βγει το ειδικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών, 
άρα στην αρχή δεν είχε συμπεριληφθεί και δεν είχε ειδικότερες διατάξεις. Μέσα 
στις διατάξεις του εφαρμόζεται ότι λέει το ειδικό πλαίσιο. 
Τις ζώνες της ΠΟΑΥ τις ενσωματώνει πλήρως όπως είναι από το ειδικό πλαίσιο. 
Γράφει όμως ότι πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες για τον καθορισμό, τον πιθανό 
εντοπισμό νέων ΠΑΥ ή τον περιορισμό των υφισταμένων με κάποια στοιχεία. 
Οποιοσδήποτε βέβαια περιορισμός που προτείνει μέσα από αυτές τις μελέτες θα 
γίνει εφικτός και δυνατός εν είδει ανάδρασης στο ειδικό χωροταξικό. Όταν γίνει 
η αναθεώρηση του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών θα παρθούν αυτές οι 
μελέτες, τις οποίες ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει και θα δουν πόσο μπορούν να 
τις υιοθετήσουν και σε τι βαθμό, σε σχέση με την εθνική αναπτυξιακή χωρική και 
περιβαλλοντική πολιτική. 
Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που ανέφερε η κυρία Ζήφου και είναι κρίσιμο. Ο 
καθορισμός των χερσαίων υποστηρικτικών και συνοδών εγκαταστάσεων είναι ένα 
μεγάλο θέμα στη θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ και σε σχέση με τη θεσμοθέτηση στο 
χερσαίο χώρο. Δίνει κατεύθυνση όπως πάλι προαναφέρθηκε το ειδικό πλαίσιο, 
το χωροταξικό στα γενικά πολεοδομικά. Τα γενικά πολεοδομικά τι δυνατότητα 
έχουν; Δεν έχουν δυνατότητα να τροποποιήσουν αυτά που λέει, δεν μπορεί να 
τροποποιήσει την ΠΟΑΥ, δεν μπορεί να τροποποιήσει αυτό που λέει το ειδικό 
πλαίσιο.
Μπορεί όμως να καθορίσει ζώνες ή να καθορίσει μέσα στις ζώνες τη θεσμοθέτηση 
των γενικών πολεοδομικών για να υποδεχθούν τις παραγωγικές δραστηριότητες 
της ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτό το λέει το ειδικό χωροταξικό, οι κατευθύνσεις του. 
Επίσης σας δίνω εν συντομία, τις ξέρετε καλύτερα από εμένα, τις χερσαίες 
υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που είναι σταθμοί παραγωγής γόνου, ιχθυογεννητικοί 
σταθμοί, μονάδες προπάχυνσης ιχθύων κλπ. 
Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Το άρθρο 7 του ειδικού πλαισίου που λέει για 
κάποιες αποστάσεις. Τι όμως μπορεί να γίνει παρακάτω; Θα πρέπει να ενσωματωθούν 
μέσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό των γενικών πολεοδομικών κάποιες τέτοιες 
διατάξεις ή να προβλέψουμε μέσα σε ζώνες χρήσεων που θα είναι γεωργικής γης ή 
κατάλληλες ή αποκλειστικές ή όχι να προβλέψουμε οπωσδήποτε τις συνοδευτικές 
εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργειών. 
Σε σχέση με το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε 
τον καθορισμό χρήσεων γης στην Αττική. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να κάνουμε 
γενικά πολεοδομικά εκεί που δεν έχει η Αττική ή έχει σε πολύ μικρό βαθμό για να 
είναι ασφαλής ο επενδυτής και να καθορίζονται οι χρήσεις γης για πάρα πολλούς 
λόγους, όπως περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής στην Αττική.
Έχουμε δυο παραδείγματα. Οι ζώνες οικιστικού ελέγχου. Στους περισσότεροι 
φαντάζομαι είναι άγνωστος ο όρος. Ήταν με την προηγούμενη χωροταξική και 
πολεοδομική νομοθεσία που δεν έδινε τη δυνατότητα καθορισμού χρήσεων γης 
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στον αστικό χώρο. Έτσι υπήρχε το εργαλείο των ζωνών οικιστικού ελέγχου που 
καθόριζε χρήσεις στον περιαστικό χώρο, γύρω από τις αστικές συγκεντρώσεις. 
Αυτό ήταν για να μειώσουμε τη διάχυση αλλά και για να μπορούν οι χρήσεις 
αυτές που δεν μπορούσαν να μπουν στον αστικό χώρο να μπουν κατάλληλα. Έτσι 
το 1998 και το 2003 που υπήρχε δυνατότητα εγκατάστασης υδατοκαλλιεργειών 
στη γεωργική γη που προβλεπόταν από τις ζώνες οικιστικού ελέγχου. Εδώ είναι 
η ΖΟΕ Λαυρεωτικής. Το κίτρινο αχνό χρώμα δείχνει τη δυνατότητα εγκατάστασης 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών μέσα σε αυτό. Αντίστοιχα και 
στη ΖΟΕ Μεσογείων που είναι πιο πρόσφατη. 
Και θα κλείσω εδώ την παρουσίαση λέγοντας ότι κάποιες από τις χερσαίες συνοδές 
εγκαταστάσεις θα μπουν μέσα στις ΠΟΑΥ. Όποιες από αυτές μπορούμε εμείς να 
εντάξουμε στα γενικά πολεοδομικά γιατί πλέον δεν υπάρχουν ζώνες οικιστικού 
ελέγχου, υπάρχουν γενικά πολεοδομικά σχέδια. Θα τις εντάξουμε με όποιο δυνατό 
τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση για τη λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών.
Ευχαριστώ πολύ.
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Κος Εμμανουήλ Δαμανάκης, Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας MSc, 
Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου, Δ/νση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ.
«Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: 
Προκλήσεις – Αδυναμίες. Η Μέχρι Σήμερα Εμπειρία από τις Π.Ο.Α.Υ. ως Εργαλείο 
Εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού»

Καλημέρα σας. Εγώ θα βάλω γραβάτα πάντως το Νοέμβρη του ’19 γιατί θα βγουν 
οι ΠΟΑΥ. 
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση, 
καλημέρα σας. Προΐσταμαι στο τμήμα που είναι αρμόδιο για τη χωροθέτηση των 
υποδοχέων για την εκτροφή των θαλασσίων ειδών και θα ήθελα με μια σύντομη 
παρουσίαση που θα σας κάνω να σας δείξω τα βασικά σημεία αυτού του μηχανισμού 
που είναι δεσμευτικά για εμάς στη διοίκηση και τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα που 
έχουν βγει από συγκεκριμένες ΠΟΑΥ που έχουν προωθηθεί και θα σας κάνω και μια 
ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε ως προς την προώθηση των αιτημάτων. 
Ένα από τα βασικότερα σημεία του μηχανισμού είναι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις 
βάσει των οποίων προωθούνται οι συγκεκριμένοι υποδοχείς. Τα χαρακτηριστικά 
τους είναι επιγραμματικά ότι πρέπει να εντάσσονται αυτοί οι υποδοχείς σε ευρύτερες 
περιοχές ΠΑΥ, όπως αποτυπώνονται στο ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών του 
’11 ή όπως προκύψουν αυτές στο μέλλον. Ότι πρέπει να έχει συγκροτηθεί φορέας, 
ο οποίος με αίτησή του και με φάκελο που θα αφορά τον φορέα κατατίθεται το 
συγκεκριμένο αίτημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή για τη συγκρότηση φορέα. 
Θα πρέπει να φαίνεται η βούληση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή από την 
Περιφέρεια ότι μπορεί να δοθεί κυριότητα στο φορέα που έχει συγκροτηθεί για να 
μπορεί να διαχειριστεί αυτή την περιοχή. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό αυτού του 
μηχανισμού είναι η στάθμιση κάποιων συγκεκριμένων παραγόντων που δεσμεύουν 
εμάς στη διοίκηση, χωροταξικών παραγόντων και όχι μόνο, έτσι ώστε να εγκριθούν 
αυτοί οι υποδοχείς με προεδρικό διάταγμα.
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που θα ήθελα να μείνουμε είναι ο νόμος 1650 και το άρθρο 
24. Δηλαδή από έναν περιβαλλοντικό νόμο έχει βγει η ανάγκη να οργανωθεί αυτός 
ο κλάδος σε συγκεκριμένους υποδοχείς. Το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε αργότερα με τον 2742.
Το 2002 βγήκε υπουργική απόφαση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν 
για να συγκροτηθούν οι υποδοχείς αυτοί. Το 2009 βγήκε μια κοινή εγκύκλιος μεταξύ 
του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προσδιορίζει 
βασικά χαρακτηριστικά για τη χωροθέτηση μονάδων και υποδοχέων. Και μετά το 
2011 είχαμε το ειδικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών.
Οι διατάξεις που βγαίνουν από αυτή τη νομοθεσία είναι αυτές οι οποίες εμείς 
χρησιμοποιούμε στη διοίκηση για να εξετάζουμε τα αιτήματα που μας κατατίθενται. 
Από το νόμο 1650 που από αυτόν ξεκίνησε ο μηχανισμός τίθεται το θέμα της 
φέρουσας ικανότητας. Δηλαδή, οι υποδοχείς αυτοί έχουν και μια περιβαλλοντική 
διάσταση που οφείλουμε εμείς να τη συνεκτιμούμε.
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Με την εγκύκλιο του 2009 οργανώθηκε η διαδικασία και οι μηχανισμοί με τους 
οποίους αυτοί οι υποδοχείς και οι μονάδες χωροθετούνται και το 2011 βγήκε μια 
κωδικοποίηση με βασικά κριτήρια για το πώς οργανώνεται ο κλάδος. 
Ως εκ τούτου οι υποδοχείς αυτοί οργανώνονται από συγκεκριμένο φορέα 
διαχείρισης. Αποκλειστικά και μόνο ΠΑΥ από Α έως Δ μπορούν να αποτελούνται 
από περισσότερες από μια παραγωγικές ζώνες εντός αυτών. Η συνολική μισθωμένη 
έκταση των υποδοχέων και οι μονάδες που θα βρίσκονται μέσα σε αυτές πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων. Οφείλουν να μπορούν να περιλαμβάνουν 
μονάδες που ανήκουν σε διαφορετικές ΠΑΥ. 
Επίσης με τη θεσμοθέτηση αυτών των υποδοχέων υπάρχει δυνατότητα και 
μπορούμε να προβλέπουμε χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές. 
Διευκρινίζω ότι αναγκαίες χερσαίες είναι αυτές για τις οποίες δεσμευόμαστε από τα 
προεδρικά διατάγματα να αποτυπώνουμε. Αυτή η δέσμευση βγαίνει από το ειδικό 
πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών. 
Οι υποστηρικτικές είναι εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν να αποτυπώνονται 
ενδεικτικά στο χερσαίο χώρο αλλά δεν είναι δεσμευτικό για τη διοίκηση να 
τις περιλαμβάνει στο προεδρικό διάταγμα. Μέχρι στιγμής είναι αναγκαίο να 
αποτυπώνονται οι συνοδές εγκαταστάσεις. 
Όσον αφορά στη διαδικασία μετά τη συγκρότηση του φορέα διαμορφώνεται ένας 
φάκελος, ο οποίος κατατίθεται στην υπηρεσία μας, στη Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με την υπηρεσία 
υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου είναι σε συνεχή επαφή για την 
εξέταση του φακέλου. 
Η διαδικασία που σας δείχνω δεν είναι αυστηρά αυτή η οποία περιγράφεται στην 
υπουργική απόφαση του 2002. Είναι η διαδικασία όπως περιγράφεται από αυτή 
την υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που υπάρχει για της ΜΠΕ 
που είναι μεταγενέστερη.
Συνοπτικά, ο φάκελος έρχεται στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, η Διεύθυνσή 
μας οφείλει να κάνει έλεγχο των χωρικών ορίων των θαλασσίων παραγωγικών 
ζωνών, στέλνει τον φάκελο εν συνεχεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών για τον έλεγχο της δυναμικότητας και της γραμμής 
παραγωγής η οποία προωθείται. 
Αφού πιστοποιηθεί το σενάριο σε αυτή την περίπτωση ο φάκελος αποστέλλεται και 
ζητάμε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης να μας πιστοποιήσει και 
περιβαλλοντικά ότι το σενάριο αυτό ευσταθεί, έτσι ώστε μέσα από τη διαδικασία 
διαβούλευσης για τις ΜΠΕ και τη μελέτη που έχει κατατεθεί να βγει το περιβαλλοντικό 
απόθεμα της μελέτης, το οποίο θα ενσωματωθεί ως περιβαλλοντικοί όροι πλέον 
στο χωρικό σχέδιο.
Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού παίρνει όλο αυτό το πακέτο, 
κάνει μια εισήγηση, την προωθεί στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ και εν συνεχεία προωθείται για 
νομοτεχνική επεξεργασία, το προεδρικό διάταγμα. 
Όσον αφορά στα κριτήρια τα οποία η υπηρεσία μας και οι συναρμόδιες 



110

υπηρεσίες οφείλουν να εκτιμήσουν για τη χωροθέτηση των υποδοχέων είναι τα 
παρουσιαζόμενα στον πίνακα, είναι στη διάθεσή σας το υλικό, κωδικοποιημένο με 
βάση το άρθρο 7 του ειδικού πλαισίου.
Να σας πω ενδεικτικά, στην περίπτωση που έχουμε έναν υποδοχέα που αφορά 
θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες απαιτούνται τουλάχιστον 1000 μέτρα που 
λειτουργούν σαν τουριστική μονάδα, 1000 μέτρα από εγκεκριμένες οικιστικές 
αναπτύξεις ή Β1 στάδιο ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ κλπ. Αυτό αφορά τα θαλάσσια είδη. 
Αντίστοιχα είναι στη διάθεσή σας και ένας πίνακας που αφορά οστρακοκαλλιέργειες. 
Το βασικό σε αυτό το σημείο είναι ότι στην περίπτωση των ΠΟΑΥ οφείλουμε να 
συνεκτιμάμε όχι μόνο εγκεκριμένες μελέτες αλλά και μελέτες χωρικού σχεδιασμού, 
οι οποίες βρίσκονται σε ώριμο στάδιο. 
Αυτό είναι πολύ βασικό, ειδικά σε περιπτώσεις πέριξ της Αττικής που έχουμε 
σε εξέλιξη κάποιες μελέτες στο χερσαίο χώρο που είναι σε Β1 στάδιο γενικά 
πολεοδομικά και παράλληλα κινείται και μια αντίστοιχη μελέτη όπως αυτή στο 
θαλάσσιο χώρο. Καλό θα ήταν να κινούνται παράλληλα και να συνεκτιμά η μια 
τα πορίσματα της άλλης, έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα σύγκρουσης 
χρήσεων γης ή σχεδιασμού που ο ένας ανατρέπει τον άλλον. 
Θα σας δείξω ένα παράδειγμα από αυτό που έχει διαπιστώσει η υπηρεσία μας μέχρι 
σήμερα. Σας επισημαίνω ότι τα διαγράμματα που σας δείχνω αποτελούνται από 
πιο παλιές μελέτες τις οποίες έχουμε προωθήσει μέχρι σήμερα. Είναι ενδεικτικά τα 
παραδείγματα και ως εκ τούτου είναι αυτά που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα 
ως υπηρεσία. 
Στην περίπτωση αυτή βλέπετε δυο θαλάσσιες ζώνες οι οποίες βρίσκονται -έχουν 
επισημανθεί με κόκκινο χρώμα- στη θαλάσσια περιοχή της Πιερίας και αφορούν 
οστρακοκαλλιέργεια.
Μετά από πολύ ωριμότητα και σκέψη για το τι θα έπρεπε να ήταν αυτό το οποίο 
θα θεσμοθετείτο και θα το στέλναμε ως προεδρικό διάταγμα για έγκριση, η 
υπηρεσία μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και το φορέα διαχείρισης, καταλήξαμε ότι το 
πλέον επιχειρησιακό θα ήταν αναπαραγωγική ζώνη, να μην φαίνονται ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μονάδων όσον αφορά τις ενδεικτικές μισθώσεις ή στην 
περίπτωση των οστρακοκαλλιεργειών στα long lines απλώς να φαίνονται δυο 
βασικά νούμερα. 
Το ένα νούμερο είναι η μέγιστη ενεργή παραγωγική επιφάνεια ανά ζώνη, η οποία 
μπορεί να πιαστεί θεωρητικά. Το νούμερο από κάτω που βλέπετε είναι η μέγιστη 
ετήσια δυναμικότητα. Θέλαμε έναν μηχανισμό, ο οποίος να είναι ευέλικτος. 
Επειδή είναι προεδρικό διάταγμα έχει αρκετά μεγάλη νομοθετική ισχύ οπότε αν 
δημιουργούσαμε ένα ανελαστικό εργαλείο θα είχαμε προβλήματα στο μέλλον, 
πιθανά να μην μπορούσε να περπατήσει με τις παραδοχές που είχε. 
Ως εκ τούτου καταλήξαμε σε αυτό το μοντέλο χωροθέτησης θαλάσσιου υποδοχέα, 
ο οποίος θα προσδιορίζει τόσο τη μέγιστη ενεργή μισθωμένη έκταση εντός αυτού, 
όσο και τη μέγιστη ετήσια δυναμικότητα. 
Επαφίεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το πώς μετά τη θεσμοθέτηση θα τοποθετηθούν 
οι μονάδες και τα πάρκα εντός αυτών βάσει των περιορισμών που υπάρχουν από 
το ειδικό πλαίσιο και της κοινής εγκυκλίου του 2009. 
Αντίστοιχα μια άλλη περίπτωση που έχουμε μια παραγωγική ζώνη είναι στην 
Οξιά. Δυο νούμερα. Ο αριθμητής είναι η μέγιστη ενεργή έκταση, η οποία μπορεί 
να μισθωθεί εντός αυτής της ζώνης που βλέπετε με κόκκινο χρώμα και στον 
παρονομαστή βλέπετε τη μέγιστη ετήσια δυναμικότητα. 
Δημιουργούμε δηλαδή ένα πολύγωνο στο οποίο θα τοποθετηθούν εν συνεχεία, 
μετά τη θεσμοθέτησή του, οι μονάδες εντός αυτών. Πέραν αυτού, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση στο χερσαίο χώρο μπορείτε να δείτε και προβλέψεις που αφορούν την 
παραχώρηση του αιγιαλού, καθώς και τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού που είναι 
αναγκαίες συνοδές εγκαταστάσεις. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, μπορούμε 
και οφείλουμε στα προεδρικά διατάγματα, τουλάχιστον, να προβλέψουμε τις 
αναγκαίες συνοδές. Υπάρχει θεσμική δέσμευση.
Απεικονίζονται ενδεικτικά στο χάρτη. Είναι ενδεικτική η απεικόνισή του που με 
λίγα λόγια λέει ότι για να λειτουργήσει η παραγωγική ζώνη στη θάλασσα θα πρέπει 
στη στεριά να προβλεφθεί τουλάχιστον μια εγκατάσταση ελλιμενισμού και να 
γίνει αντίστοιχα παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας από την κτηματική 
υπηρεσία του δημοσίου. 
Αντίστοιχα, σε άλλη περίπτωση πάλι στην Οξιά βλέπουμε δυο και τρεις παραγωγικές 
ζώνες με κόκκινο χρώμα, με τα δυο νούμερα που σας είπα. Η μέγιστη ενεργή 
μισθωμένη έκταση και η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα. Με πρόβλεψη χερσαίων 
εγκαταστάσεων αντίστοιχα τόσο συνοδών όσο και υποστηρικτικών. Είναι αυτά στα 
οποία έχουμε καταλήξει ως διοίκηση μέχρι στιγμής, τα οποία είναι τα ελάχιστα 
αναγκαία και τα οποία πρέπει να μπουν στο εγκριτικό προεδρικό διάταγμα, έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί ένα ελαστικό εργαλείο, το οποίο να διασφαλίζει όμως και 
τις προϋποθέσεις του νόμου του 1650 και τις προϋποθέσεις του ειδικού πλαισίου 
υδατοκαλλιεργειών. 
Εδώ μπορείτε να δείτε τις χερσαίες εγκαταστάσεις, ότι έχουμε κάνει πρόβλεψη και 
για επέκταση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και 
αντίστοιχα την ύπαρξη λοιπών συνοδών εγκαταστάσεων, σαν πρόταση πλέον σε 
αυτό εδώ το σημείο. 
 Όσον αφορά τα αιτήματα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί είναι συνολικά 
26. Ημερολογιακά τα 26 αιτήματα χωρίζονται σε 3 πακέτα. Είναι τα αιτήματα που 
έχουν κατατεθεί πριν το 2014 που είναι στον αριθμό περίπου 4, είναι το μεγάλο 
πακέτο αιτημάτων που έχει κατατεθεί το 2014-2015 που είναι 14 στον αριθμό και 
είναι το τελευταίο πακέτο μελετών το οποίο κατατέθηκε μετά τον Οκτώβρη του ’17 
που δόθηκε η επέκταση και είναι περίπου 10. 
Από τα 26 αιτήματα τα 16 αφορούν σε ΠΑΥ Α, δηλαδή σε ευρύτερες ζώνες που 
θεωρούνται κορεσμένες. Τα 8 αιτήματα αφορούν αποκλειστικά σε ΠΑΥ Β που 
δηλαδή έχουμε συγκέντρωση μεγάλη από υφιστάμενες μονάδες αλλά έχουν λίγα 
περιθώρια εξέλιξης. Έχουμε ένα αίτημα που αφορά σε ΠΑΥ Γ στο Αγαθονήσι και ένα 
αίτημα που αφορά αποκλειστικά στον Αμβρακικό σε ΠΑΥ Δ. 
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Από 1/1/18 μέχρι σήμερα, δηλαδή το τελευταίο πεντάμηνο, έχουμε εισηγηθεί και 
έχουν περάσει από το αρμόδιο Συμβούλιο το ΚΕΣΥΠΟΘΑ 3 αιτήματα εκ των οποίων 
τα δύο έχουν σταλεί για νομοτεχνική επεξεργασία και το ένα πρόκειται να σταλεί 
για νομοτεχνική επεξεργασία την επόμενη εβδομάδα.
Από 1/1/17, γιατί από τότε ανέλαβα καθήκοντα και από τότε μπορώ να σας 
ενημερώσω, Όσον αφορά στα κριτήρια, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως υπηρεσία 
στην πορεία για να προωθήσουμε τα υπόλοιπα αιτήματα θα είναι συνδυαστικά τρεις 
παράγοντες. Θα είναι η παλαιότητα κατάθεσης του αιτήματος με βάση τον αριθμό 
πρωτοκόλλου, όσο πιο παλιό το αίτημα τόσο έχουμε κίνηση να ασχοληθούμε. 
Είναι η ωριμότητα του φακέλου, ένας φάκελος ο οποίος είναι ώριμος χωρικά, έχει 
περάσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει εισηγηθεί η αρμόδια υπηρεσία 
ως προς τις ΜΠΕ του είναι ώριμο για να το εξετάσουμε και να εισηγηθούμε. Και φυσικά 
όλα αυτά σε συνδυασμό με την ΠΑΥ στην οποία βρίσκονται. Κατά προτεραιότητα 
θα προωθήσουμε τα αιτήματα. Έχουμε πρόθεση να προωθήσουμε τα αιτήματα, τα 
οποία είναι σε ΠΑΥ Α, δηλαδή σε περιοχές οι οποίες είναι κορεσμένες και έχουν 
άμεσα θέμα.
Πρέπει οπωσδήποτε κατά προτεραιότητα στις περιοχές να προχωρήσουμε τις ΠΟΑΥ. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι αν προκύψουν προβλήματα θεσμικά ή νομικά δεν μπορεί 
στην εξέλιξη με βάση αυτά τα κριτήρια να μπουν και άλλες μελέτες ενδιάμεσα. 
Όσον αφορά στα προβλήματα που μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί είναι αυτό 
που σας είπα προηγουμένως. Εδώ έχουμε την περίπτωση μιας μελέτης που είχε 
κατατεθεί, δεν φαίνεται καλά το εξωτερικό περίγραμμα στο οποίο αρχικά φαινόταν 
ο υποδοχέας, τα εξωτερικά του όρια και μέσα φαίνονταν τα πάρκα και η διάταξή 
τους. 
Διαπιστώσαμε στην πορεία ότι αυτό ήταν πολύ δεσμευτικό, άρα έπρεπε να 
διασφαλίσουμε πως θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο που ως ΠΔ θα είναι λίγο πιο 
ελαστικό. Ως εκ τούτου είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, αποφασίσαμε 
να δώσουμε το εξωτερικό περίγραμμα της ζώνης, να μην απεικονίζουμε μέσα τα 
πάρκα και τις μονάδες και να δώσουμε τα δυο νουμεράκια και να δώσουμε αυτή την 
ευελιξία στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εν 
συνεχεία να τις χωροθετήσει εντός της ζώνης.
Αυτό ήταν το ένα πρόβλημα που διαπιστώσαμε αυτούς τους μήνες. Αντίστοιχη 
περίπτωση ενδεικτικά μπορείτε να δείτε σε μια άλλη μελέτη στην οποία έχουμε τη 
ζώνη, η οποία προβλέπεται να θεσμοθετηθεί. Αυτό είναι πολύ καλό ως στοιχείο 
ανάπτυξης και ως στοιχείο του φακέλου που έχει υποβληθεί για την ΠΟΑΥ. 
Διαπιστώσαμε ότι στην πορεία θα δημιουργούσε πρόβλημα αν έμπαινε στο 
εγκριτικό διάταγμα. 
Προς διευκόλυνση των μελετητών και των συναρμοδίων υπηρεσιών έχουμε 
κωδικοποιήσει όσον αφορά τις χερσαίες, σε δυο πίνακες, τα κριτήρια τα οποία είναι 
αναγκαία για να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα πρόβλεψής τους. Είναι στη διάθεσή 
σας, είναι στη διάθεση και των συναρμόδιων υπηρεσιών.
Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε δυο ομάδες. Στη μια ομάδα είναι οι συνοδές 
εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες, στην από κάτω ομάδα είναι οι υποστηρικτικές 
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εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι αναγκαίες να προβλεφθούν, δύναται όμως. 
Βλέπουμε ποιες είναι οι συνοδές ποιες είναι οι υποστηρικτικές. Ο πίνακας αυτός 
καταγράφει τις υφιστάμενες, το καθεστώς τους και τη νομιμότητά τους έτσι ώστε να 
έχουμε στοιχεία κωδικοποιημένα για την ενσωμάτωσή τους στη μελέτη. Για τις νέες 
μονάδες ένας αντίστοιχος πίνακας, ο οποίος θα περιγράφει τις συνοδές που πρέπει 
να προβλεφθούν και τις υποστηρικτικές αντίστοιχα. Δε φαίνεται καλά αλλά στους 
τίτλους υπάρχει και παράθεση των διατάξεων οι οποίες αφορούν τις συνοδές και 
τις υποστηρικτικές. 
Αυτό που λέτε είναι θεσμική δέσμευση για εμάς γιατί υπάρχει στο ειδικό πλαίσιο. 
Μπορεί στη μελλοντική αναθεώρηση του ειδικού πλαισίου να εξεταστεί. 
Όσον αφορά την πρόβλεψη των χερσαίων εγκαταστάσεων και την τεκμηρίωση της 
αναγκαιότητας αυτών θα σας δείξω ένα παράδειγμα με το οποίο θα διευκολύνω 
λίγο τη συζήτηση. Σε αυτό το σημείο βλέπετε τη συσσώρευση αρκετών σημειακών 
χερσαίων εγκαταστάσεων. Σε αυτήν εδώ τη ζώνη, την παράκτια ζώνη, βλέπουμε 
να υπάρχουν τρία αγκυροβόλια, ενδεικτικές θέσεις για υποδομές υποστήριξης των 
ΠΟΑΥ. 
Θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί ζώνη. Θα 
μπορούσε υπό κάποιες προϋποθέσεις εξέτασης της καταλληλότητας του χώρου ως 
ζώνης εξ αρχής, εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι 
μια χερσαία περιοχή έχει την καταλληλότητα ως προς τα δασικά, τις γεωργικές γαίες 
κλπ. και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις να συγκεντρωθούν χερσαίες εγκαταστάσεις 
εκεί, γιατί ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός υφιστάμενων για συγκεκριμένους λόγους, 
θα μπορούσε να τεκμηριωθεί η δυνατότητα ότι αυτή η ζώνη θα μπορούσε να έχει 
ως κυριαρχούσα χρήση χερσαίες εγκαταστάσεις για υδατοκαλλιέργειες. 
Αυτό όμως πρέπει να γίνει εκ των προτέρων, να αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο 
μαζί με τις εγκρίσεις του φακέλου που έχει κατατεθεί για να μπορέσουμε εκ των 
προτέρων οι υπηρεσίες να εκτιμήσουμε αυτή τη δυνατότητα. 
Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για την ώρα, είμαστε στη διάθεσή σας ως υπηρεσία. 
Σας ευχαριστούμε. 
Μόνο δυο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω, μια προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία 
και μια προς τους επιχειρηματίες. Η μια ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία είναι 
υπεραλίευση ή οργανωμένη εκτροφή; Ως προς τους επιχειρηματίες βραχυχρόνια 
κέρδη ή μακροχρόνια κέρδη και βιώσιμη ανάπτυξη; Αποφασίστε.
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Κα Ιωάννα N. Αργυρού, Βιολόγος / Ιχθυολόγος, Ιδρύτρια & Γενική Διευθύντρια 
της ‘ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.’, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
«Η Ορθολογική και Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας»

Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ για το συνέδριο αυτό. Βλέπω πολύ μεγάλη 
συμμετοχή στο ακροατήριο γιατί υπάρχει μια αγωνία σχετικά με την έγκριση των 
ΠΟΑΥ πολλές από τις οποίες έχουν υποβληθεί αρκετά έγκαιρα.
Η δική μου παρουσίαση θα είναι σύντομη γιατί έχουμε στο μυαλό μας να γίνει 
κάποια συζήτηση μετά και όσον αφορά στην ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας θα ακούσετε εν συντομία την άποψη του μελετητή, 
γιατί ακούσατε αρκετά πράγματα από τις υπηρεσίες πιο πριν. 
Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώς. Ήδη ακούσαμε και πολλές ομιλίες 
και εχθές, και ειδικά στη χώρα μας είναι μια βασική αναπτυξιακή δραστηριότητα 
του πρωτογενούς τομέα και συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας και 
κοινοτικής αγοράς αλλά και στη μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου της 
χώρας. 
Σχετικά λοιπόν με την υδατοκαλλιέργεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας 
απασχόλησε το θέμα της αναζήτησης της κατάλληλης περιοχής για να κάνουμε μια 
μονάδα. Υπήρχε λοιπόν ένα αδειοδοτικό καθεστώς από πάρα πολύ παλιά το οποίο 
ήταν και αυτό πάρα πολύ αυστηρό. 
Έτσι λοιπόν πολλές από τις περιοχές, οι οποίες αρχικά επιλέχθηκαν συμπεριελήφθησαν 
εν συνεχεία και στον σχεδιασμό των ΠΟΑΥ. Η υδατοκαλλιέργεια είναι μια 
δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη και υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στο 
καθεστώς των υφιστάμενων χρήσεων αλλά και από τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές 
χρήσεις. 
Αναδεικνύεται λοιπόν η μεγάλη σημασία του να υπάρχει ένας χωροταξικός 
σχεδιασμός και μια διαχειριστική πολιτική γενικά για την παράκτια ζώνη. Για τη 
χωροθέτηση λοιπόν της δραστηριότητας και την αποφυγή των συγκρούσεων 
χρήσεων γης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα υφιστάμενα θεσμικά πλαίσια 
ανάπτυξης σε χωρικό και τομεακό επίπεδο, καθώς και τα θεσμικά πλαίσια προστασίας 
του περιβάλλοντος για τη συγκεκριμένη περιοχή. 
Αυτή τη στιγμή για την υδατοκαλλιέργεια, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, 
εγκρίθηκε το ειδικό σχέδιο, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξή της 
ήδη από το 2011. Αυτό το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει την ανάπτυξη και την 
οργάνωση της υδατοκαλλιέργειας στις ΠΟΑΥ, στις περιοχές της οργανωμένης 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών.
Όπως μας είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, όπως και εσείς ξέρετε, αυτές οι 
κατηγορίες που προβλέπει το πλαίσιο είναι πέντε, Α έως Ε, έτσι τις λέμε ΠΑΥ Α έως Ε 
και ανάλογα με τη συγκέντρωση των μονάδων. Τις βλέπετε και εδώ στο χάρτη είναι 
οι ΠΑΥ Α, Β, Γ, Δ.
Σε αυτές τις ΠΑΥ από Α έως Δ πρέπει να υποβληθούν ΠΟΑΥ, ενώ στις υπόλοιπες που 
είναι ΠΑΥ Ε αυτή τη στιγμή επιτρέπεται η μεμονωμένη αδειοδότηση των μονάδων. 
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Αυτό λοιπόν, όπως μας είπε και ο κος Δαμανάκης πριν που πολύ χαρακτηριστικά 
έδειξε όλο το πλαίσιο της νομοθεσίας από το ’86 μέχρι σήμερα, από τις ΠΟΑΥ υπήρχε 
μια επιταγή ήδη από το 1999 με τον χωροταξικό νόμο τον 2742. Και βέβαια το 2002 
βγήκε αυτή η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα περιεχόμενα των μελετών για 
την υποβολή των μελετών ΠΟΑΥ. 
Η υποβολή των μελετών ΠΟΑΥ έχει ήδη ξεκινήσει πριν από το ’11, δηλαδή πριν να 
εγκριθεί το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Μια μελέτη ΠΟΑΥ, όπως θα δείτε πολύ εν 
συντομία στη συνέχεια, είναι μια επιστημονική προσέγγιση, είναι μια επιστημονική 
μελέτη. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν τις μελέτες της υπηρεσίας 
έχουν να διαβάσουν και να αντιμετωπίσουν κάτι τόμους που πολλές φορές δεν 
είναι δυνατόν αυτό να γίνει στο πλαίσιο που δουλεύουν στην υπηρεσία.
Αυτή η επιστημονική προσέγγιση οφείλει να εξετάζει τη σκοπιμότητα ίδρυσης της 
ΠΟΑΥ. Αιτιολογείς γιατί επέλεξες την έκταση και το μέγεθος της προγραμματιζόμενης 
ανάπτυξης, περιγράφεις τη δραστηριότητα και φυσικά εκτιμάς τις χωροταξικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Και βέβαια πρέπει να περιγράψεις 
μέτρα και δράσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις, πως θα κάνεις πρόληψη των 
επιπτώσεων, πως θα μειώσεις και θα αποκαταστήσεις τις επιπτώσεις. 
Αρχίζουμε και μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο νόημα που θα το πούμε και προς το 
τέλος της ομιλίας για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ένα νομοσχέδιο, το 
οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, ενσωμάτωσε κάποια κοινοτική στρατηγική και το οποίο 
σχετίζεται και με τις μελέτες ΠΟΑΥ. 
Η ανάγκη λοιπόν για να καθορίσουμε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές για την 
άσκηση της υδατοκαλλιέργειας στην παράκτια ζώνη -που γίνεται στο πλαίσιο της 
εκπόνησης αυτών των μελετών- επιβάλει να γίνει η ΣΜΠΕ, η στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να γίνει και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. 
Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση οδηγεί σε έναν ορθολογικό σχεδιασμό 
της υδατοκαλλιέργειας και ο σκοπός είναι να διατηρηθεί και να προστατευθεί το 
θαλάσσιο περιβάλλον, ώστε να υπάρχει μια αειφόρος ανάπτυξη. 
Στη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη η κοινοτική 
στρατηγική, η εθνική στρατηγική, η αναπτυξιακή στρατηγική για τη χωρική ενότητα 
της περιοχής του έργου, ότι δηλαδή σε Περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται ως 
αναπτυξιακή στρατηγική. Τα πορίσματα από την ανάλυση του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος του τομέα. Το Περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της 
περιοχής, τα εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια στην περιοχή της μελέτης. 
Φυσικά το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του οικείου 
υδατικού διαμερίσματος, καθώς επίσης και η κοινή αλιευτική πολιτική αλλά και το 
ΕΠΑΛ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας. 
Στο πλαίσιο αυτό κατά τη ΣΜΠΕ, η οποία είναι ένας από τους τρεις τόμους που 
υποβάλλονται και βγαίνει στη διαβούλευση μαζί με τους άλλους τόμους, την τεχνική 
έκθεση και την οικονομοτεχνική μελέτη, εξετάζεται το πώς εντάσσεται χωροταξικά 
η ΠΟΑΥ, αν είναι συμβατή με τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις και τα καθεστώτα 
προστασίας, καθώς και με το ευρύτερο περιβάλλον, το κοινωνικό και το οικονομικό.
Λαμβάνεται πάντα υπόψη η βιοποικιλότητα της περιοχής, γιατί στη χώρα μας 
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υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και έχει θεσμοθετηθεί ένα δίκτυο 
περιοχών, το οποίο βέβαια σε περιοχές όπου γίνονται ΠΟΑΥ, όπως ο Αμβρακικός 
ή άλλες περιοχές της χώρας, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και εκεί να λάβεις 
αυτό το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου οι προτάσεις σου να είναι συμβατές για την 
παραγωγική δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας. 
Να ξέρετε ότι στο πλαίσιο της ΠΟΑΥ γίνεται πάντα εκτενής αναφορά και αξιολόγηση 
της συνολικής κατάστασης του περιβάλλοντος. Εξετάζονται στοιχεία ποιοτικά και 
ποσοτικά της οικολογικής κατάστασης των περιοχών ανάπτυξης. Βλέπετε εδώ 
αναλυτικά πόσα στοιχεία εξετάζουμε καθώς επίσης και την αλιευτική δραστηριότητα.
Οπωσδήποτε γίνονται επιτόπιες αυτοψίες και δειγματοληψίες από ερευνητικούς 
φορείς ή άλλα ιδρύματα που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την 
τεχνογνωσία, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τη λειτουργία των 
υφιστάμενων πλωτών μονάδων στην περιοχή. 
Άρα η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για το θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό. Βλέπετε λοιπόν εδώ σε σχέση με τη μεθοδολογία των 
μελετών ΠΟΑΥ διάφορα στοιχεία, τα οποία έχουν καταγραφεί και στις μελέτες της 
ΣΜΠΕ και αφορούν ΠΟΑΥ σε διάφορες περιοχές της χώρας. 
Εδώ είναι μια απεικόνιση του πυθμένα σε σχέση με την Ποσειδώνια. Βλέπετε άλλες 
φωτογραφίες όπου συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
των υποδομών της βενθικής βλάστησης ή άλλου είδους υποστρώματα. Και 
οπωσδήποτε πέρα από την έρευνα των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 
βλέπουμε αν η χρήση είναι συμβατή με τις γύρω χρήσεις. Εδώ υπάρχει ένα 
συσκευαστήριο, είναι πολύ κοντά στην ακτή, άλλες χρήσεις οικιστικές, αλιευτικό 
λιμάνι. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας κατά το σχεδιασμό και τη 
συγγραφή των προτάσεων.
Λοιπόν, εδώ είναι μια απεικόνιση στον Αμβρακικό και είναι συγκεκριμένο των 
ζωνών. Έχουμε θαλάσσιες ζώνες, βλέπετε τις θαλάσσιες ζώνες εκτροφής ιχθύων και 
θαλάσσιες ζώνες εκτροφής οστράκων. 
Σε μια άλλη περίπτωση, στα διαπόντια νησιά, όπου είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, 
οι ζώνες ήταν πολλές και μικρές γιατί υπήρχαν δίαυλοι επικοινωνίας μέσα στα 
νησιά που έπρεπε να διατηρηθούν για τη ναυσιπλοΐα.
Εδώ βλέπετε μια άλλη θαλάσσια ζώνη όχι πολύ εκτεταμένη γιατί είναι στη Σαλαμίνα, 
καθώς επίσης και τη χερσαία υποστήριξή της μαζί με την προβλήτα, όπως 
υποδεικνύεται στο χάρτη. Το πορτοκαλί είναι η χερσαία ζώνη που είχαμε προτείνει 
και η μοβ κουκίδα είναι η προβλήτα, οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις. 
Εδώ είναι ο χάρτης της Εύβοιας όπου είναι μια άλλη μελέτη, η ΠΟΑΥ της Εύβοιας. 
Βλέπετε τις ζώνες εκεί με τους κύκλους, οι ζώνες είναι πάρα πολύ μικρές σε σχέση 
με την ακτογραμμή. Η ακτογραμμή είναι πολύ μεγάλη και στην Εύβοια αλλά και 
σε όλη την Ελλάδα και εκεί που μπαίνουν οι ζώνες της ΠΟΑΥ είναι πολύ μικρή η 
έκταση που καταλαμβάνεται. 
Εδώ βλέπετε μια άλλη ανάπτυξη. Είναι μια από τις ζώνες της ΠΟΑΥ στην Εύβοια. 
Είναι περισσότερα τα πάρκα. Τότε είχαν σχεδιαστεί να έχουν απόσταση στα 500 
μέτρα το ένα από το άλλο. Η ΠΟΑΥ στοχεύει στην ορθολογική ανάπτυξη και στην 
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οργάνωσή της και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ακόμα και για τις διευθύνσεις 
αγροτικής ανάπτυξης όταν εν συνεχεία θα μισθώσουν αυτές τις περιοχές. Γιατί 
άσχετο αν στο τελικό προεδρικό διάταγμα φαίνονται συνολικά οι ζώνες χωρίς να 
αποτυπώνονται τα πάρκα μέσα, αυτό είναι ένα εργαλείο για το πώς η Αγροτικών 
Υποθέσεων θα μισθώσει τους χώρους, γιατί βλέπει ποια είναι η έκταση, η 
δυναμικότητα και σε πόσες αποστάσεις είχαν τοποθετηθεί τα πάρκα, ώστε να δει αν 
μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, γεγονός το οποίο βέβαια το έχει δει και 
σε κεντρικό επίπεδο το ΥΠΑΑΤ.
Αυτές όλες οι μελέτες λαμβάνουν την έγκριση των συναρμοδίων υπηρεσιών και 
βέβαια βγαίνει στο τέλος ένα προεδρικό διάταγμα. Κανονικά από ότι ξέρουμε και 
από τα χωροταξικά σχέδια αυτά πρέπει να αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια από 
την άποψη του σχεδιασμού για να είναι επίκαιρα.
Αυτό που σας έλεγα λίγο πριν για το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε πρόσφατα για 
το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εμείς έτσι το βλέπουμε εδώ, πιστεύουμε να 
το δει και η διοίκηση. Η ΠΟΑΥ είναι ένα εργαλείο για το θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό που ενέταξε την οδηγία του 2014/89 για τη θέσπιση του πλαισίου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια δημόσια διαδικασία, περισσότερο 
πολιτική, για την ανάλυση και την κατανομή της χωρικής και χρονικής κατανομής 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη 
οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων. 
Εμείς κάπως έτσι έχουμε δει τις μελέτες ΠΟΑΥ. Ο κλάδος δηλαδή, έτσι όπως έχει 
καταθέσει τις μελέτες, έκανε όλες αυτές τις αναλύσεις και τις διαβουλεύσεις για 
όλες σχεδόν τις μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί στη χωροταξία. 
Κάτι άλλο θέλω να πω, ότι υπήρχε από μια δημοσίευση της κυρίας Στεφανή και του 
κ. Γουργιώτη ότι θεωρείται ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί ήδη 
συνιστώσα του χωροταξικού σχεδιασμού που ασκείται μέσω του εθνικού πλαισίου 
του 2008, των ειδικών πλαισίων και για της υδατοκαλλιέργειας και βέβαια και για 
των άλλων πλαισίων Περιφερειακού επιπέδου. Θα μας πουν την άποψή τους και 
στη συνέχεια. 
Σχετικά με τη νομοθεσία για τις ΠΟΑΥ παρακολούθησε όλο αυτό το πλαίσιο, 
όπως εξελισσόταν από το 1999 και μέχρι σήμερα, το οποίο συμπληρωνόταν και 
λαμβάνονταν υπόψη οι κατευθύνσεις της νομοθεσίας. 
Οι ΠΟΑΥ, λοιπόν, θα συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη της 
δραστηριότητας της υδατοκαλλιέργειας. Φυσικά για να γίνει πιο ανταγωνιστική η 
ελληνική υδατοκαλλιέργεια πρέπει να στηρίζεται σε ένα πλαίσιο που να απλουστεύει 
τη διαδικασία αδειοδότησης σε όλες τις μορφές είτε σε επίπεδο χωροταξικού 
σχεδιασμού, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων αδειοδοτήσεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Κος Γεώργιος Μπιτσάκος, Εκπρόσωπος Δ.Σ. ΕΛΟΠΥ.
«Χωροταξία και Περιβάλλον ως Βασικές Παράμετροι Ανάπτυξης των 
Υδατοκαλλιεργειών»

Καλημέρα, θα ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτό 
το υπέροχο συνέδριο και ελπίζω να συνεχιστεί. Και επίσης να ευχαριστήσω τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες που όλοι μαζί ήρθαν εδώ για να μιλήσουμε για τα 
προβλήματα που μας ταλαιπωρούν.
Πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από ότι άκουσα σήμερα και από τις 
τοποθετήσεις και από τις παρουσιάσεις. Νομίζω ότι για πρώτη φορά στον δημόσιο 
τομέα υπάρχουν τόσα καλά μυαλά μαζεμένα με πρόθεση να λύσουν τα προβλήματα. 
Αλλά πρέπει να το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
Αγαπητοί, αγαπητές, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια από μια επιχειρηματική 
ευκαιρία της δεκαετίας του ’80 που η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τη θέση της 
στην Ευρώπη, μέσα από την πρόσφατη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια που ήταν στην αρχή τους, έχει εξελιχθεί σε μια επενδυτική 
δραστηριότητα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Βλέποντας τις πρόσφατες εξελίξεις για 
την αναδιοργάνωση των μεγάλων εταιριών του κλάδου και το έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον από πολύ μεγάλα επενδυτικά funds με επενδύσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο και σε κλάδους εντελώς διαφορετικούς φτάσαμε σήμερα στην πλήρη 
αναδιοργάνωση, όπως είπα, των μεγάλων εταιριών με μια από τις μεγαλύτερες 
επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ σε εταιρίες του πρωτογενούς τομέα και ειδικά στη 
χώρα μας. 
Ευτυχώς, η ωριμότητα  από το παρελθόν, ως κλάδος, μας οδήγησε να δημιουργήσουμε 
την ΕΛΟΠΥ, ένα συλλογικό όργανο που αγκαλιάζει τις εταιρίες του κλάδου χωρίς να 
έχει σημασία το μέγεθος της επιχείρησης. Εκπροσωπούμε το 80% της ελληνικής 
παραγωγής και ελπίζω πολύ γρήγορα να εκπροσωπούμε το 100%.
Εάν θέλουμε όμως να έχουμε θέση στο μέλλον και να είμαστε πρωταγωνιστές των 
εξελίξεων με τα μέγιστα οφέλη για την εθνική οικονομία σε παραγωγή πλούτου και 
θέσεων εργασίας θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. 
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα μας; Οι κλιματολογικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες της χώρας μας είναι ιδανικές για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας. 
Το ευρηματικό ελληνικό πνεύμα ανέπτυξε μια τεχνογνωσία που δεν υπήρχε στην 
καλλιέργεια μεσογειακών ειδών και την εξέλιξε σε σημείο που πάνω στο ελληνικό 
know-how αναπτύχθηκε η υπόλοιπη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και δυστυχώς 
και η τουρκική.
Γιατί μας ξεπέρασαν οι Τούρκοι και τι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε; 
Έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού από την κεντρική Κυβέρνηση και άκρατος 
εσωτερικός ανταγωνισμός από τους επιχειρηματίες του κλάδου, όπου ούτε οι ίδιοι 
μπορούσαν να φανταστούν πού μπορούν να φτάσουν αλλά και πόσο μέλλον έχει 
ακόμα η ανάπτυξη του κλάδου.
Έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας με ευθύνη και των δύο μερών, μεταξύ ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και δημόσιας διοίκησης. Πρέπει τώρα άμεσα να παρθούν σαφείς 
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αποφάσεις. Πως να επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση των ΠΟΑΥ, 
όπου εκτός από τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των εταιριών, δίνουν 
και έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα στις εταιρίες σε ένα οργανωμένο και εύκολα 
ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς αυθαιρεσίες.
Ακόμα και για τις ΠΟΑΥ που μιλάμε υπάρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων με 
σπατάλη χρόνου και ανθρώπινων πόρων. Διαπιστώνω στο ΦΕΚ 1175/11.9.2002 ότι η 
διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλεται σε 8 αντίγραφα. Εντός 20 ημερών 
ένα αντίτυπο διαβιβάζεται και στο οικείο νομαρχιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση 
γνώμης ή Περιφερειακό. 
Στο ΦΕΚ 1225/2006 για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΣΜΠΕ, 
η αρμόδια αρχή διαβιβάζει εντός 20 ημερών τη ΣΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. 
Αφού πήγε η ΠΟΑΥ γιατί να ξαναστέλνουμε τη ΣΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο 
για γνωμοδότηση;
Μετά κάτι πολύ σημαντικό για εμένα κατά την ταπεινή μου γνώμη. ΦΕΚ 
241/23.12.2016, το ανέφερε και ο κος Γουργιώτης αν δεν κάνω λάθος, περιφερειακά-
χωροταξικά. Αν υπάρχουν αντικρουόμενες κατευθύνσεις μεταξύ περιφερειακών, 
χωροταξικών και ειδικών, όπως είναι της ιχθυοκαλλιέργειας, εκδίδεται σύμφωνη 
γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας με σχετική απόφαση του υπουργού 
Περιβάλλοντος. Αυτό όμως επηρεάζει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάλογα με 
το ποιος είναι εκλεγμένος είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε κεντρικής Κυβέρνησης. 
ΦΕΚ 3759/25.12.2017 η δημοσιοποίηση μέσα σε 5 ημέρες από την παραλαβή του 
φακέλου γίνεται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής Σχεδιασμού ή με 
δημοσίευση σε τουλάχιστον δυο ημερήσιες εφημερίδες. 
Πρέπει να τελειώνουμε με τις ασάφειες. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και 
μόνο η ανάρτηση στην ιστοσελίδα δημόσιας αρχής πρέπει να μας καλύπτει. Αυτό 
το αναφέρω γιατί στις επικοινωνίες και στα ραντεβού που κάναμε για τα θέματα 
των ΠΟΑΥ κάποια στιγμή παρουσιάστηκε το πρόβλημα ότι δεν υπήρχαν κάποια 
κονδύλια για τις δημοσιεύσεις και εκεί υπήρχε καθυστέρηση και το θεωρώ λίγο 
τραγικό να συζητάμε αυτό το πράγμα στην εποχή μας. 
Παρακαλώ θα ήθελα να μας ενημερώσουν οι ΠΟΑΥ που έχουν ολοκληρώσει το 
κρίσιμο στάδιο του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, όπως αναφέρθηκε, γιατί από το Μάρτιο δεν έχουν 
φύγει από τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου να πάνε στο ΣτΕ για να δούμε τυχόν 
λάθη και να αποφευχθούν στις υπόλοιπες ΠΟΑΥ. 
Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πως θα γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις 
υπόλοιπες ’20; Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε; Εάν δεν προλάβουμε 
το χρονοδιάγραμμα λήξης -που δεν το εύχομαι- στις 4/11/2019 τι θα γίνει με όσες 
δεν έχουν ολοκληρωθεί; 
Επίσης, ο κος Γουργιώτης διαπίστωσε το πρόβλημα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα 
όπως το είχε περιγράψει, ότι από το ειδικό ξεκινάμε και όλα πρέπει να προσαρμοστούν 
και να ασχολούμαστε με το τελευταίο. Δυστυχώς δε συμβαίνει. Τι πρέπει να κάνουμε 
για να τα αλλάξουμε; Πώς μπορούμε; Πώς μπορούμε να ασκήσουμε κάποια πίεση 
να σας βοηθήσουμε στο έργο σας; 
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Αγαπητοί, αγαπητές, είμαστε από τους λίγους κλάδους που η επιτυχία εξαρτάται 
από την προστασία του περιβάλλοντος και που το προφυλάσσουμε ως κόρη 
οφθαλμού για την καλή υγεία των ψαριών μας. Αλλά είναι απαραίτητος και ένας 
σαφής χωροταξικός σχεδιασμός, σύγχρονος και προσαρμοσμένος στο 2018, 
με στρατηγική ανάπτυξης ξεκάθαρη για το μέλλον για να επενδυθούν ακόμα 
περισσότερα χρήματα στη χώρα μας για τη δημιουργία εθνικού πλούτου.
Σας ευχαριστώ.
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Κα Εύα Πασακαλίδου, Στέλεχος, Tμήμα Πρωτογενούς Τομέα ΑMBIO A.E.
«Η Χρήση Διαχειριστικών Εργαλείων στη Λήψη Αποφάσεων και την Τεκμηρίωση 
Μελετών» 

Ευχαριστώ και καλή σας ημέρα. Είμαι η Πασακαλίδου Εύα, στέλεχος της ΑΜΒΙΟ 
και σήμερα θα σας μιλήσω για τη χρήση των διαχειριστικών εργαλείων στη λήψη 
αποφάσεων και την τεκμηρίωση μελετών.
Εκπροσωπώ το τμήμα πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης τροφίμων και βασική 
ασχολία μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση 
μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας, όπως είπε και ο κος Ζαμπέλης, συντάσσουμε μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την εκτίμηση και την αξιολόγηση, λοιπόν, των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβαίνουμε τόσο σε ποιοτική εκτίμηση όσο και σε 
ποσοτικό προσδιορισμό. 
Βάσει της νομοθεσίας ο ποσοτικός προσδιορισμός πρέπει να περιλαμβάνει δόκιμες 
μεθόδους όπως και εργαλεία -και πάλι όπως είπε ο κος Ζαμπέλης- τα οποία βοηθούν 
τις αρμόδιες υπηρεσίες αυξάνοντας την αξιοπιστία των μελετών.
Κάποιες γενικές διαπιστώσεις για την υδατοκαλλιέργεια. Όπως κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα έτσι και αυτή έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον τόσο στο φυσικό 
περιβάλλον, όσο και στο κοινωνικό, καθώς και στο οικονομικό, ενώ παράλληλα έχει 
άμεση εξάρτηση από την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται και 
τους διαθέσιμους πόρους του οικοσυστήματος. 
Βασικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου αποτελεί η κατάλληλη 
χωροθέτηση των μονάδων. Η κακή χωροθέτηση μιας μονάδας μπορεί να σημαίνει 
υποβάθμιση στο περιβάλλον, μπορεί να δημιουργήσει συγκρούσεις με λοιπούς 
χρήστες της παράκτιας ζώνης, όπως είναι η αλιεία και ο τουρισμός και μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και λοιπές οικονομικές απώλειες. 
Βασικές ανάγκες αποτελεί ο εμπλουτισμός των μεθόδων περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης με σκοπό την καλύτερη τεκμηρίωση των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την αύξηση της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων, ενώ μαζί 
με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ενός υγιούς περιβαλλοντικά κλάδου. 
Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων λαμβάνουμε υπόψη μας 
κάποια κριτήρια και απαιτούμενα δεδομένα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 
παραγωγικά, διοικητικά, οικολογικά και κοινωνικά. 
Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για τη λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση 
μιας μονάδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα. Καταρχάς, συλλέγουμε και 
αποτυπώνουμε την υφιστάμενη πληροφορία, η οποία περιλαμβάνει τόσο 
βιβλιογραφική πληροφορία όσο και επίσημα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Λαμβάνουμε 
υπόψη μας τα σχέδια διαχείρισης υδάτων, τυχόν εντάξεις σε προστατευόμενες 
περιοχές, κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και άλλα.
Αμέσως μετά αξιολογούμε την υφιστάμενη οικολογική κατάσταση πραγματοποιώντας 
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in situ μετρήσεις, δηλαδή δειγματοληψίες. Προβαίνουμε σε έλεγχο των τοπικών 
συνθηκών, βαθυμετρία, κυκλοφορία ρευμάτων και το κυματικό καθεστώς. 
Σε επόμενο στάδιο ελέγχουμε τη συμβατότητα ως θεσμοθετημένες χρήσεις και 
λοιπές δραστηριότητες και επιλέγουμε τη θέση της μονάδας. Έχοντας το σύνολο της 
προαναφερθείσας πληροφορίας στη διάθεσή μας είμαστε έτοιμοι να προβούμε στην 
εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος και στον προσδιορισμό 
της μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας, οι επιπτώσεις της οποίας 
είναι αφομοιώσιμες από το περιβάλλον. 
Εκτιμούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όλη αυτή η πληροφορία αποτυπώνεται 
σε χάρτες. Τα εργαλεία τώρα που χρησιμοποιούμε για την τεκμηρίωση της απόφασής 
μας για τη χωροθέτηση μιας μονάδας περιλαμβάνουν εργαλεία επεξεργασίας 
ανάλυσης και αποτύπωσης της πληροφορίας, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης 
του οικοσυστήματος και πρόβλεψης των επιπτώσεων των μονάδων, όπως θα σας 
τα αναφέρω στη συνέχεια. 
Καταρχάς, χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτά 
περιλαμβάνουν επιγραμματικά την ανάλυση κατά SWOT, το μοντέλο DPSIR, καθώς 
και κάποια δέντρα αποφάσεων. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για την 
προκαταρκτική εξέταση και ανάλυση του προβλήματος και την εξαγωγή βασικών 
συμπερασμάτων. Είναι συμπληρωματικά εργαλεία.
Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας είναι η χωρική 
πολυκριτηριακή ανάλυση την οποία αναπτύσσουμε σε περιβάλλον γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών, GIS, μπορεί να το έχετε ακούσει. Όπως ειπώθηκε 
και προηγουμένως, το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 
ανάπτυξης για τις ιχθυοκαλλιέργειες δίνει κάποια κριτήρια για τη χωροθέτηση των 
μονάδων.
Στο μοντέλο μας δίνουμε αυτά τα κριτήρια με σκοπό να παράγουμε αυτόν το χάρτη 
που βλέπετε, στον οποίο βλέπουμε τις ζώνες αποκλεισμού με κόκκινο χρώμα για τη 
χωροθέτηση των μονάδων και με πράσινο τις καταρχήν κατάλληλες περιοχές βάσει 
των κριτηρίων που έχουμε δώσει στο μοντέλο. 
Σε επόμενη φάση ελέγχουμε το βαθμό καταλληλότητας της περιοχής θέτοντας 
διάφορα κριτήρια. Η χρωματική διαβάθμιση αναφέρεται στο βαθμό καταλληλότητας 
της περιοχής, με κόκκινο ζώνες αποκλεισμού, πράσινο κατάλληλες περιοχές.
Πρώτο κριτήριο που ελέγχουμε, βάθος εγκατάστασης. Επόμενο, απόσταση από την 
ακτή. Ρεύματα, κυκλοφορία των ρευμάτων, κυματικό καθεστώς. Εν τέλει σταθμίζουμε 
το σύνολο των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν δίνοντας συντελεστές βαρύτητας 
και εξάγουμε τον τελικό χάρτη.
Βάσει της καταλληλότητας που αποτυπώνεται σε αυτόν το χάρτη, στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα, προβήκαμε στην απόφαση για τη χωροθέτηση των παραγωγικών 
ζωνών μιας περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και σε μια ζώνη 
υδρανάπαυσης. 
Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και για τη χωροθέτηση χερσαίων 
εγκαταστάσεων δίνοντας στο μοντέλο κριτήρια που αναφέρονται προφανώς στη 
χερσαία ζώνη.
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Χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο της συμβατότητας θεσμοθετημένες χρήσεις 
όπως είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός, όπως είναι οικιστικές αναπτύξεις, όπως 
αναφέρθηκαν και λοιπές δραστηριότητες, βιομηχανία, τουρισμός. Χρησιμοποιούμε 
σχεδιαστικά προγράμματα. Βασικές παράμετροι για την απόφαση χωροθέτησης 
μιας μονάδας αποτελεί η κυκλοφορία των ρευμάτων, το να γνωρίζουμε ποια είναι 
τα ρεύματα, πως διαμορφώνονται, ποιες είναι οι ταχύτητές τους και οι διευθύνσεις 
τους στις θέσεις ενδιαφέροντος καθώς και το κυματικό καθεστώς.
Λόγω έλλειψης πραγματικών δεδομένων χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα 
που εξάγονται από το μοντέλο προσομοίωσης ALERMO. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
εργαλείο στη δουλειά μας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ιχθυοκαλλιεργειών είναι το μοντέλο προσομοίωσης του οικοσυστήματος και 
πρόβλεψης επιπτώσεων ιχθυοκαλλιέργειας. Εμείς χρησιμοποιούμε το μοντέλο 
MERAMED. 
Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι παραμετροποιημένο σε συνθήκες της Μεσογείου 
και μας δίνει κάποιους δείκτες βάσει των οποίων χαρακτηρίζεται μια περιοχή. 
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την οικολογική κατάσταση μιας περιοχής σε υψηλή, 
μέτρια, καλή, χαμηλή και κακή. 
Εδώ σας δίνουμε ένα παράδειγμα από το μοντέλο MERAMED όπως τα αποτελέσματα 
απεικονίζονται με τη χρήση λογισμικού serfer. Το παράδειγμα αφορά τη μεταβολή 
της ποικιλότητας της βενθικής βιοκοινωνίας σύμφωνα με τον δείκτη SANON. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμόζουμε 4 σενάρια με τα οποία βλέπουμε τη 
μεταβολή της επίπτωσης όσο μεταβάλλουμε τη δυναμικότητα των μονάδων. 
Σκοπός είναι η απόφαση για το ποια είναι η βέλτιστη λύση συγκρίνοντας τα 4 
αυτά σενάρια. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη δουλειά μας είναι τα γεωγραφικά 
συστήματα πληροφοριών. Αυτά, πέραν της χωρικής πολυκριτηριακής ανάλυσης και 
άλλων χρήσεων, τα χρησιμοποιούμε επίσης και για τον έλεγχο συμβατότητας με 
θεσμοθετημένες χρήσεις.
Συμπερασματικά, ποιους βοηθάει εντέλει η χρήση διαχειριστικών εργαλείων και 
με ποιον τρόπο; Όπως γίνεται αντιληπτό από την παρουσίαση βοηθάει για τη 
χωροθέτηση, για την επιλογή της κατάλληλης θέσης, για την επιλογή της βέλτιστης 
λύσης, δηλαδή για τη χωροθέτηση μιας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 
Επίσης, βοηθάει στον εμπλουτισμό και την τεκμηρίωση των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, διευρύνοντας τον τρόπο εκτίμησης των επιπτώσεων, αυξάνοντας την 
αντικειμενικότητα των μελετών. Όπως ανέφερε και ο κος Ζαμπέλης βοηθάει τους 
ίδιους τους φορείς λήψης αποφάσεων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιβάλουν 
τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα και να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική πολιτική.
Εν τέλει βοηθάει και τους ίδιους τους ιχθυοκαλλιεργητές κατευθύνοντάς τους προς 
την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων με στόχο ένα υγιές περιβάλλον. 
Οι προτάσεις μας για το μέλλον περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση διαχειριστικών 
εργαλείων στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην 
παρακολούθηση της μεταβολής των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε μεγάλη 
χωροχρονική κλίμακα με σκοπό την ανάπτυξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων 
προσβάσιμης από όλους. Απώτερος σκοπός είναι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν 
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να χρησιμοποιηθούν για την παραμετροποίηση των εργαλείων, όπως αυτά που σας 
προανέφερα, βάσει των τοπικών χαρακτηριστικών των ελληνικών θαλασσών. 
Επιπλέον, στις προτάσεις μας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός πρότυπου 
περιβαλλοντικού συστήματος παρακολούθησης για τις ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και 
η καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων ποιότητας και περιβαλλοντικών στόχων 
ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση του παράκτιου χώρου.
Πριν σας ευχαριστήσω θα ήθελα να πω βάσει αυτών που προαναφέρθηκαν ότι 
για εμάς, σε σχέση με αυτή την παρουσίαση που σας έκανα, όταν έχουμε μια 
ζώνη παραγωγής μιας περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας το 
να αποφασίσουμε που συγκεκριμένα θα χωροθετήσουμε τις μονάδες μας μας 
ενδιαφέρει για να τροφοδοτήσουμε το μοντέλο και για να μπορέσουμε να προβούμε 
σε ακριβή εκτίμηση των επιπτώσεων. Αν δεν έχουμε θέση θα γίνει προσεγγιστικά. 
Παρόλα αυτά δεν είναι δεσμευτικό αλλά θα μας δώσει μια εικόνα.
Σας ανέφερα επιγραμματικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δεν έχουμε χρόνο για 
μεγαλύτερη εμβάθυνση. Για ότι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε 
πάρα πολύ. 
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ΘΕΜΑ: «Τεχνολογία και καινοτομία στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια»

Δημήτρης Παπαπαναγιώτου, Μέλος Δ.Σ. ΕΤΕΠΥ
«Τεχνολογία & Καινοτομία στην Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια»

Καλή σας μέρα. Πριν αναφερθούμε στο ρόλο της τεχνολογίας και στο πόσο 
σημαντικός είναι για την ιχθυοκαλλιέργεια και για την πορεία της, ας μου επιτραπεί 
να επισημάνω μερικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν.
Ο πλανήτης γη θα φιλοξενεί αισίως έως το 2030 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η 
πρώτη επιλογή τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο για την πρόσληψη πρωτεΐνης από 
τη διατροφή είναι το κόκκινο κρέας. Για το σκοπό αυτό εκτρέφονται και σφάζονται 
ετησίως 56 δισεκατομμύρια ζώα.
Από τα 50 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα γεωργικής έκτασης το 70% 
χρησιμοποιείται από την κτηνοτροφία για την παραγωγή γάλακτος και βόειου 
κρέατος. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος από την εκτροφή αυτών των ζώων 
αποτελούν το 15% των συνολικών εκπομπών στον πλανήτη. Μέσω της κτηνοτροφίας 
παράγεται επίσης το 37% του συνολικού ποσού μεθανίου, ένα αέριο που είναι 
κατά 25% πιο επιβαρυντικό από το διοξείδιο του άνθρακα, το 65% των συνολικών 
εκπομπών νιτρωδών οξειδίων και το 65% των συνολικών εκπομπών αμμωνίας. 
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η κτηνοτροφία συμβάλει στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη περισσότερο από όσο τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και όλα τα αεροπλάνα 
μαζί. Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί ότι για ένα burger 200 γραμμαρίων απαιτούνται 
600 περίπου γαλόνια νερό, αν πολλαπλασιαστεί επί 4 αυτή η τιμή μπορούμε να 
καταλάβουμε ότι θέλουμε περίπου 2.500 λίτρα νερού για ένα burger το οποίο στην 
Αμερική τουλάχιστον καταναλώνεται κατά κόρον.
Αν όλος ο κόσμος γινόταν χορτοφάγος ή vegan αυτές οι εκπομπές θα μειώνονταν 
κατά 70%. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα είχαμε μια εξοικονόμηση στο 
μέσο ακαθάριστο προϊόν κατά 3%, από τη μείωση στο κόστος περίθαλψης. 
Αυτός το γεγονός ήταν που οδήγησε σταδιακά, τουλάχιστον στην Αμερική, στην 
αντικατάσταση της πρωτεΐνης από κόκκινο κρέας με πρωτεΐνη που προέρχεται από 
το κοτόπουλο, το άσπρο κρέας.
Στις μέρες μας έχουμε ήδη εισέλθει στην μπλε οικονομία, ακούστηκε και εχθές αυτή 
η επισήμανση. Και στην προσπάθεια για αντικατάσταση αυτής της πρωτεΐνης από 
το κοτόπουλο και από το βόειο κρέας με πρωτεΐνη που θα προέρχεται από τα άλγη, 
τα δίθυρα, τα μαλάκια και βασικά από τα ιχθυηρά. 
Εμπόδιο, όμως, σε αυτή τη στροφή αποτελεί η υπεραλίευση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον στα αλιευτικά σκάφη να 
μετατρέπουν τα αλιευτικά πεδία σε μικρές ζώνες και αν δεν ληφθούν πολύ σύντομα 
μέτρα ο όρος «ψαρεύω» θα έχει εκλείψει μέχρι το 2050 από το λεξιλόγιο πολλών 
κατοίκων σε πολλά σημεία του πλανήτη. 
Ο Οδυσσέας Ελύτης όταν πριν από κάποια χρόνια, για τους ξένους φίλους μας 
ένας από τους εθνικούς μας ποιητές, πήρε το νόμπελ λογοτεχνίας στο λόγο που 
απηύθυνε προς το κοινό είχε πει το εξής: «αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα αυτό που 
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θα σου μείνει είναι μια ελιά, ένα αμπέλι και μια βάρκα». Εδώ είμαστε εμείς. Έτσι 
ξεκίνησε η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια με μια βάρκα και αυτοσχέδια ξύλινα κλουβιά, 
τα οποία αργότερα μετεξελίχθηκαν σε σιδερένια και από τα μέσα της δεκαετίας του 
΄90 σε κλουβιά στρογγυλά πολυαιθυλενίου πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας. 
Στην αρχή ταΐζαμε με τα χέρια. Μετά με κανονάκια και τελευταία με εξελιγμένα 
συστήματα αυτόματου ταΐσματος. Μεγάλη συμβολή σε αυτή την πορεία της 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, εκτός από τους επιχειρηματίες, είχαν και συνεχίζουν 
να έχουν οι βιολόγοι, οι γεωπόνοι ζωικής παραγωγής, οι κτηνίατροι, οι τεχνολόγοι 
ιχθυοκαλλιέργειας αλλά και όλοι αυτοί οι εργάτες-παρατηρητές της ζωής των 
ψαριών, οι οποίοι πολλές φορές υπερτερούν ή δεν υστερούν πολλές φορές των 
επιστημόνων.
Αρχίσαμε με 1000 τόνους και σήμερα αισίως έχουμε φτάσει στους 130.000, μετά 
από 30 χρόνια πορείας. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο διπλασιασμός 
αυτού του τονάζ τα επόμενα 10 χρόνια. Μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει 
να έχουμε διπλασιάσει αυτό το τονάζ. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια οφείλει να αξιοποιήσει 
και άλλες ειδικότητες και επιστήμες όπως είναι τα μαθηματικά, η στατιστική, η 
γενετική, η ρομποτική κλπ. 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε το σπίτι μας, δηλαδή το 
θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί και εκεί παράγουμε. Οφείλουμε να 
δούμε αν είναι κατάλληλο και αν στο χώρο που τώρα χρησιμοποιούμε μπορούμε 
να παράξουμε περισσότερο ή να μειώσουμε δυναμικότητα. 
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προηγμένης τεχνολογίας υπολογιστικά συστήματα, 
να καταγράψουμε τη φέρουσα ικανότητα, όχι αυτή που μας ορίζει η νομοθεσία, 
αυτή που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει στο χώρο μας και σε συνδυασμό 
με συστοιχία φίλτρων για μικροφύκη και τελευταίας τεχνολογίας σένσορες να 
λαμβάνουμε συνεχώς ειδοποιήσεις, όταν η παραγωγική διαδικασία επιβαρύνει την 
ποιότητα του νερού ή του βυθού πάνω από τα όρια που εμείς σε συνεργασία με την 
πολιτεία θα θέσουμε. 
Τέτοια συστήματα θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να κρατάμε σταθερό αλλά και να 
μειώσουμε ακόμα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, γεγονός που θα αποφέρει 
μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό όφελος. Θα μπορούσαμε, επίσης, με τη χρήση 
ανάλογου συστήματος να εξάγουμε σημαντικές πληροφορίες και να προχωρήσουμε 
σε δημιουργία συνδυαστικής υδατοκαλλιέργειας σε διάφορα τροφικά επίπεδα, 
όπου τα υποπροϊόντα της παραγωγής ενός είδους θα μπορούν να αποτελέσουν 
θρεπτικά στοιχεία για το άλλο είδος. 
Η Ιταλία έχει τέτοιο θεσμικό καθεστώς, μπορεί να γίνει δηλαδή συγκαλλιέργεια εκεί. 
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει και σε εμάς. 
Ένα δεύτερο πεδίο με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε -και ασχολούμαστε-, είναι 
αυτό της γενετικής. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας αξιόπιστα εργαλεία υψηλής 
απόδοσης, τα οποία μας επιτρέπουν την πρόσβαση σε χιλιάδες πολυμορφισμούς 
στο γονιδίωμα των ψαριών.
Από μια ενδελεχή εξέταση οικογενειών με μεγάλη παραλλακτικότητα θα μπορούσαμε 
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να απομονώσουμε εκείνα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και να οδηγηθούμε 
σταδιακά στη δημιουργία γεννητόρων και ατόμων με αυξημένη ανθεκτικότητα στις 
ασθένειες, στην ανάπτυξη, στον ενδεδειγμένο φαινότυπο κλπ. 
Ένα τρίτο πεδίο που νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε είναι η δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων όπως η παραγωγή λειτουργικών ψαριών. Θα έχετε ακούσει 
για τα λεγόμενα functional foods -είναι ένα trend που υπάρχει παγκοσμίως- τα 
οποία ενδεχομένως θα έχουν υψηλότερη συγκέντρωση ας πούμε σε Ω3 λιπίδια. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ρυθμιστών του λιπιδικού μεταβολισμού 
των ψαριών και σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση από τους ανάλογους γηγενείς 
άγριους πληθυσμούς και την κατάλληλη επικοινωνία προς τους καταναλωτές θα 
οδηγηθούμε σε δημιουργία καινούργιων καινοτόμων προϊόντων και αγορών που 
σταδιακά θα αυξήσουν τη μέση τιμή πώλησης των προϊόντων μας.
Ένα τέταρτο πεδίο με το οποίο έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικά είναι η διερεύνηση της 
θετικής επίδρασης ενός συστήματος ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στη φυσιολογική 
λειτουργία των ψαριών και στην αναμενόμενη βελτίωση που θα έχουμε από αυτό 
το σύστημα σε σχέση με την πεπτικότητα και τον συντελεστή μετατρεψιμότητας.
Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε καλύτερη αξιοποίηση της τροφής και οπωσδήποτε 
πολύ καλύτερες περιβαλλοντολογικές επιδόσεις.
Ένα πέμπτο πεδίο που είναι εξίσου σημαντικό και γίνονται κάποιες προσπάθειες 
είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ελέγχου και γενικότερα εκτίμησης 
των μεταβολών της βιομάζας και αναγνώρισης των απωλειών των ψαριών σε 
παραγωγές ιχθυοκαλλιέργειας με συνδυασμένη χρήση ηχοβολιστικών κυμάτων και 
καμερών. 
Τελειώνοντας πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τους προμηθευτές των τροφών 
και οπωσδήποτε και με άλλα ερευνητικά κέντρα και να προχωρήσουμε στη 
δημιουργία καινοτόμων ιχθυοτροφών με εναλλακτικές πρώτες ύλες, ενδεχομένως 
από γηγενή ψυχανθή. 
Όταν είχα την τύχη πιο μικρός και ταξίδευα στην Ινδία άκουγα για γηγενή ψυχανθή 
στο Γκουάρ. Μετά από 30 χρόνια είναι πλέον σε κάποιες εταιρίες ένα σημαντικό 
υλικό για την παραγωγή ιχθυοτροφών. Ενδεχομένως, από την έρευνα να βρούμε 
κάποια ψυχανθή που να αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιήσουμε. Ίσως την πρωτεΐνη 
από έντομα, αν η κοινοτική νομοθεσία μας το επιτρέψει.
Γενικά, δηλαδή, πρέπει να ερευνήσουμε μαζί με τους προμηθευτές τροφών για νέες 
τροφές, νέα συστατικά ώστε να βελτιώσουμε το συντελεστή μετατρεψιμότητας και 
να μειώσουμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα του κλάδου. Υπάρχουν πάρα 
πολλά πράγματα, υπάρχουν συνάδελφοι εδώ, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο 
θα τα πούμε στην κουβέντα που θα επακολουθήσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Βασίλειος Στρατόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μιχαηλίδης Σ. 
Ενεργειακή Ε.Π.Ε. - Energy Plus 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Φωτισμού, Εφαρμογή σε Περιβάλλον 
Ιχθυοκαλλιεργειών»

Καλή σας ημέρα. Είμαι ο Βασίλης Στρατόπουλος διπλωματούχος μηχανολόγος-
Μηχανικός από την ENERGY PLUS. Τι κάνουμε στην ENERGY PLUS; Θα κλέψω αυτό 
που είπε εχθές ο κος Πετρίδης και μου άρεσε πολύ, δεν ασχολούμαστε άμεσα με 
τις ιχθυοκαλλιέργειες αλλά έμμεσα. Πώς; Υποστηρίζοντας όλους εσάς. Δηλαδή 
φτιάχνοντας στη Θεσσαλονίκη φωτιστικά led. 
Στα προϊόντα μας δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και στις πιστοποιήσεις. 
Τα στέλνουμε σε διαπιστευμένα εργαστήρια ώστε να δοκιμαστούν με βάση 
συγκεκριμένα πρότυπα. Και κάνουμε έλεγχο στο 100% των τελικών προϊόντων. 
Ναι, δεν έχουμε παραγωγή ενός εκατομμυρίου φωτιστικών το χρόνο αλλά αυτή τη 
στιγμή ότι πάει να βγει δοκιμάζεται. Εάν αποτύχει ξαναμπαίνει μέσα. Τεστάρουμε 
και δοκιμάζουμε ως προς πολλές παραμέτρους το φωτιστικό. 
Σε περιβάλλον ιχθυοκαλλιέργειας δεν μας ενδιαφέρει το αν θα μπει λίγο νερό, 
μας ενδιαφέρει να μπορεί να αντέξει το φωτιστικό σε θαλασσινό περιβάλλον. Το 
κέλυφός του. Η εταιρία είχε άλλο αντικείμενο δραστηριοτήτων, τα φωτοβολταϊκά. 
Το 2005 προχώρησε στη δημιουργία μονάδας παραγωγής φωτιστικών και το 2006 
εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο ένας ελβετικών συμφερόντων όμιλος.
Τα φωτιστικά έχουν μπει στα ιχθυοτροφεία της Σελόντα, σε λιμάνια, βιομηχανικούς 
χώρους, αποθήκες, γήπεδα, όχι σε σπίτια. Η μια σειρά προϊόντων από 75 μέχρι 220 
βατ μπαίνουν σε ψηλούς ιστούς έως 30-35 μέτρα. 
Ο σχεδιασμός είναι με πτερύγια ώστε να έχουμε βέλτιστη απαγωγή θερμότητας 
και με φακό ασύμμετρης δέσμης. Σε τι μας ενδιαφέρει; Ασύμμετρη δέσμη ως προς 
τον έναν άξονα, είμαι σε ένα δρόμο, σε αυτόν τον άξονα αριστερά-δεξιά θέλω να 
έχω το φως για τις άλλες δυο κολώνες αλλά δεν με ενδιαφέρει να έχω φως στα 
χωράφια με ενδιαφέρει στο δρόμο. Άρα ως προς αυτό τον άξονα θέλω να δώσω 
έμφαση εδώ. Αυτό εννοούμε με το φακό ασύμμετρης δέσμης. Προορίζεται για 
αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, λιμάνια όπου πρέπει να τοποθετηθεί πολύ ψηλά. 
Η μικρότερη σειρά χρησιμοποιείται σε χαμηλότερα ύψη από αλουμίνιο υψηλής 
θερμικής αγωγιμότητας, πλατείες, πάρκα, χώρους στάθμευσης. 
Αυτή η σειρά τοποθετήθηκε σε κάποιες μονάδες της Σελόντα. Εκτός από τα 
ιχθυοτροφεία είναι για εμπορικά, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, σήραγγες κλπ. 
Αυτά ψάξαμε πολύ να τα βρούμε, δεν τα παράγουμε εμείς. Ψάξαμε πολύ για να 
έχουν το επίπεδο που θέλουμε να έχουν, κάτι πιο παραδοσιακό ή κάτι πιο μοντέρνο. 
Για πάρκα, ιστορικά κέντρα πόλεων, πλατείες κλπ. 
Πάμε τώρα σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Σε πέντε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της 
Σελόντα, μπήκαν σε διάφορους χώρους, εκτός από τα γραφεία. Ο συνηθισμένος 
περιμετρικός φωτισμός σε γεννήτορες, γόνους, -δεν τα ξέρω, τα ξέρετε εσείς 
καλύτερα-, στα εκκολαπτήρια, στα εργαστήρια και σε λοιπούς χώρους.
Η κατάσταση πριν ποια ήταν, η εγκατεστημένη ισχύς ήταν πάνω από 160.000 βατ. 



130

Επί πόσες ώρες την ημέρα, επί πόσες μέρες το χρόνο, επί πόσο πληρώνετε την 
κιλοβατώρα. Βγαίνει ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. 
Από τα 160.000 πήγαμε στα 70.000 βατ. Πάλι το ίδιο επί πόσες ώρες, επί πόσες 
μέρες κλπ. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο, ίσως κάποιοι θα πείτε, γιατί βλέπουμε 
σε λαμπτήρες να διαφημίζονται στα σούπερ μάρκετ 90% εξοικονόμηση. Το 58% 
της εξοικονόμησης προήλθε διότι σε κάποιους χώρους δεν υπήρχε φωτισμός άρα 
μπήκε, σε κάποιους ανέβηκε η στάθμη του φωτισμού άρα για αυτό έχουμε το 58%. 
Που φυσικά όταν πληρώνω στο σπίτι μου 100 ευρώ ρεύμα το να πληρώσω 42, να 
εξοικονομήσω 58 ευρώ μπορεί να μην ακούγονται πολλά. Όταν όμως δίνεις μερικές 
χιλιάδες το χρόνο ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο τα επενδύετε αλλού. 
Στα οφέλη της αναβάθμισης πέρα από το προφανές, την εξοικονόμηση ενέργειας 
άρα χρημάτων, έχουμε και την ευκολία συντήρησης κάτι που δεν το ήξερα πριν 
επισκεφτώ τη Σελόντα. Πάνω από τις δεξαμενές, εγώ θα τις πω, δεν ξέρω εσείς πως 
τις λέτε, υπήρχαν φωτιστικά που τα ανεβοκατεβάζανε με αλυσίδες. Το άκουσα και 
είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις συνεχώς. Γιατί να μην έχεις έναν διακόπτη και να 
«ντιμάρεις» αυτό που λέμε κάποια φωτιστικά.
Άρα ευκολία στη συντήρηση σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντικαθιστούμε κάθε 
μερικά χρόνια τους λαμπτήρες, άρα να βγάζουμε από την τσέπη μας χρήματα για 
την αγορά τους, να πληρώνουμε το προσωπικό, που αν είναι εξωτερικός συνεργάτης 
τον πληρώνουμε, αν είναι εντός μπορεί να κάνει κάποια άλλη δουλειά από το να 
μας αντικαθιστά τους λαμπτήρες.
Πληρώνουμε αρχικά κάτι παραπάνω αλλά αυτό το φωτιστικό έχει διάρκεια μέχρι 
και τα 20 χρόνια. 100.000 ώρες λειτουργίας. Αυτά είναι πιστοποιημένα.
Λοιπόν, έχουμε ποιοτική επίσης αναβάθμιση του φωτισμού, δηλαδή αυξάνουμε τη 
στάθμη του φωτισμού, περισσότερο φως εκεί που θέλουμε. Έχουμε ομοιομορφία 
κάτι που θα έχετε παρατηρήσει κυρίως σε δρόμους. Βελτιώνουμε την ψυχολογία 
μας, σίγουρα θα έχετε επισκεφτεί χώρους και σπίτια με κακό φωτισμό και όχι 
απαραίτητα χαμηλό, κακής ποιότητας. Το χρώμα να μην είναι ευχάριστο όπως είναι 
αυτό. 
Ότι απορίες έχετε μετά τη λήξη του τραπεζιού για να μην καθυστερούμε και τους 
υπόλοιπους μπορείτε να με ρωτήσετε ότι θέλετε. 
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα
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Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Επιστημονικός Σύμβουλος, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Χαλκού 
«Πλεονεκτήματα Kαινοτόμου Eφαρμογής στην Iχθυοκαλλιέργεια από τη Xρήση 
Iχθυοκλωβών με Kράματα Xαλκού»

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας την ομιλία μου θα ήθελα από τη θέση μου 
να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής για την 
πραγματικά καινοτόμο, χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, μια και θα τη δούμε τη λέξη να 
την αξιολογούμε αργότερα, καινοτόμο αυτή δράση η οποία έγινε στην Ελλάδα και 
ξεκινάει τώρα αυτή τη χρονιά και του εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον.
Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Στην περιοχή της Μεσογείου η έναρξη της 
υδατοκαλλιέργειας ανιχνεύεται στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αίγυπτο και θα 
έλεγα ότι στον τάφο του Ακτιχέπ υπάρχουν και εικόνες που δείχνουν άντρες να 
βγάζουν τιλάπια από μια λιμνούλα. Οι Ετρούσκοι είχαν θαλάσσια ιχθυοτροφεία 
τον 6ο αιώνα προ Χριστού και οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν οστρακοειδή, τον 5ο 
αιώνα.
Οι Ρωμαίοι έκτρεφαν κυρίως λαυράκι και τσιπούρα, τα οποία εθεωρούντο σπάνια. 
Αυτά τα έχουμε δει στα βιβλία των συνταγών, τα οποία υπάρχουν και τα έγραψε τον 
1ο αιώνα ο Απίτσιο.
Η σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε την δεκαετία του 1980, με την καλλιέργεια 
του λαυρακίου και της τσιπούρας μετά από σημαντικές ανακαλύψεις στον κύκλο 
ζωής αυτών των ειδών. 
Ο κλάδος υιοθέτησε την τεχνολογία της πάχυνσης σε κλωβούς από τον κλάδο του 
σολομού. Σήμερα θα λέγαμε ότι έχουμε 300.000 τόνους έναντι μερικών χιλιάδων 
τόνων που είχαμε πριν από 25 χρόνια.
Η Ελλάδα είναι η βασική χώρα παραγωγός των μεσογειακών ψαριών και διατηρεί 
σταθερό μερίδιο, περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής. 
Θα πρέπει να σας θυμίσω τον στόχο 14 των Ηνωμένων Εθνών. Στα Ηνωμένα Έθνη, 
ως σύμβουλος και expert advisor είχα και έχω την εμπειρία από την Health Se-
curity Committee, ο στόχος είναι να προστατεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε 
με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για 
βιώσιμη ανάπτυξη.
Πραγματικά αυτό είναι η βάση μέχρι το 2030. Εάν πάμε στο 14.7 θα δούμε ότι 
στόχος των Ηνωμένων Εθνών είναι η αύξηση των οικονομικών ωφελειών για τα 
μικρά νησιώτικα αναπτυσσόμενα κράτη, όπως εμείς, τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες αλλά και τη βιώσιμη χρήση των θαλασσίων πόρων μέσω της βιώσιμης 
διαχείρισης της αλιείας των υδατοκαλλιεργειών. 
Κυρίες και κύριοι, έως το 2030 μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει πραγματικά το 
καλύτερο παράδειγμα για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτό μην το ξεχάσουμε.
Ιχθυοκαλλιέργειες. Τι είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες; Είναι κοινωνικές και οικονομικές 
δομές οι οποίες κινούνται μέσα στην κοινωνία μας. Εχθές ολόκληρη την ημέρα 
είδαμε τον κλάδο να εξελίσσεται με όλα τα προβλήματα τα οποία έχει αλλά και με 
όλες τις προοπτικές. Με προεκτάσεις στην υγεία, στη διατροφή και στο περιβάλλον.
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Θα ακούσατε από πολλούς ομιλητές για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και 
το τρίπτυχο αυτό που έχει άμεση σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες. 
Η χρήση ιχθυοκλωβών από κράματα χαλκού. Αυτή είναι η καινοτόμος εφαρμογή που 
θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι βλέπετε τον πρώτο κλωβό από 
χαλκό UR30. Είναι πατενταρισμένος από χαλκό, ο οποίος έχει δράση αντιμικροβιακή 
και αντιπαρασιτική και ο οποίος τοποθετήθηκε στην Ελλάδα. Είναι κλωβός ο οποίος 
αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί από συγκεκριμένη εταιρία στην Ελλάδα, ελληνική 
εταιρία, την εταιρία FITCO. Είναι σημαντικό στο ότι η παραγωγή γίνεται στη χώρα 
μας. Είναι ελληνικό προϊόν. 
Η ερευνητική ομάδα, η οποία ασχολήθηκε και θα ασχοληθεί τα επόμενα χρόνια με 
το θέμα αυτό είναι η επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Χαλκού, είναι 
το ΕΛΚΕΘΕ, είναι η Ιατρική Σχολή Αθηνών με το πιστοποιημένο μικροβιολογικό 
εργαστήριο του Αρεταίειου νοσοκομείου. Η έννοια της πιστοποίησης αφορά την 
ΙCA την International Copper Association και το ECI, το European Copper Insti-
tute, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το εργαστήριο της εφαρμοσμένης 
υδρογεωλογίας και του τμήματος ζωικής παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών. Το 
Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Νοσημάτων της Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων 
πάνω σε θέματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με ιχθυολόγους, γεωλόγους, 
οικονομικούς αναλυτές και στατιστικολόγους. 
Ποιος ήταν ο σκοπός; Η υγεία των ιχθύων και η υγεία του ανθρώπου στο πλαίσιο 
της διατροφικής αλυσίδας. Τα ψάρια αυτά τα παράγουν οι ιχθυοκαλλιέργειες για να 
τα φάμε. Υπάρχει περίπτωση να μας δημιουργήσουν πρόβλημα τα ψάρια αυτά αν 
δεν παραχθούν σωστά; Όπως προηγουμένως ανέφερε ο πρώτος ομιλητής με όλα 
εκείνα τα στοιχεία του ελέγχου της μάζας των ιχθύων; 
Ανέφερε τα Ω3 λιπίδια, μια πάρα πολύ ωραία καινοτόμο πρόταση και τις παραμέτρους 
τις οικονομικές. Εσείς που έχετε ιχθυοκαλλιέργειες, όσοι είστε ιδιοκτήτες, αυτό δεν 
το κάνετε ούτε για οικολογικούς σκοπούς ούτε για κανέναν άλλο σκοπό, να κερδίσετε 
το κάνετε. Άρα πρέπει αυτή η έννοια και ο συνδυασμός της κοινωνικοοικονομικής 
δομής με την υγεία, τη διατροφή και το περιβάλλον να κινηθούν αρμονικά.
Κάνετε ιχθυοκαλλιέργεια, έχει επιπτώσεις περιβαλλοντικές; Ποιες είναι αυτές; Πόσο 
μπορούν αυτές οι επιπτώσεις να δημιουργήσουν πρόβλημα μέσα στην ίδια την 
κοινωνία; Πάντοτε ακολουθούμε τις ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και βέβαια αποτελούν νομικά πλαίσια του ίδιου 
μας του κράτους.
Η χρήση ιχθυοκλωβών με κράματα χαλκού πώς κινήθηκε; Η πρώτη μας προσέγγιση 
έγινε πριν από μερικά χρόνια στο Πάλαιρο όταν φτιάξαμε την πρώτη μας πειραματική 
μονάδα, κάναμε μια-δυο μονάδες πειραματικές που κοιτάξαμε αρχικώς να δούμε την 
επιρροή του ιχθυοκλωβού στο περιβάλλον. Αν υπάρχει επιρροή στο περιβάλλον. 
Τα πειράματά μας με το ΕΛΚΕΘΕ ήταν πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε κάποιο 
πρόβλημα. Δημοσιεύτηκε η εργασία μας και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα βήματά 
μας. Ακολούθως ξεκινάει η βασική έρευνα. Η βασική έρευνα έχει άμεση σχέση με 
την υγεία των ιχθύων και τη διατροφική αλυσίδα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας 
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έδωσε ειδικό πρόγραμμα και χρηματοδότησε την έρευνα αυτή μέσα από ειδικό 
πρωτόκολλο. Την έρευνα την κάναμε εδώ μέσα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
2007-2013, στη νήσο Κεφαλονιά. Εκεί το αντικείμενο της έρευνάς μας ήταν η 
χρήση κραμάτων χαλκού σε ιχθυοκλωβούς, στα πλαίσια ανοιχτών θαλασσίων 
ιχθυοκαλλιεργειών. 
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν κύριο, έναν ευγενέστατο άνθρωπο τον Δημήτρη 
τον Ντρογιάννο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στη Κεφαλονιά και μας βοήθησε πάρα 
πολύ σε λεπτομέρειες επιστημονικού χαρακτήρα. 
Έτσι στο πλαίσιο των ανοιχτών θαλασσίων ιχθυοκαλλιεργειών μελετήθηκαν 
παράμετροι ανάπτυξης βιομάζας, θνησιμότητας καθώς και η ανάπτυξη των 
μικροβιακών στελεχών στα βράχια, στη στοματική κοιλότητα και σε καλλιέργειες 
αίματος στην τσιπούρα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πως μπορεί να 
επηρεάσει και μήπως υπάρξει υπερχάλκωση στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο χαλκός 
είναι ιχνοστοιχείο που το θέλουμε, το θέλουν οι έγκυες γυναίκες αλλά αν υπερβεί 
κάποιες ποσότητες στον ανθρώπινο οργανισμό τότε είναι δυνατόν να δημιουργήσει 
προβλήματα στο ήπαρ, στα νεφρά και ακόμη και ψυχολογικές δυσλειτουργίες. Η 
νόσος λέγεται νόσος Γουίλσον. 
Προγραμματίστηκε προμήθεια 52.000 στο ορειχάλκινο και 56.000 στο συμβατικό. 
Ήταν πολύ σημαντικό ότι οι συγκεκριμένοι ιχθύες αναπτύχθηκαν σε δυο 
διαφορετικούς ιχθυοκλωβούς. Ο ένας είχε το πατενταρισμένο UR30, το οποίο 
κατασκευάζεται εδώ στην Ελλάδα, όπου φτιάχνονται και τα δίχτυα. Πλήρης 
κατασκευή και τοποθέτηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα ζητήσει ένα 
τέτοιο δίχτυ θα του το φέρουν και θα του το ποντίσουν. Και ο ιχθυοκλωβός, ο 
οποίος ήταν ο συμβατικός ιχθυοκλωβός.
Διαλέξαμε δύο περιοχές, οι οποίες να είναι μακριά -πάνω από 100 μέτρα- μέσα στα 
πλαίσια του χαλοφαινομένου, το οποίο παρουσιάζει ο χαλκός και το οποίο το έχουμε 
ήδη μελετήσει ως αντιμικροβιακή ομάδα, το φαινόμενο δηλαδή δραστικότητας 
σε απόσταση. Ο χαλκός μπορεί να δράσει σε μια απόσταση η οποία είναι πολύ 
σημαντική. 
Θέλαμε λοιπόν οι δυο μονάδες να είναι μακριά η μια από την άλλη. Αυτό ήταν ένα 
από τα βασικά μας σημεία στην έρευνα. Η έρευνα είχε συναδέλφους, αξίζει τον 
κόπο να αναφερθώ σε ορισμένα ονόματα. Την κυρία Μήλιου, την κυρία Κουσκούνη, 
την κυρία Καραγιώργου - καθηγήτρια δημόσιας υγείας, την κυρία Καρλοβασίλη - 
ιχθυολόγο, τον κύριο Κώτσιο - μελετητή σε οικονομικά θέματα. Τους ευχαριστώ 
πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι φτιάξανε τα πρωτόκολλα.
Χρονική καταγραφή; Κάναμε συγκεκριμένες χρονικές καταγραφές. Είναι σημαντικό 
ότι κάναμε αιμοληψίες στο πεδίο. Αιμοληψία στο πεδίο για όσους ξέρετε είναι μια 
διαδικασία που πρέπει να γίνει κάτω από μη μολυσμένες διαδικασίες διότι έπρεπε 
να μετρήσουμε ορισμένα στοιχεία στο αίμα του ιχθύος, το οποίο μεταφερόταν στο 
εργαστήριο σε λιγότερο από 24 ώρες και τα στοιχεία αναπτύσσονταν βράδυ. Τα 
στρώναμε στα τρυβλία το βράδυ.
Ήταν σημαντικό ότι η μικροβιολογική λήψη των δειγμάτων από τους, προς 
καλλιέργεια, ιχθείς ήταν από τη στοματική κοιλότητα και τα βράχια. Με τεχνικές, 
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δερματοληψίες, ελήφθησαν τόσο ξηρά όσο και υγρά δείγματα βάσει του 
πιστοποιημένου πρωτοκόλλου της ECI. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο έγιναν 700 
αιμοκαλλιέργειες και 700 καλλιέργειες. 
Κυρίες και κύριοι, 2100 καλλιέργειες. Μια από τις μεγαλύτερες ερευνητικές εργασίες 
παγκοσμίως. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. 
Επίσης, υπήρχε η μακροσκοπική καταγραφή των ψαριών. Μακροσκοπικά μπορούν 
να παρατηρηθούν πάρα πολλά πράγματα από επιστήμονες και ιχθυολόγους, οι 
οποίοι έλαβαν μέρος στην εργασία αυτή. 
Έγινε έλεγχος αντιμικροβιακής ικανότητας του ορειχάλκινου κράματος του κλωβού 
249 με λήψη δειγμάτων, τεμαχίων κάτω από συνθήκες αποστείρωσης. Θέλαμε να 
δούμε κατά πόσο αναπτύσσονται παράσιτα ή μικρόβια και αν ναι τι.
Δοκιμάσαμε το νερό, κάναμε διαδικασίες ελέγχου του νερού. Επίσης, υπήρξε 
μικροβιολογικός έλεγχος του δικτύου του συμβατικού κλωβού κάτω από συνθήκες 
αποστείρωσης. Πήραμε δηλαδή από το πλαστικό δίχτυ, από το νάιλον δίχτυ, 
στοιχεία με την άλγη για να τα μελετήσουμε. Είναι σημαντικό ότι ο αιματολογικός 
έλεγχος για τη συσσώρευση του χαλκού έγινε με ειδική αιμοληψία. Εδώ ήταν ο 
κύριος στόχος μας. Υπάρχει χαλκός στο ψάρι; 
Τα εργαστήρια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εργαστήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη βιοασφάλεια, επίπεδο 3, κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών 
αγώνων από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Ότι καλύτερο έχει η Ευρώπη 
αυτή τη στιγμή σε τρία μόνο εργαστήρια υπάρχουν. 
Επίσης, έγινε υπολογισμός του μέσου βάρους και μήκους - εδώ μας βοήθησε η 
κυρία Μήλιου, έκανε ειδικές αναλύσεις και μετρήσεις πάνω σε αυτά. Οι δοκιμασίες 
στο νερό ήταν σωστές, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν είχαμε πρόβλημα 
ούτε στη μια περιοχή, ούτε στην άλλη.
Είδαμε τη βιοσυσσώρευση, η οποία υπήρξε στα δίχτυα. Θα μπορείτε να δείτε στο 
ένα δίχτυ και στο άλλο δίχτυ την εικόνα την οποία είχαμε, από δύτη, στους 3 μήνες. 
Βέβαια, εσείς το ξέρετε αλλά εμείς πραγματικά μείναμε εντυπωσιασμένοι, όλοι οι 
ερευνητές, μηδενός εξαιρουμένου και της ίδιας της ιχθυοκαλλιέργειας.
Κυρίες και κύριοι, για ενάμισι λεπτό θα πρέπει να απολαύσουμε αυτό το δίχτυ. Ο 
δύτης έκανε δυο προσπάθειες πολύ σημαντικές. 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ
Είμαστε στον 249, είναι πρωί, ο δύτης κατήλθε στις 10:00 το πρωί, έχουμε φωτισμό 
από τον ήλιο και μπορείτε να δείτε 3 ως 4 μήνες μετά το ορειχάλκινο δίχτυ. Και 
επειδή είστε γνώστες του αντικειμένου παρατηρήστε το μάτι και την κινητικότητα 
των ιχθύων. Το δίχτυ έχει βάθος 10 μέτρα και ο δύτης έφτασε στα 10 μέτρα. 
Για όσους γνωρίζετε από καταδύσεις … πρέπει στα 8 μέτρα να κάνει εξίσωση. Εδώ 
είναι οι συνδέσεις οι οποίες γίνονταν στο δίχτυ, υπάρχει άλγη στις συνδέσεις αυτές.
Παρατηρείτε ότι δεν υπάρχει βιοσυσσώρευση, δεν υπάρχει άλγη. 
Τώρα ο δύτης ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Τα ψάρια κινούνται αντίστοιχα προς 
τα κάτω. Βλέπετε τις φυσαλίδες που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και κυρίες και 
κύριοι πάμε να δούμε το άλλο δίχτυ. Ο κινέζοι θα έλεγαν μια εικόνα χίλιες λέξεις. 
Παρατηρούμε την ελαχιστοποιημένη ροή ύδατος, το ελαχιστοποιημένο οξυγόνο, 
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αλλά και την πεσμένη ταχύτητα των ιχθύων. 
Η θνησιμότητα η οποία παρατηρήθηκε ήταν μεγαλύτερη στο πλαστικό δίχτυ 
και μικρότερη στο δίχτυ το οποίο ήταν από χαλκό. Εδώ βλέπουμε τις μετρήσεις 
μέσου βάρους και τις εκτιμήσεις μέσου βάρους με τα στάνταρτ deviation όπως 
αναλύθηκαν.  
Έγιναν ειδικές αναλύσεις στο θέμα των μετρήσεων και του μήκους και πραγματικά 
ήταν εντυπωσιακές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο 249 -πάντα είναι το χάλκινο- 
οι μετρήσεις έχουν άμεση σχέση με το θέμα του βάρους και με το θέμα του μήκους. 
Διαφορετικό το ένα ψάρι, διαφορετικό το άλλο ψάρι. 
Ο condition factor, αυτός ο συντελεστής βιωσιμότητας ήταν πάρα πολύ σημαντικός. 
Εδώ μας έδωσε πραγματικά μεγάλη ανάλυση η -σε βάθος- στατιστική ανάλυση, η 
οποία έγινε πάνω στα θέματα των ιχθύων των δύο κλωβών.
Θα έλεγα ότι στατιστικά υπήρχε ένα interaction σημαντικό μεταξύ της εκτροφής του 
τύπου του κλωβού και του συντελεστή ευρωστίας. Είναι μικρότερος στον κλωβό με 
το νάιλον ενώ από το Σεπτέμβριο και μετά αυξάνεται. Και είναι στατιστικά σημαντικά 
υψηλότερος από τον αντίστοιχο στον κλωβό του χαλκού. Δηλαδή το βάρος είναι 
μεγαλύτερο σε σχέση με το μήκος αλλά από ότι μου είχε πει η κυρία Μήλιου, τα 
ψάρια είχαν λίπος. 
Είχαμε βρει λίπος και αυτή τη φράση την έγραψα. Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά 
στον κλωβό με δίχτυ νάιλον η διακύμανση, το variability των τιμών ήταν μεγαλύτερη 
από τον κλωβό με το χαλκό. Ο συντελεστής ευρωστίας παρέμεινε περισσότερο 
σταθερός. Ήταν σημαντικά τα αποτελέσματα.
Όμως πάμε να δούμε τη μικροβιακή χλωρίδα. Η μικροβιακή εξέταση η οποία 
έγινε στο εργαστήριο έδειξε ότι η μικροβιακή χλωρίδα κυμαινόταν περίπου στα 
φυσιολογικά επίπεδα. Ήταν σαφές ότι τα δείγματα στα βράχια και στην κοιλότητα 
των ιχθύων στο χαλκό παρουσίαζαν μικρότερες τιμές.
Μικρόβια υπήρχαν και στο χάλκινο δίχτυ αλλά οι ποσότητες ήταν ελαχιστοποιημένες 
λόγω της αντιμικροβιακής δράσης την οποία έχει ο χαλκός. 
Είναι σημαντικό ότι τα βρήκαμε στο στόμα. Είναι σημαντικό ότι ο έλεγχος για το 
χαλκό, ο αιματολογικός και η λειοτρίβηση, ήταν αρνητικός. Αυτή τη στιγμή έχει 
ανακοινωθεί σε 4 παγκόσμια συνέδρια.
Μελετήσαμε και το νερό και το φορτίο. Η μελέτη του κόστους οφέλους έγινε από 
εταιρία συγκεκριμένη και έδειξε ότι το υπολογιζόμενο αρχικό κόστος του χάλκινου 
κλωβού ήταν τριπλάσιο από το πλαστικό. Όμως, στο βάθος κάναμε μεγαλύτερη 
ανάλυση γιατί έχουμε εφαρμόσει σε αρκετά σημεία στην Ελλάδα χάλκινους κλωβούς. 
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κώτσιο ο οποίος μου έκανε οικονομική ανάλυση 
πάνω σε αυτά τα θέματα. Είδαμε, λοιπόν, ότι τα έσοδα των πωλήσεων στον πληθυσμό 
και στον κλωβό με το χάλκινο δίχτυ ήταν 6% αυξημένα σε σχέση με το κόστος 
παραγωγής. Εδώ βλέπετε τις διαφορές με το δίχτυ και είναι σημαντικό να ξέρετε 
ότι στην 15ετία θα το δούμε το κέρδος και το όφελος. Εδώ είναι μια βεβαιωμένη 
οικονομική επένδυση από μέρους σας.
Τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το περιθώριο μικτού και καθαρού 
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κέρδους ήταν σαφώς υψηλότερα. Μικτό και καθαρό κέρδος στον κλωβό με χαλκό. 
Συμπερασματικά, καλύτερα ανάπτυξη χαλκού στον ιχθυοχάλκινο κλωβό, μικρότερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με το συμβατικό.
Αυτό πιθανότατα μπορεί να μειώσει το χρόνο συγκομιδής και να έχει πολλαπλά 
οικονομικά οφέλη. Διαπιστώθηκε πειραματικά ότι η δράση του κράματος είναι 64% 
χαλκός στο κράμα στο UR, αντιμικροβιακή και αντιπαρασιτική δράση, χωρίς να 
επηρεάζει το περιβάλλον. Το είχαμε κάνει και στην πρώτη μελέτη, το διαπιστώσαμε 
και στη δεύτερη μελέτη μας. Είναι σημαντικό ότι η μελέτη κόστους και οφέλους 
έδειξε μακροπρόθεσμα έσοδα από τη χρήση του χάλκινου κλωβού, τα οποία 
υπερτερούν σε σχέση με το υψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης.
Συμπερασματικά η χρήση του UR διχτύου μπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο 
ιχθυοκαλλιέργεια. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η καινοτόμος ελληνική παρουσίαση 
που κάναμε σήμερα. 
Θέλω να ευχαριστήσω τους 22 συνεργάτες της επιστημονικής ομάδας για τα 4 
αυτά χρόνια, αλλά πάνω από όλα την εταιρία, η οποία μας εμπιστεύτηκε και έφτιαξε 
στην Ελλάδα τον πρώτο αυτό κλωβό που πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
βήματα.
Ευχαριστώ. 
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Mr. Alessandro Ciattaglia, Sales and Marketing Manager – EMEA, BADINOTTI 
GROUP.
“OCEANIS – Submersible Cage for Offshore Fish Farming” [Μτφ: Βυθιζόμενος 
κλωβός ΩΚΕΑΝΙΣ για ιχθυοκαλλιέργεια ανοικτής θαλάσσης]. (Απόδοση από 
διερμηνεία):

Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές, γι’ αυτήν την πρόσκληση, 
να συμμετάσχω στο συνέδριό σας. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, που παρακολουθείτε την σημερινή αυτή συνεδρία. 
Θα σας μιλήσω, λοιπόν, για ένα σύστημα ζωνών που χρησιμοποιείται στην 
υδατοκαλλιέργεια ανοιχτής θαλάσσης. 
Αλλά να πω πρώτα δύο λόγια για εμένα. Είμαι βιολόγος με ειδίκευση στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Έχω 27 χρόνια και πλέον εμπειρίας σ’ ό,τι αφορά την ιχθυοκαλλιέργεια. 
Και είμαι ο Manager Πωλήσεων και Marketing, για την Ευρώπη, την Ανατολή και την 
Αφρική στην εταιρεία Badinotti Group. 
Είμαστε μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά, το 1910. Το 1950 επεκτάθηκε 
στη μαζική παραγωγή. Έγινε και μία επέκταση σε επίπεδο εργοστασιακής μονάδας. 
Και το 2000 ξεκίνησε με την παραγωγή των κλωβών και διχτυών, περισσότερο για 
κλωβούς.
Έχουμε εργοστάσια στη Σλοβακία, στη Χιλή, στο Περού και επίσης σταθμούς 
εξυπηρέτησης στον Καναδά. Μεγάλο επίσης σταθμό στο Περού και στη Χιλή. Και, 
βεβαίως, γραφεία σε ό,τι αφορά τις πόλεις της Ευρώπης και το εμπόριο της Αμερικής. 
Περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ τζίρος. Και περίπου 130 άτομα προσωπικό. 
Ποιες είναι λοιπόν οι τάσεις σε επίπεδο αγοράς; Οι βασικοί, αν θέλετε, παράγοντες, 
οι οποίοι επιδρούν και τροφοδοτούν την αγορά, είναι λίγο ως πολύ γνωστοί και 
περίπου ίδιοι σε κάθε χώρα. 
Και υπάρχουν και οι παράγοντες, όπως ο τουρισμός και η αλιεία. Βεβαίως, πάντα 
έχουμε το θέμα της μόλυνσης, της ρύπανσης και της εναπόθεσης αποβλήτων. 
Ποιες είναι, λοιπόν, οι εναλλακτικές; Να μπορεί κανείς να κάνει τεράστιες επενδύσεις. 
Ή η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι και κάτι το οποίο είναι γνωστό, νομίζω σε 
όλους και οικείο σε όλους, με ένα εύλογο και λογικό κόστος. Να έχουμε δηλαδή 
αυτούς τους τύπους των κλωβών. 
Όταν, όμως, κανείς μετατοπίζεται πιο πολύ στα βαθιά, στα ανοιχτά της θάλασσας, 
μπορεί να έχει έναν κλωβό ή και, εναλλακτικά, άλλους κλωβούς, μικρούς βεβαίως, 
υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την κοστολόγηση και τη συντήρηση. 
Όμως, εξαρτάται και από τον τύπο των καιρικών συνθηκών που βρίσκεται η κάθε 
μονάδα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, μπορεί να έχουμε άλλες περιβαλλοντικές 
ή καιρικές συνθήκες, πολύ συγκεκριμένες, που ευνοούν τις άλγες ή άλλους 
οργανισμούς. Και το οποίο επίσης πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψιν. 
Τι κάνουμε, τώρα, με τους βυθιζόμενους κλωβούς; Έχουμε δύο διαφορετικούς 
τύπους. Ο πρώτος είναι η παλαιότερη τεχνολογία και έχουμε και την μεγαλύτερη 
εμπειρία πάνω σε αυτό. Εδώ, βλέπετε, η περίμετρος είναι πάνω από 80 μέτρα. Αλλά 
συνήθως είναι πιο μικρό το δίχτυ, όχι παραπάνω από 6 με 10 μέτρα. 
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Τώρα, το σύστημα σε τι συνίσταται; Είναι σχετικά απλό. Έχουμε έναν θάλαμο 
αντιστάθμισης και σωληνώσεις πολυαιθυλενίου. Μπορεί λοιπόν εδώ να υπάρχει 
και ένα σταθερό βάρος (έρμα), που έχουμε κάτω από το δίχτυ, το οποίο βοηθάει 
τον κλωβό να βυθιστεί. 
Και βεβαίως, υπάρχει ένα σύστημα πλευστότητας. Εδώ που βλέπετε το σύστημα 
του πλέγματος. Μπορεί να είναι περίπου 3 μέτρα ή και 7 μέτρα, ανάλογα με τον 
κλωβό. Μπορείτε εδώ, αν θέλετε, να διπλασιάσετε το βάθος, ανάλογα με το σύστημα 
πλέγματος που έχετε και τα μέτρα του πλέγματος. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 12 ή 
και 20 μέτρα βάθος. 
Τώρα, αν ανοίξετε τη βαλβίδα, το νερό αρχίζει να μπαίνει μέσα στις σωληνώσεις, 
στους αγωγούς, αν θέλετε. Και ουσιαστικά διώχνει τον αέρα. Και ακριβώς επειδή 
έχουμε το έρμα, αρχίζει και να κάμπτεται και να βυθίζεται. 
Τελικά, φτάνει στην τελική του θέση, στον πυθμένα ή στο βυθό. Και βεβαίως 
κρέμεται ο κλωβός αυτός από αυτές τις επιπλέουσες σημαδούρες. Έχουμε περίπου 
3-4 ατμοσφαιρες πίεση, αλλά αυτό σημαίνει και πολλά λίτρα ανά λεπτό. 
Σπρώχνουμε, λοιπόν, προς τα έξω τον αέρα για να βυθιστεί. Στη συνέχεια, όμως, 
πρέπει να ξαναμπεί αέρας μέσα στις σωληνώσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να 
ανέβει στην επιφάνεια πάλι ο κλωβός. 
Εδώ, σε αυτό το βίντεο βλέπετε τον κλωβό, τις σωληνώσεις. Εδώ είναι η βυθιζόμενη 
σωλήνωση, που βλέπετε. Είναι παραδοσιακό αυτό το σύστημα. Εδώ υπάρχει 
αλυσίδα στο εσωτερικό. 
Όμως, το ένα κομμάτι, το ένα σκέλος είναι πιο βαρύ από το άλλο, για να μπορεί 
ουσιαστικά να βοηθήσει στη βύθιση. Έχουμε, επίσης, δύο συστήματα αγωγών, 
τα οποία βοηθούν στον χειρισμό του κλωβού, δεξιά και αριστερά. Και αυτός ο 
χειριστής μπορεί να ελέγξει το κατά πόσο βυθίζεται ο κλωβός. 
Όταν λοιπόν αρχίζει να βυθίζεται ο κλωβός, όταν αρχίζει να κάθεται, γιατί η κάμψη 
έχει να κάνει με τις ελαστικές ιδιότητες του πολυαιθυλενίου, γίνεται κάπως πιο 
βαρύς. 
Όταν όμως ο κλωβός αρχίζει να βυθίζεται μέσα στο νερό, ας πούμε, στην περίπτωση 
αυτή έχουμε 14-15 μέτρα και στη συνέχεια αφήνεται, επικρέμαται, να το πω έτσι, 
από στο σύστημα αυτό. 
Βεβαίως, το πάνω δίκτυ είναι το ίδιο, όπως και το κυρίως δίχτυ. Μπορείς ουσιαστικά 
να βυθίσεις ό,τι θέλεις. Είναι, αν θέλετε, ένα κεντρικό σύστημα στήριξης για το 
κεντρικό δίχτυ. Και αυτό μπορεί να βυθιστεί.
Και, όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορούμε να το επαναφέρουμε στην επιφάνεια, 
πολύ απαλά, πολύ ομαλά και αργά. Περίπου 20 με 25 λεπτά για να το επαναφέρουμε 
στην επιφάνεια, γεμίζοντας πάλι με αέρα όλο αυτό το σύστημα σωληνώσεων. Και 
αυτό βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. 
Βλέπετε από την άλλη πλευρά, υπάρχουν φυσαλίδες, φούσκες, που σημαίνει ότι 
όλες οι σωληνώσεις, όλοι οι σωλήνες έχουν γεμίσει με αέρα. 
Βλέπετε τα σκοινιά με το λευκό, τα οποία δένονται με το σύστημα αυτό του 
πλέγματος. Ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα του βίντεο, αλλά είχαμε και θέματα με 
την ποιότητα του νερού εκείνη την ημέρα. 
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Εδώ βλέπετε όλο το σύστημα των σωληνώσεων και το σύστημα αυτό, πάνω στο 
οποίο κρέμεται ο κλωβός, το πάνω δίχτυ. Και υπάρχει ένα φερμουάρ για να μπορεί 
κανείς εύκολα να ανοίγει και να κλείνει το δίκτυ. 
Τώρα, το Ωκεανίς 2 είναι μία διαφορετική, αν θέλετε, σύλληψη, είναι κάτι το 
διαφορετικό. Είναι μικρότεροι οι κλωβοί, με 2,80 μέτρα περίμετρο, αλλά μπορούν 
να πάνε πιο βαθιά. Εδώ, η διαφορά είναι η εξής. 
Φανταστείτε ότι έχετε ένα μπαλόνι, το οποίο θέλετε να το βυθίσετε στη θάλασσα 
ή σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο περιβάλλον. Πρέπει, λοιπόν, να ασκήσετε κάποια 
πίεση για να το βυθίσετε αυτό. 
Αντίστοιχα, συμβαίνει το ίδιο και με τους κλωβούς. Εδώ πάντα έχουμε μία θετική 
πίεση και ο θάλαμος αντιστάθμισης είναι σ’ αυτήν εδώ την περιοχή. Αυτό τι σημαίνει; 
Ότι για να βυθίσουμε τον κλωβό υπάρχει αυτή η αλυσίδα, η οποία λειτουργεί σαν 
ιμάντας βύθισης και αρχίζει να γίνεται βαριά. Κατεβαίνουμε, λοιπόν, πιο βαθιά, πιο 
βαθιά μέχρι το επίπεδο που θέλουμε, σ’ αυτήν την ζώνη, πυθμένα. 
Και τι συμβαίνει; Όταν ο κλωβός φτάσει στο επιθυμητό βάθος, η αλυσίδα φτάνει 
ουσιαστικά μέχρι σημείου που να αντισταθμίσει την πλευστότητα του κλωβού. Άρα, 
το βάρος, αν θέλετε, κάπως εξισορροπείται. Δεν κρέμεται, δηλαδή, ο κλωβός, αλλά 
έχει εξουδετερωθεί το βάρος του. 
Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, αυτής της περιόδου, στα 10 χρόνια που το δουλεύουμε, 
έχουμε βελτιώσει κάποια στοιχεία. Το ένα έχει να κάνει με τον βυθιζόμενο σωλήνα. 
Θέλουμε να είναι όλα σε πλαστικό και όχι από μέταλλο, ούτως ώστε να μην έχουμε 
τόσο βάρος. Άρα, πήγαμε στον τριπλό βυθιζόμενο σωλήνα, γι’ αυτόν εδώ τον κλωβό. 
Θα σας δείξω, τώρα, άλλο ένα σύντομο βίντεο, που έχουμε αυτόν τον τριπλό 
βυθιζόμενο σωλήνα. Και θα είμαστε περίπου 10 μέτρα ή 9 μέτρα κάτω από τον 
κλωβό. 
Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ όλο το σύστημα των αλυσίδων. Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε 
την βαλβίδα. Υπάρχει μόνο ένας αγωγός, αν θέλετε, μία αντλία, ένας σωλήνας, ο 
οποίος αρχίζει και γεμίζει με νερό. 
Ο κλωβός βυθίζεται οριζόντια. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάμψη, όπως στον προηγούμενο 
τύπο κλωβού. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως είπαμε, ο κλωβός δεν κρέμεται από τα 
πλωτά αγκυροβόλια, αλλά επικάθεται στον πυθμένα. 
Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται περισσότερα τέτοια πλεκτά αγκυροβόλια, σημαδούρες, για 
να μπορέσει να καθίσει ο κλωβός. Και έχουν τον ίδιο όγκο, όπως η πλευστότητα του 
κλωβού.
Βεβαίως, οι αλυσίδες είναι κάπως πιο βαριές, σε σχέση με την πλευστότητα του 
κλωβού. Η διαφορά, σε σχέση με αυτήν την αγκυροβόληση, με τα αγκυροβόλια τα 
πλωτά. 
Το πρώτο έχει να κάνει με το σύστημα του πλέγματος. Και το άλλο αγκυροβόλιο έχει 
να κάνει με την βασική, αν θέλετε, αγκυροβόληση του κλωβού και την πλευστότητά 
του. 
Εδώ βλέπετε την οπτική επίπτωση, μηδέν Όταν, δηλαδή, είναι βυθισμένο, το μόνο 
που κλείνει κανείς είναι αυτά τα πλωτά αγκυροβόλια, τίποτα άλλο. Το 90% των 
κλωβών μπορούν να επιπλεύσουν. Βλέπετε εδώ, για παράδειγμα, τη μονάδα της 
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ιχθυοκαλλιέργειας. Όλοι, λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα της πλευστότητας. 
Και βεβαίως, ανάλογα με την πρόγνωση του καιρού που έχουμε, μπορούμε να 
προστατεύσουμε τους κλωβούς από ζημιές και φθορές. Θέλει, για παράδειγμα, 20 
με 25 λεπτά για τον κάθε κλωβό. Και βεβαίως, εξαρτάται και από το πόσα σκάφη 
έχετε, πόσους κλωβούς έχετε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
Εδώ, βλέπετε μία από τις πλέον παλαιές εγκαταστάσεις που έχουμε. Είναι κοντά στη 
Γένοβα, 40 με 45 μέτρα βάθος και ένα μίλι μακριά από την ακτή. Και ουσιαστικά, 
τα ρεύματα έρχονται κατευθείαν από την Αλγερία. Έτσι όπως είναι τοποθετημένο 
γεωγραφικά στον χάρτη, εδώ στο σύστημά μας. 
Επομένως, αυτοί οι παράγοντες μας επηρεάζουν. Έχουμε συνδυασμό στοιχείων, 
ανάλογα με τον ρυθμό με τον οποίο πνέει ο άνεμος και ανάλογα με το ύψος των 
κυμάτων. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 14 μέτρα, όπου πραγματικά είναι 
έντονα τα καιρικά φαινόμενα. 
Ουσιαστικά, αυτή η μονάδα δουλεύει από το 2000. Έχουμε 18 χρόνια εμπειρίας 
και 16 κλωβούς. Ο ιδιοκτήτης είναι και μηχανικός. Συνεργαζόμαστε, λοιπόν, στενά 
εδώ και χρόνια. Και ουσιαστικά κάθε χρόνο, προσθέτουμε και νέα στοιχεία στους 
κλωβούς που χρησιμοποιεί. 
Είναι ένας από τους λόγους, αν θέλετε, που βρίσκεται ακόμα στο πόστο του, στη 
θέση του, παρά τους κακούς καιρικούς παράγοντες. Έχει να κάνει, δηλαδή, με το 
επαγγελματικό του προφίλ, τη γνώση, αλλά και γενικότερα την κατάσταση. 
Έτσι, ουσιαστικά, προωθούμε και στηρίζουμε πάρα πολύ αυτόν τον τύπο κλωβού. 
Θεωρούμε ότι είναι μία απλή και φθηνή τεχνολογία που μπορεί κάποιος να 
χρησιμοποιήσει στις υδατοκαλλιέργειες. Και βεβαίως, είναι και μία τεχνολογία 
τύπου HDP. Όλοι γνωρίζουν την τεχνολογία αυτή. 
Και μ’ αυτό έχω ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα
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Παναγιώτης Ψυχογιός, Διευθυντής Τεχνικών Μελετών, ΑΜΒΙΟ ΑΕ. 
«Τεχνολογία Οπτικών Ινών. Υποθαλάσσιες Έξυπνες Εφαρμογές Παρακολούθησης 
στην Ιχθυοκαλλιέργεια»

Καλημέρα σας και από εμένα, καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η 
συγκεκριμένη παρουσίαση ήταν να γίνει από τον κ. Μονδάνο, ο οποίος είναι και 
υπεύθυνος των συγκεκριμένων εφαρμογών της SILIXA. Δυστυχώς έμεινε στο 
Χιούστον στις Ηνωμένες Πολιτείες οπότε αναγκαστικά θα προσπαθήσω να σας 
περάσω τα βασικά σημεία της συγκεκριμένης παρουσίασης. 
Λοιπόν, αντικείμενο είναι οι εφαρμογές οπτικών ινών για την έξυπνη παρακολούθηση 
στην ιχθυοκαλλιέργεια. Και όταν μιλάμε για οπτικές ίνες μιλάμε για τις συμβατικές 
οπτικές ίνες που όλοι γνωρίζουμε μέσα από τις τηλεπικοινωνίες. 
Αρχικά θα δείτε μια περιγραφή της τεχνολογίας, τους τομείς στους οποίους έχει 
εφαρμογή η συγκεκριμένη τεχνολογία, μια ειδική ανάλυση στην παραγωγή και στην 
εξόρυξη πετρελαίου που έχει συγκεκριμένη εφαρμογή η συγκεκριμένη τεχνολογία 
και κάποια case studies που θα δούμε. 
Η εταιρία SILIXA, η οποία χρησιμοποιεί και εγκαθιστά τη συγκεκριμένη τεχνολογία 
ιδρύθηκε το 2007, έχει 64 ειδικούς επιστήμονες και μηχανικούς, οι οποίοι 
υποστηρίζονται από 3 βασικούς επενδυτές και στόχος τους είναι να παραδίδουν 
συστήματα οπτικών ινών για τον κατανεμημένο έλεγχο, με τρόπο έτσι ώστε να είναι 
όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ακριβής η παρακολούθηση των συγκεκριμένων 
δεδομένων.
Ένα βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ότι δεν είναι σημειακή 
η παρακολούθηση αλλά κατανεμημένη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει 
δυνατότητα εγκατάστασης αυτής της τεχνολογίας σε πολλά χιλιόμετρα και να 
παρακολουθούνται συγκεκριμένα δεδομένα για όλο το εύρος στο οποίο έχουν 
εγκατασταθεί. 
Στο εσωτερικό είναι ουσιαστικά η οπτική ίνα και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα 
διάφορα στρώματα τα οποία προστατεύουν τη συγκεκριμένη ίνα. 
Επί της ουσίας υπάρχουν δυο βασικά συστήματα. Είναι το DAS το οποίο αξιοποιεί 
ηχητικά κύματα και μετά είναι και το DTS το οποίο αξιοποιεί τις θερμοκρασιακές 
διαφορές προκειμένου να αξιολογηθούν μετά οι διάφορες παράμετροι. 
Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε ακριβώς σχηματικά και τη λειτουργία του DTS. 
Ουσιαστικά ένας παλμός φωτός φεύγει, κυλάει μέσα στην οπτική ίνα και ένα 
μικρό ποσοστό ουσιαστικά ξαναγυρνάει πίσω στον μηχανισμό. Ανάλογα με τις 
πληροφορίες που γυρνάει πίσω μπορεί ο καθένας να βγάλει κάποια συμπεράσματα, 
σχετικά με τις παραμέτρους τις οποίες θέλουμε να παρακολουθήσουμε. 
Εδώ βλέπουμε και τις βασικές εφαρμογές που έχει η συγκεκριμένη τεχνολογία. Η 
χρήση της ξεκίνησε αρχικά στις πετρελαιοπηγές προκειμένου να παρακολουθούνται 
οι διάφορες παράμετροι και κυρίως οι διαφορές θερμοκρασίας που υπάρχουν μέσα 
στα διάφορα πηγάδια. Και από εκεί και πέρα αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται και σε 
άλλους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΑΜΒΙΟ σε συνεργασία με τη SILIXA προσπάθησε 
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να μεταφέρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία και να την εγκαταστήσει και στην 
ιχθυοκαλλιέργεια προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε 
διάφορες βασικές παραμέτρους, που απαιτούνται από τις δραστηριότητες της 
ιχθυοκαλλιέργειας στις περιπτώσεις των κλωβών και εσωτερικά, υποθαλάσσια.
Μια τέτοια τεχνολογία σε υποθαλάσσιες εφαρμογές προσφέρει συνεχή 
παρακολούθηση της υποδομής. Δεν έχει κάποιες ενεργειακές απαιτήσεις και 
ουσιαστικά έχεις τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορείς να ανιχνεύεις κάποια 
ασυνήθιστα γεγονότα. 
Εδώ έχουμε ένα case study συγκεκριμένο που αφορά μια πλατφόρμα εξόρυξης 
πετρελαίου και πως είναι εγκατεστημένη η συγκεκριμένη οπτική ίνα. Ένα αντίστοιχο 
case study αφορά στον Κόλπο του Μεξικού. Εδώ βλέπουμε το θερμοκρασιακό 
προφίλ μιας στήλης νερού σε βάθος 30 μέτρων όπως κατεβαίνει και τρέχει η 
συγκεκριμένη οπτική ίνα. Και έχουμε και ένα case study από το Κατάκολο, στο οποίο 
ουσιαστικά έχει εγκατασταθεί η οπτική ίνα προκειμένου να παρακολουθούνται οι 
συγκεκριμένες παράμετροι μέσα σε μια λεκάνη φυσικού αερίου που υπάρχει. 
Ουσιαστικά εδώ βλέπουμε έναν χάρτη ο οποίος συνδυάζει και τις θερμοκρασιακές 
διαφορές αλλά και τις διαφορές στα ηχητικά σήματα για να μπορούμε μέσα από τη 
συγκεκριμένη διαδικασία να αντλήσουμε τα συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία 
χρειαζόμαστε. 
Και φτάνουμε ουσιαστικά και στο ζητούμενο της αποψινής παρουσίασης που είναι 
πως είναι δυνατόν μια συγκεκριμένη τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο 
έξυπνων μετρήσεων μέσα σε ιχθυοκλωβούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να 
δημιουργήσουμε το θερμοκρασιακό προφίλ που υπάρχει μέσα σε έναν ιχθυοκλωβό, 
να ανιχνευθούν τα ακουστικά κύματα που υπάρχουν μέσα και μέσω αυτής της 
διαδικασίας να έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε διάφορες αστοχίες είτε 
υλικές είτε άλλες δραστηριότητες του συγκεκριμένου ιχθυοκλωβού.
Πέρα από αυτό μπορούμε να βλέπουμε από μακριά, απομακρυσμένα, και τις 
διάφορες συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο ή στη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. 
Αυτά τα λίγα από εμένα, προσπάθησα όσο το δυνατόν να σας μεταφέρω κάποια 
βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης παρουσίασης μέσα στα λίγα λεπτά στα οποία 
είχα τη δυνατότητα και εγώ να δω. 
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα
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Κώστας Σεφέρης, Business Development Manager, i2s SA
«Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής για Αποτελεσματική Παραγωγή και Αειφορία»

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 
Έγιναν κάποιες πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τους 
προηγούμενους ομιλητές. Θα προσπαθήσω η παρουσίασή μου να συνδέεται κάπως 
με τις παρουσιάσεις που έγιναν από τους προηγούμενους ομιλητές, οπότε αυτό για 
το οποίο θα μιλήσω είναι η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
για να μπορέσουν οι εταιρίες να παράγουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο αλλά 
να λειτουργούν παραλλήλως σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Η 
πληροφορική είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για αυτό το σκοπό. 
Είμαστε μια ομάδα, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια παράγει λογισμικό για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες. Είμαστε μια επιχείρηση οπότε προφανώς θέλουμε να βγάλουμε 
κέρδος αλλά εκτός από αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε και τον κλάδο να βελτιωθεί, 
να αλλάξει. Να μεταβεί από έναν τρόπο λειτουργίας, ο οποίος σήμερα βασίζεται 
στην εμπειρία σε έναν τρόπο ο οποίος θα βασίζεται στη γνώση και στα σύγχρονα 
εργαλεία. 
Και με τον τρόπο αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε τον τομέα να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις της παραγωγής αλλά κυρίως να λειτουργήσει 
με ένα φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και τις συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας κλάδος, ο οποίος μεγαλώνει πάρα πολύ. Συμφωνούν 
όλοι ότι η θάλασσα θα είναι η πηγή της πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε για να 
μπορέσουμε να θρέψουμε τους ανθρώπους που θα ζουν στη γη σε μερικά χρόνια. 
Οπότε είναι ένας κλάδος, ο οποίος έχει μια γρήγορη ανάπτυξη και προφανώς 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και την κοινωνία, όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι 
της οικονομικής δραστηριότητας και σαν παραγωγική διαδικασία έχει ορισμένα 
ιδιαίτερα στοιχεία.
Έχουμε μια παραγωγή, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη σε ένα σύνολο παραμέτρων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, με τη διαχείριση των ψαριών, με τις τροφές, με 
όλα τα πράγματα τα οποία κάνουμε στις μονάδες μας. Είναι μια παραγωγή όπου 
το να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην 
επιτυχία και στην αποτυχία. 
Οι άνθρωποι που δουλεύουν στην παραγωγή πρέπει να έχουν τα εργαλεία εκείνα 
τα οποία τους επιτρέπουν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει σε πραγματικό 
χρόνο και να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε προβλήματα ή καταστάσεις 
που παρουσιάζονται. Και βεβαίως επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό 
οργανισμό η δυνατότητα να έχουμε ένα σωστό προγραμματισμό της παραγωγής 
είναι σημαντική αλλά είναι από την άλλη μεριά και μια πρόκληση.
Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα πρέπει να κάνει μια επιτυχημένη εταιρία 
είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει κάθε μέρα να ελέγχει ότι η διαχείριση 
και το τάισμα των ψαριών γίνονται με το σωστό τρόπο. Θα πρέπει να αξιολογεί 
το αποτέλεσμα της παραγωγής για όλες τις παρτίδες και όλους τους κλωβούς 
που υπάρχουν μέσα στην παραγωγική διαδικασία, να τους συγκρίνει και να 



144

αντιλαμβάνεται ποιοι πηγαίνουν καλά και ποιοι όχι, βρίσκοντας το λόγο που 
υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
Θα πρέπει να μπορεί να κάνει πολύ καλό προγραμματισμό της παραγωγής της, 
δοκιμάζοντας διάφορα εναλλακτικά σενάρια και να διαλέγει αυτό το οποίο είναι 
καλύτερο για τους στόχους της εταιρίας. Και οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι πολλοί. 
Μπορεί να είναι το κέρδος, μπορεί να είναι το κόστος, μπορεί να είναι το cash flow, 
δεν υπάρχει μόνον ένας στόχος που θέλουμε να πετύχουμε.
Φυσικά κάθε εταιρία πρέπει να έχει ένα budget και στη διάρκεια του χρόνου να 
ελέγχει αν τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με αυτό το budget. Προφανώς να 
αναγνωρίζει τα προβλήματα τη στιγμή που εμφανίζονται και πριν γίνουν μεγάλα, 
ώστε να μπορεί να αντιδράσει γρήγορα. 
Η διοίκηση πρέπει να έχει υποστήριξη για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Πρέπει 
να αξιολογεί συνεχώς τους προμηθευτές τροφών, τους προμηθευτές γόνου, τις 
στρατηγικές και τις πολιτικές διαχείρισης των ψαριών. Να μαζεύει πληροφορία γιατί 
χωρίς πληροφορία δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά και είναι σημαντικό 
η πληροφορία αυτή να είναι σωστή πληροφορία αλλιώς θα έχουμε συστήματα 
στα οποία θα αγοράζουμε μέσα χαμηλής ποιότητας και θα παίρνουμε αντίστοιχα 
χαμηλής ποιότητας αποφάσεις. 
Γενικά πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα 
δεδομένα τα οποία παράγονται στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας για να 
αντιλαμβάνεται τι γίνεται και να βελτιώνει συνεχώς την παραγωγή της. 
Αν, λοιπόν, προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί είναι ένα σύνολο από 
δραστηριότητες και ενέργειες, οι οποίες νομίζουμε ότι χωρίς τη χρήση σωστών 
τεχνολογιών πληροφορικής είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις υποστηρίξουμε. Ακόμα 
και σε πολύ απλά πράγματα. Ξέρετε πόσες εταιρίες τροφών, πόσες εταιρίες γόνου 
ψαριών δεν γνωρίζουν σήμερα ποιο είναι το κόστος της παραγωγής τους; Έχουν 
μόνο ένα μεγάλο νούμερο, το οποίο προκύπτει από τον ισολογισμό αλλά αυτό δεν 
είναι αρκετό για να μπορέσουν να βελτιωθούν.
Και εδώ έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Έχουμε κύκλους παραγωγής που έχουν 
διάρκεια πάνω από ένα έτος, οπότε πραγματικά τα στοιχεία του ισολογισμού έχουν 
μια πολύ σχετική αξία για να μπορέσω να αντιληφθώ ποιο είναι το πραγματικό 
κόστος παραγωγής των προϊόντων μου. 
Όταν κάτι συμβαίνει περνάει πάρα πολύς χρόνος μέχρι να μπορέσουν να το 
αντιληφθούν, είναι σχεδόν αδύνατον να αξιολογήσουν προμηθευτές γόνου ή 
τροφών ή στρατηγικές διαχείρισης των ψαριών γιατί συμβαίνει κάτι, νομίζεις ότι 
φταίει ένα πράγμα αλλά αυτό είναι μια αίσθηση. Μπορεί να φταίει κάτι άλλο και 
επειδή έχουμε να κάνουμε με μια παραγωγή που επηρεάζεται από ένα μεγάλο 
πλήθος παραμέτρων δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο 
πραγματικά συμβαίνει.
Από την άλλη μεριά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό πλάνο παραγωγής 
όλες μας οι παραγγελίες τροφών και γενικότερα όλος ο προγραμματισμός μας 
βασίζεται σε πάρα πολύ χονδρικές εκτιμήσεις. Υπάρχει μεγάλο κόστος για τη 
διοίκηση της εταιρίας, γιατί δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε με τα κατάλληλα 
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εργαλεία, γίνονται λάθη, δεν υπάρχει υποστήριξη για λήψη αποφάσεων. 
Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν μπορεί να μας τα λύσει αυτό το οποίο λέμε 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεν είναι μόνο η πληροφορική είναι 
και οι επικοινωνίες, είναι και τα συστήματα data acquisition, είναι πράγματα που θα 
μου επιτρέπουν να έχω πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα, για 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες εκεί που παράγω. 
Ωραία, για να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά θα ήθελα να σας δείξω μερικές εικόνες 
για να έχουμε μια αίσθηση τι μπορεί να κάνει ένα σύστημα πληροφορικής για 
μια εταιρία. Καταρχάς να τη βοηθήσει να έχει έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο, του 
τι γίνεται. Άρα, υπολογισμούς τους οποίους αν προσπαθήσω να τους κάνω με το 
excel ή με το χέρι θα μου πάρουν πάρα πολύ χρόνο, ένα πληροφοριακό σύστημα 
μπορεί να μου τους δώσει εκείνη τη στιγμή. Να δω για παράδειγμα κάποια κλουβιά 
τα οποία έχουν πρόβλημα. Δε μεγαλώνουν γρήγορα ή έχουν μεγάλη θνησιμότητα ή 
έχουν πολύ κακό συντελεστή μετατρεψιμότητας.
Ή αν είμαι οπτικός τύπος να τα δω όλα αυτά τα πράγματα σε ένα χάρτη. Όπου πάνω 
από κάθε κλουβί να εμφανιστεί και ένα σημαιάκι, το οποίο να μου λέει ότι ξέρεις 
πρόσεξε εδώ πέρα γιατί κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά.
Να αξιολογήσω το πώς πάει η παραγωγή μου σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να 
πηγαίνει, με βάση τα μοντέλα που έχω. Να ελέγξω το κόστος της παραγωγής και να 
ξέρω όλες τις συνιστώσες του κόστους, γιατί έχω μεγάλο κόστος. Είναι το κόστος των 
τροφών, είναι τα εργατικά, είναι η ενέργεια, τι είναι αυτό το οποίο έχει σημαντική 
επίδραση στο κόστος.
Να κάνω πλάνα παραγωγής και να διαλέξω, όπως είπαμε πριν, αυτό το οποίο 
είναι το πιο καλό για την εταιρία μου με βάση τα κριτήρια τα οποία φυσικά θα 
ορίσω εγώ για το τι είναι καλό. Να έχω συνεχώς πρόσβαση στην παραγωγή μου 
μέσα από το κινητό μου τηλέφωνο και μέσα από έξυπνες εφαρμογές ή ακόμα να 
χρησιμοποιήσω και τις mobile συσκευές για να καταχωρώ στοιχεία σε πραγματικό 
χρόνο. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος δουλεύει με τα κλουβιά επιτόπου να μπορεί 
καταχωρήσει πληροφορίες σε σχέση με παραμέτρους της ποιότητας νερού, με το 
τάισμα, με τις θνησιμότητες, με τα προβλήματα τα οποία αναγνωρίζει κλπ. 
Βέβαια, σε ένα επόμενο βήμα, όταν έχω μαζέψει αρκετά δεδομένα μπορώ να τα 
χρησιμοποιήσω και να κάνω μοντέλα για την ανάπτυξη ή για το τάισμα των ψαριών, 
τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις δικές μου συνθήκες. Με αποτέλεσμα να 
μπορώ να ταΐσω τα ψάρια μου με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 
Μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν θετικά ή 
αρνητικά την παραγωγή μου, μέσα από τέτοιες αναλύσεις που πηγαίνουν σε 
μεγαλύτερο βάθος. Μπορώ να αξιολογήσω την ποιότητα των δεδομένων τα οποία 
συλλέγω. Μπορώ να δημιουργήσω άλλα πράγματα π.χ. μοντέλα τα οποία να μου 
προβλέπουν ποια θα είναι η κατανομή των ψαριών σε εμπορικές κατηγορίες, όταν 
θα κάνω την εξαλίευση. 
Άρα, να μην έχω εκπλήξεις, να μην έχω κάποιες παραγγελίες να βγάλω ψάρια από 
συγκεκριμένους κλωβούς για να τις ικανοποιήσω και μετά να δω ότι δεν μπορώ 
να καλύψω τη ζήτηση του πελάτη, άρα να πρέπει να κάνω μια έκτακτη εξαλίευση, 
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πράγμα το οποίο είναι μια μεγάλη αναστάτωση για τη μονάδα, ένα στρες για τα 
ψάρια, είναι κόστος, είναι πάρα πολλά πράγματα. 
Μπορώ να έχω ένα έξυπνο σύστημα, το οποίο να με βοηθάει να αναγνωρίσω 
πράγματα τα οποία διαφέρουν από άλλα. Δηλαδή, πέρα από τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο, ο οποίος κοιτάζει λίστες από δεδομένα και βλέπει για παράδειγμα δείκτες 
όπως είναι η μετατρεψιμότητα ή ο FSR και αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πηγαίνει 
καλά, μπορούμε να έχουμε και μηχανισμούς, οι οποίοι στη διάρκεια της ζωής του 
ψαριού να αντιλαμβάνονται καθαρά, με μεθόδους μηχανικής μάθησης, ότι κάποιοι 
πληθυσμοί ψαριών είναι διαφορετικοί από τους άλλους. 
Έρχεται και μου λέει κοίταξε εδώ κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει εδώ, άρα κάνε μια 
έρευνα σε πιο πολύ βάθος για να καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό που προσπαθούμε 
να πούμε είναι ότι χωρίς να έχεις τα κατάλληλα εργαλεία και επειδή έχουμε να 
κάνουμε με έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος είναι κάτω από το νερό, αν όλα αυτά 
τα πράγματα δεν τα παρακολουθείς και δεν τα ελέγχεις απλώς βάζεις τα λεφτά σου 
στη θάλασσα και περιμένεις να βγάλεις κέρδος.
Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΘΕΜΑ: Οικονομική ανάπτυξη & Ιχθυοκαλλιέργεια. Ο ρόλος της ΕΛΟΠΥ
Συντονίστρια: Κα Μαρία Τσιβγέλη, Συντάκτρια Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων

Κα Αγγελική Καλλαρά, Προϊσταμένη Δ/νσης Υδατοκαλλιέργειας, Γ/Δ Αλιείας, 
ΥΠΑΑΤ.
«Η Εφαρμογή της Πολιτικής για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών»

Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή που με προσκάλεσε 
και να τους συγχαρώ για την ωραία πρωτοβουλία που είχαν σε μια τόσο κρίσιμη 
καμπή για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια. 
Θα ξεκινήσω με μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του κλάδου στη χώρα μας. Αν 
και τα θέματα αυτά είναι γνωστά, θεωρώ ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και να 
μην τα ξεχνάμε. 
Τη δεκαετία του ’80 λίγοι εμπνευσμένοι ιχθυολόγοι και λίγοι τολμηροί επενδυτές 
ξεκίνησαν το θαύμα. Υπήρχε βέβαια στοχευόμενη πολιτική βούληση και οικονομικές 
ενισχύσεις. Τα επόμενα 30 χρόνια ακολούθησε μια εντυπωσιακή ανάπτυξη, παρά τα 
πολλά τεχνικά και άλλα προβλήματα των πρώτων χρόνων, με παράλληλη ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου έρευνας και τεχνογνωσίας.
Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο επενδυτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό 
οικοδόμημα και τελικά ο κλάδος να υπερβεί κατά πολύ τους 100.000 τόνους 
νωπών ψαριών και τα 400 εκατομμύρια γόνου στην ετήσια παραγωγή. Η ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια κατέκτησε την πρώτη θέση στην παραγωγή θαλάσσιων ιχθύων 
παγκοσμίως, αν εξαιρέσουμε το σολομό. 
Βέβαια, ιδιαίτερη ήταν και παραμένει η συμβολή των ιχθυοκαλλιεργειών στην εθνική 
οικονομία και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, κυρίως λόγω του ότι περίπου το 
80%-85% των ψαριών εξάγονται. 
Στις αγορές, λοιπόν, της Ευρώπης και της Αμερικής κυριάρχησαν τα ελληνικά ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας. Πάνω από 16.000 - 18.000 οι εργαζόμενοι άμεσα και έμμεσα. 
Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τη στήριξη και την αναζωογόνηση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή και παραμεθόριες 
περιοχές όπου είχαν περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης. 
Πού βρισκόμαστε σήμερα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι διάφορα προβλήματα, 
εκτός της οικονομικής κρίσης, ανέκοψαν αυτή την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου. 
Καταρχάς το ελλιπές και αποσπασματικό θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις 
γενικότερες αδυναμίες της διοίκησης. 
Επίσης, η απουσία έρευνας για την ανάπτυξη και την καινοτομία, η ανεπάρκεια ή 
και η έλλειψη δεδομένων και στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής, η απουσία βασικού 
μάρκετινγκ, εμπορικού σήματος και ταυτότητας των προϊόντων μας.
Παρότι πολλά από αυτά που θα πω τα έχετε ξανακούσει θα προσπαθήσω να κάνω 
μια σύνοψη για το πως ιδρύεται και λειτουργεί η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και 
ποιος ο ρόλος της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών. 
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Σύμφωνα με τον πρόσφατο οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, το ΠΔ 97/2017, στους στρατηγικούς στόχους της Διεύθυνσης 
Υδατοκαλλιεργειών ανήκουν η βιώσιμη και ορθολογική ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας, η στήριξη του κλάδου και των επιχειρήσεων και η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. 
Πως λειτουργεί, λοιπόν, η υδατοκαλλιέργεια. Η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια 
αναπτύσσεται και λειτουργεί με κανόνες και αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Να 
αναλύσουμε λίγο τα θεσμικά μας εργαλεία. 
Ο νόμος 4282/14 για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών έγινε πρότυπο και 
για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Ελλάδα προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε ένα high level conference να παρουσιάσει αυτό τον ενιαίο νόμο ως 
υπόδειγμα για τις άλλες χώρες. Δε θα πρέπει να παραλείψω πέραν από την πολιτική 
βούληση που κάποτε υπήρξε και τις άοκνες και πολυετείς προσπάθειες του κλάδου 
για να πετύχουμε να έχουμε αυτόν το νόμο, με τις όποιες αδυναμίες που μπορεί να 
έχει.
Αυτός ο νόμος, λοιπόν, καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο και περιγράφει τους κανόνες 
και τις διαδικασίες για την παραχώρηση θαλάσσιων εκτάσεων και για την ανάπτυξη 
της ιχθυοκαλλιέργειας και της υδατοκαλλιέργειας γενικότερα.
Απλοποίησε ως ένα βαθμό τις διοικητικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, 
ενσωματώθηκε η κτηνιατρική άδεια στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Επίσης, 
απλοποιήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της χρήσης νερού. Σημαντικό ήταν 
επίσης ότι καθόρισε την υπηρεσία αλιείας της αποκεντρωμένης διοίκησης ως 
υπηρεσία μιας στάσης, η οποία είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνη, δηλαδή, για τη 
διεξαγωγή όλης της διαδικασίας αδειοδότησης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες. 
Θεσμοθέτησε την προέγκριση μίσθωσης για την καταρχήν καταλληλότητα 
της θαλάσσιας έκτασης και έτσι οι επενδυτές υποχρεούνται να πληρώνουν τα 
μισθώματα, όταν πια εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Αύξησε τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης στα 20 χρόνια. Εισήγαγε καινοτομίες 
όπως το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών που γνωμοδοτεί στον Υπουργό για 
τη σύνταξη του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και για άλλα θέματα. 
Εισήγαγε σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη κατάληψη 
θαλάσσιου χώρου, μαζί με όλα τα άλλα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας για 
τον έλεγχο της λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών, από το συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από έλεγχο και σχετική εισήγηση συναρμόδιων 
υπηρεσιών. Έπαψε το καθεστώς μια υπηρεσία να επιβάλει κυρώσεις και πρόστιμα. 
Περιλαμβάνει, επίσης, εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση εκτελεστικών 
αποφάσεων, κοινών υπουργικών αποφάσεων και ρυθμιστικών υπουργικών 
αποφάσεων για την εφαρμογή του. 
Δεύτερο εργαλείο είναι το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για την αειφόρο 
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. 
Θα ήθελα να πω για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών, η οποία 
γνωμοδοτεί επί των σχετικών αιτημάτων τεχνικές μελέτες και στρατηγικές μελέτες 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΠΟΑΥ. 
Τρίτο, η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 85337 
έχουμε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει και η σχετική εθνική μας 
νομοθεσία. Για όλες τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας είτε εκδίδεται απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων μετά την υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
είτε υπόκεινται στο καθεστώς πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Εδώ έχουμε σύνταξη και έγκριση στρατηγικής 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ειδικό χωροταξικό και σύνταξη 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε ΠΟΑΥ.
Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών γνωμοδοτεί για όσες περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο Υπουργείου σε σχέση με νέα είδη, 
καινοτόμες δραστηριότητες και μη ενδημικά είδη. Επίσης γνωμοδοτεί για όλες τις 
ΣΜΠΕ των ΠΟΑΥ.
Εδώ βλέπετε ένα αδειοδοτικό διάγραμμα που συνέταξε η διεύθυνσή μας για τις 
διαδικασίες αδειοδότησης. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται ακόμη πολύπλοκο, ίσως 
είναι, πλην όμως τα πράγματα είναι σαφή σήμερα. Βλέπετε λοιπόν αριστερά 
τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και την αποκεντρωμένη διοίκηση στην οποία εκεί 
καταλήγουν τα αιτήματα. 
Στην αποκεντρωμένη διοίκηση θα δείτε διάφορα βήματα. Καταρχάς έχουμε τις 
γνωμοδοτήσεις και τις σύμφωνες γνώμες συναρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου 
να εκδοθεί η προέγκριση μίσθωσης του θαλάσσιου χώρου. Αυτό είναι μια 
απόφαση για την καταρχήν καταλληλότητα της έκτασης. Από εκεί και πέρα αρχίζει 
η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άλλα δικαιολογητικά, μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις κατά περίπτωση.
Εδώ βλέπετε την απλοποίηση που επέφερε ο νόμος, δηλαδή ο επενδυτής δε 
χρειάζεται να απευθυνθεί στις υπηρεσίες υδάτων για να εκδώσει την ξεχωριστή 
άδεια χρήσης νερού, την οποία μας την επέβαλαν η αλήθεια είναι ακόμα και για τη 
θάλασσα. Για τη θάλασσα καταργήθηκε και για τις άλλες περιπτώσεις οι υπηρεσίες 
μεταξύ τους, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Διεύθυνση Υδάτων, 
συνεννοούνται ώστε όλοι οι όροι που θα πρέπει να τεθούν για τη χρήση του νερού 
να περιληφθούν στην περίφημη ΑΕΠΟ, την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, για την οποία βέβαια γνωμοδοτεί η περιφέρεια στο τελευταίο στάδιο, την 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Επίσης, την έκδοση κτηνιατρικού κωδικού και την 
υπογραφή της μισθωτήριας σύμβασης για τη μίσθωση του θαλάσσιου χώρου και 
αρχίζουν και οι επενδυτές να πληρώνουν το κράτος. 
Εκτός αυτών που είπαμε η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια εφαρμόζει καλές πρακτικές. 
Αυτά που έχω γράψει είναι εντελώς ενδεικτικά, θα μπορούσα να γράψω και άλλα. 
Ήδη από το 2009 εκδόθηκε κοινή εγκύκλιος μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
έθεσε κανόνες ορθής λειτουργίας των μονάδων. 
Μεταξύ άλλων έχουμε ένα εργαλείο για να υπολογίζουμε τη φέρουσα ικανότητα, 
δηλαδή τη μέγιστη ετήσια δυναμικότητα κάθε μονάδας. Είναι ένας μαθηματικός 
τύπος, ο οποίος περιλαμβάνει παραμέτρους όπως αν η θαλάσσια περιοχή είναι 
κλειστή ή ανοιχτή, την απόσταση από την ακτή, το μέσο βάθος της θάλασσας, την 
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ταχύτητα των ρευμάτων κλπ. 
Τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε αναθέσει μια μελέτη στο πανεπιστήμιο της 
Κρήτης, στο συνάδελφο κ. Καρακάση και την ομάδα του, για να βγάλουμε αυτά 
τα συμπεράσματα και αυτό είναι πρότυπο και για άλλες χώρες. Πρώτα η Ελλάδα 
ξεκίνησε να ασχολείται με τέτοια θέματα. 
Ακολούθως για την περίφημη ποσειδώνια, oceania και τα άλλα φανερόγαμα 
είδη βλάστησης που υπάρχουν στους βυθούς. Όπως θα ακούσατε στις άλλες 
συνεδρίες που είχαν να κάνουν με περιβαλλοντικά θέματα η κύρια επίπτωση 
των υδατοκαλλιεργειών είναι σε αυτά τα είδη. Εμείς από το 2009 απαγορεύουμε 
την ίδρυση μονάδων πάνω σε λιβάδια ποσειδώνια. Βέβαια, επειδή καμιά φορά 
παρεξηγούνται τα πράγματα, όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη ποσειδώνια. Ευτυχώς η 
πυκνότητά της στις θάλασσές μας είναι απίστευτη. Συζητάμε για περιοχές όπου 
υπάρχουν πραγματικά λιβάδια και όχι αποσπασματικά κάποια ριζώματα.
Επίσης, στις παλιές μονάδες, γιατί πολλές φορές παθαίνοντας μάθαμε, που 
έτυχε να εγκατασταθούν σε ποσειδώνια δεν ανανεώνουμε την άδεια, ούτε τους 
επιτρέπουμε να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους, αν το θέλουν αυτό θα πρέπει να 
μετεγκατασταθούν αλλού. 
Επίσης, εφαρμόζεται ενωσιακή και εθνική κτηνιατρική νομοθεσία για την πρόληψη 
και καταπολέμηση ασθενειών, την ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών αλλά και 
τη δημόσια υγεία. 
Συμπέρασμα, η ιχθυοκαλλιέργεια όταν ασκείται ορθά και υπεύθυνα δεν έχει 
σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιδράσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγα δεν έχει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάθε δραστηριότητα 
του ανθρώπου έχει μια επίπτωση στο περιβάλλον θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. 
Συγκρίνοντας την υδατοκαλλιέργεια με άλλες δραστηριότητες η υδατοκαλλιέργεια 
δεν έχει επιπτώσεις όταν ασκείται ορθά, με κανόνες και ελέγχεται. Δεν έχει επιδράσεις 
στο περιβάλλον.
Τώρα, είναι βέβαια πολύ σημαντικό η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
κανόνων ορθής πρακτικής. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας και των παραγωγών να τις 
τηρούν και των υπηρεσιών να τις ελέγχουν.
Η Ελλάδα εφαρμόζει την κοινή αλιευτική πολιτική για την βιώσιμη ανάπτυξη 
των υδατοκαλλιεργειών. Τα βασικά νομικά κείμενα τα ξέρετε. Η ανακοίνωση το 
2013 έκανε φανερό στην κοινότητα ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή 
υδατοκαλλιέργεια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον η μεγαλύτερη αγορά 
ιχθυηρών και το 60% των αλιευμάτων που εισάγονται καταναλώνονται από την 
κοινότητα. 
Δεδομένων των προβλημάτων που έχει η αλιεία είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
τη στηρίξουμε. Γι΄αυτό το 2013 εκδόθηκε και η περίφημη ανακοίνωση για τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών.
Ακολούθησε ο κανονισμός 1379 το ΄13 για την κοινή οργάνωση αγορών και 
βέβαια ο κανονισμός για την κοινή αλιευτική πολιτική, όπου για πρώτη φορά 
η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί διακεκριμένη συνιστώσα της κοινής αλιευτικής 
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πολιτικής. 
Μεταξύ άλλων ο κανονισμός αυτός υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συντάξουν 
πολυετή σχέδια ανάπτυξης για την έγκριση των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. 
Επίσης, παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις από το Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας, 
όπου πλέον στο νέο ταμείο αλιείας η υδατοκαλλιέργεια κατέχει εξέχουσα θέση. 
Επειδή, ως γνωστόν, η κοινότητα δεν έχει ακόμα πολλές αρμοδιότητες για την 
υδατοκαλλιέργεια δε μας επιβάλει κανόνες, απλώς μας δίνει κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξή της. Ισχύει, βέβαια, η περίφημη ανοιχτή μέθοδος επικοινωνίας 
για την υποστήριξη και την παρακίνηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα κράτη-μέλη.
Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τακτικές τεχνικές συσκέψεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κρατών-μελών, τη διοικητική 
απλοποίηση και την επιτυχή και αποτελεσματική θεσμοθέτηση, οι οποίες γίνονται 
δυο φορές το χρόνο και συμμετέχουμε ενεργά σα Διεύθυνση.
Επίσης, η κοινότητα παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
θεσμικού πλαισίου, παρακολουθώντας την πρόοδο των κρατών μελών, αφού 
ο μόνος τρόπος που έχει να μας ελέγχει ή να μας πιέζει είναι η παροχή των 
οικονομικών ενισχύσεων, οπότε μας παρακολουθεί αν τηρούμε αυτά που έχουμε 
προγραμματίσει. 
Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η ενδιάμεση αξιολόγηση της ανοιχτής 
μεθόδου επικοινωνίας, αφού προηγήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση των πολυετών 
σχεδίων των κρατών-μελών. Η κοινότητα, δηλαδή, προσπαθεί να αξιολογήσει, η ίδια, 
αυτό το σύστημα ανοιχτής μεθόδου επικοινωνίας και πιθανότατα να αναθεωρήσει 
και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες έχει θέσει. 
Όπως όλες οι χώρες έτσι και η χώρα μας συνέταξε το πολυετές σχέδιο ανάπτυξης 
2014-2020. Κατατέθηκε το 2014, ακολούθησε τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει 4 προτεραιότητες. Αρχικώς, 
την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την εξασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης μέσω συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού, όπου η Ελλάδα είχε την 
πρωτοπορία, ελπίζω να τη διατηρήσουμε. 
Τρίτον, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τέταρτον την προώθηση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών αποτελεσμάτων της 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και των προϊόντων της. Και μην ξεχνάμε βεβαίως την 
επίλυση κάποιων προβλημάτων άνισου ανταγωνισμού που έχουμε με τρίτες χώρες. 
Το Δεκέμβριο του ’17 υποβλήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς 
σχεδίου ανάπτυξης, η οποία όσον αφορά στη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια 
κατέδειξε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα. Πρώτον, δεν επετεύχθη το όραμα για τέτοια 
αύξηση της παραγωγής, ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην 
παραγωγή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων. Ωστόσο, ο κλάδος άντεξε, παρά τους 
κλυδωνισμούς που υπέστη και σύμφωνα τουλάχιστον με τους παραγωγούς μας 
ήδη παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις. 
Έχουν γίνει βήματα όσον αφορά στις διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης. 
Ο νόμος 4282 ισχύει και εφαρμόζεται. Εκδόθηκαν, επίσης, οι περισσότερες 
κατ΄ εξουσιοδότηση ΥΕ και ΚΥΑ. Έχουν γίνει βήματα για την απλοποίηση της 
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περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την τροποποίηση της σχετικής ΥΑ του ΥΠΕΝ για 
την κατάταξη των έργων και των δραστηριοτήτων. Έχει πιστεύω διευκολυνθεί λίγο 
η ζωή των υδατοκαλλιεργητών.
Το επόμενο βήμα που αναμένεται είναι η απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης 
εντός περιοχών Natura. Πρόσφατα επεκτάθηκαν αυτές οι περιοχές. Ήδη προχθές 
πήραμε στην υπηρεσία αυτήν την απόφαση. Γιατί αυτά που προστατεύει η Natura 
αυτά προστατεύει και υδατοκαλλιέργεια. Για παράδειγμα την ποσειδώνια και τα 
άλλα φανερόγαμα. 
Έχει καθυστερήσει βέβαια η εφαρμογή του ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και η ίδρυση των ΠΟΑΥ. Δεν ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 
Υδατοκαλλιεργειών και η σύνταξη του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης των 
υδατοκαλλιεργειών. 
Βέβαια, είναι ίσως μια καλή συγκυρία που περιμέναμε. Αναμένεται η ολοκλήρωση 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης της ανοιχτής μεθόδου επικοινωνίας της ευρωπαϊκής 
επιτροπής, που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μια αναθεώρηση των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη.
Σίγουρα, είναι πάρα σημαντικό να το συντάξουμε και να δούμε ποια θα είναι η 
σχέση αυτού του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών με το 
πολυετές σχέδιο που στέλνουμε στην κοινότητα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι 
το ίδιο ή να συμπίπτει ή τουλάχιστον το ένα να είναι μια περίληψη του άλλου.
Όσον αφορά στην έρευνα και την καινοτομία αναμένεται η χρηματοδότηση 
καινοτόμων σχεδίων από το ΕΠΑΛΘ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικό πρόγραμμα 
της ΓΓΕΤ. 
Επίσης, σε εξέλιξη είναι και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα diversify στο οποίο συμμετέχει, 
νομίζω συντονίζει κιόλας, το ΕΛΚΕΘΕ. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι του που θα συμβάλει 
στην προσπάθεια διαφοροποίησης της παραγωγής. 
Όσον αφορά στην προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού μέσω αξιοποίησης 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων εγκρίθηκε πρόσφατα η Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, αφού επιλύθηκαν όσα νομικά προβλήματα είχαμε.
Εκδόθηκαν δυο ΥΑ για την εφαρμογή της ΣΚΟ και για την κωδικοποίηση των 
κανόνων διακίνησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Αναμένεται, βέβαια, η 
ενεργοποίηση και των λοιπών δράσεων του ΕΠΑΛΘ. 
Συμπερασματικά, η υλοποίηση των στόχων έχει προχωρήσει. Παρά τα προβλήματα 
και παρά τις καθυστερήσεις στις βασικές μας επιδιώξεις. Προκλήσεις και προοπτικές 
για το μέλλον της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Μελέτες και έγκυροι αναλυτές 
δείχνουν αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση ψαριών στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ αναδύονται νέες αγορές.
Όλοι οι διεθνείς φορείς -Ηνωμένα Έθνη, FAO, GFSM κλπ.- και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Η Ελλάδα έχει όλες τις 
προϋποθέσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν ένα ελπιδοφόρο 
και πολλά υποσχόμενο μέλλον για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών γενικότερα. 
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, νομίζω τιμές του 
έτους 2016 είναι αυτές, αυξήθηκαν κατά 4% σε όγκο και κατά 8% σε αξία προϊόντων. 
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Η χώρα μας, που ήταν η πρώτη σε παραγωγή και συνεχίζει σήμερα να βρίσκεται 
μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών χωρών, θα υστερήσει; 
Απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση και η συνεργασία όλων μας, ώστε να 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να υπερνικήσουμε προβλήματα του 
παρελθόντος, να υλοποιήσουμε τους ήδη προγραμματισθέντες στόχους μας ή 
και να τους διαφοροποιήσουμε αν χρειάζεται. Να επιτύχουμε την αύξηση και τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής και να ανακτήσουμε τη θέση μας. Να αναδείξουμε 
και να διευρύνουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων, ως 
προς την ποιότητα και την ασφάλεια, ενόψει του εντεινόμενου ανταγωνισμού με 
τρίτες χώρες. Να βελτιώσουμε την εικόνα της ιχθυοκαλλιέργειας προβάλλοντας τις 
πραγματικές περιβαλλοντικές διαστάσεις λειτουργίας της στο ευρύ κοινό.
Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν καταχράστηκα το χρόνο.
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Κος Γεώργιος Αμαξίδης, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ
«Ειδικές Κατευθύνσεις Πολιτικής. Βελτιώσεις και προβλήματα»

Χαιρετίζω και εγώ από τη μεριά και του υπουργού την τόσο σημαντική αυτή 
πρωτοβουλία, που έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την αναδιοργάνωση του 
κλάδου, μετά από κάποιες δύσκολες περιπέτειες που είχε τα τελευταία χρόνια, όπως 
αρκετές δραστηριότητες στη χώρα μας. 
Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο μιλάτε και όσο περισσότερο ακούμε, 
τόσο περισσότερο καταλαβαινόμαστε και μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού 
δράσεις που όλοι θέλουμε να επιταχυνθούν, όπως οι ΠΟΑΥ και άλλα τέτοια. Νομίζω 
ότι έχετε καταλάβει ότι τουλάχιστον προσπαθούμε όσο μπορούμε και θα δοθούν 
λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύουμε 
την πολιτική γενικά για το εφαρμοστικό κυρίως πλαίσιο. Προφανώς, ο Υπουργός με 
κάλυψε εχθές στη χθεσινή του ομιλία στη γενική πολιτική. 
Οπότε, θα μιλήσω για κάποιες υπουργικές αποφάσεις και κάποια θέματα που 
μπορούν να λύσουν ή και να δημιουργήσουν προβλήματα στον κλάδο. 
Αλλά πριν το κάνω αυτό θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στην ομιλία της κυρίας 
Καλλαρά, όσο και από εχθές σε ένα θέμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Η 
βούληση για την επιτάχυνση των ΠΟΑΥ είναι δηλωμένη, ήδη και από εχθές με τον 
κ. Τσιρώνη. 
Εμείς από τη μεριά της δικής μας αρμοδιότητας θα προσπαθήσουμε να βρούμε 
τα κατάλληλα άτομα είτε μέσω μετακίνησης, για να έχουν την εμπειρία, γιατί 
θα προέρχονται μέσα από την ίδια υπηρεσία, είτε και μέσω από την τεχνική 
βοήθεια, πράγμα το οποίο είχε ξαναγίνει και στο παρελθόν και μπορούμε να το 
ενεργοποιήσουμε. 
Θα έχουμε λίαν συντόμως αποτελέσματα. Στην προσπάθεια αυτή του γραφείου 
θα θέλαμε ενδεχομένως και τη βοήθειά σας με ένα κοινό έγγραφο, που μπορεί να 
συνταχθεί από το ΣΕΘ και την ΠΑΝΕΜΥ, ούτως ώστε να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη 
όλων των συναρμόδιων υπουργών. Να ακουστεί περισσότερο η θέση μας και στο 
γενικό γραμματέα και αλλού. 
Σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών έχω να πω ότι προφανώς 
δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, δεν είναι η ώρα του να ενεργοποιηθεί. Μπορεί να 
ενεργοποιηθεί. Περιμένουμε τα σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε 
να συντάξουμε μια φορά ένα εθνικό πρόγραμμα, το οποίο να εξειδικεύει όπως λέει 
ο νόμος το πολυετές. Να μην το φτιάξουμε τώρα και μετά έρθουν τα σχόλια και 
χρειαστεί να το αλλάξουμε. Νομίζω, ότι είναι οικονομία πολιτικής κιόλας και είναι 
και μια σωστή σειρά των πραγμάτων. Τουλάχιστον αυτό σκεφτόμαστε.
Όταν γίνει το εθνικό πρόγραμμα θα βγει αμέσως η υπουργική απόφαση. Το 
συμφέρον μας είναι να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία γι΄αυτό και η υπουργική 
απόφαση θα βγει άμεσα. Οπότε θα γίνει μέσω του ΕΣΥΔ. 
Ο κλάδος έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’80 να ανθεί. Εχθές είπε η κυρία 
Πυργιώτη ότι το κράτος είναι κουτό, βέβαια αναφερόταν στο χωροταξικό, στα 
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προβλήματα με τον τουρισμό κλπ. Πράγματι, πολλές φορές μπορεί να είναι κουτό, 
κάποιες άλλες φορές πονηρό και μπορεί να γίνει και κουτοπόνηρο. 
Ας πούμε το ειδικό χωροταξικό έγινε τη στιγμή που χρειαζόταν για να ενεργοποιηθεί 
η προηγούμενη προγραμματική περίοδος και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Και το πολυετές, κατά μια διευρυμένη έννοια του όρου, έγινε για να έρθει το ΕΠΑΛΘ. 
Μάλιστα, δεν μπορώ να το θεωρήσω αυτό κουτοπονηριά. Ίσα-ίσα που το ειδικό 
χωροταξικό είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία σε αρκετές χώρες. Προφανώς ήμασταν 
μπροστάρηδες σε αυτό, οπότε υπάρχουν best practice και από το κράτος. 
Ας περάσουμε, όμως, στο εφαρμοστικό πλαίσιο. Ο βασικός στόχος του γραφείου 
του υπουργού είναι να οργανωθούμε, γιατί από το ’80 που ξεκίνησε ο κλάδος 
περάσανε αρκετά χρόνια για να βγει το χωροταξικό και ο βασικός νόμος 
υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή υπάρχει 30 χρόνια δραστηριότητα και ο βασικός νόμος 
της υδατοκαλλιέργειας βγήκε το 2014. Μπορεί να αργήσαμε λίγο αλλά με κοινή 
προσπάθεια μπορούμε να του δώσουμε αυτό που χρειάζεται για να πάει παραπέρα. 
Θα ξεκινήσω από την έννομη σχέση προς τους τρίτους, την υπεκμίσθωση, το φασόν. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι βγήκε αυτή τη υπουργική απόφαση τον Φλεβάρη. Ο πρώτος 
στόχος είναι να βοηθηθούν κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πρόβλημα. Άρα 
πρέπει να βρούμε έναν τρόπο βοήθειας ή συνεκμετάλλευσης από διάφορες εταιρίες 
και μονάδες. Αυτό μέχρι τώρα ήταν αν θέλετε και παράνομο, εάν δεν το γνώριζε η 
υπηρεσία και δεν γνωμοδοτούσε θετικά η υπηρεσία. Βέβαια, πόσες αιτήσεις έγιναν 
για τέτοιου είδους συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ εταιριών τα τελευταία 30 
χρόνια; Από όσο γνωρίζω καμία στην υπηρεσία. Μάλλον δε θα υπάρχουν.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, δίνουμε τώρα το θεσμικό εργαλείο που χρειάζεται ο 
χώρος για να μπορέσει να το κάνει. Βέβαια, με το που βγήκε η υπουργική απόφαση 
περάσανε δυο μήνες και μας ζητήθηκε και τροποποίηση. Για την παράταση μπορώ 
να το καταλάβω αλλά δεν συντεταγμένα από το ΣΕΘ και από την ΠΑΝΕΜΥ. Θέλω 
να τονίσω εδώ πέρα ότι πρέπει και εσείς -προφανώς είναι μια καινούργια αρχή η 
ΕΛΟΠΥ και ο χώρος αρχίζει και συστήνεται πάλι- να αποκτήσετε μια ενιαία φωνή 
και να βλέπετε από κοινού τα κοινά σας προβλήματα, για να μπορέσει και η ηγεσία 
να βοηθήσει σε αυτόν το χώρο. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό κοινό δρόμο. 
Η αίτηση για τροποποίηση μας ανάγκασε να δούμε λίγο διαφορετικά το όλο θέμα, 
να το ανακατέψουμε λίγο παραπάνω, για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στις 
επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά πρόβλημα και χρειάζονται αυτή τη σύνδεση 
με άλλη επιχείρηση, η οποία θα επενδύσει και θα συνάψει αυτή την έννομη σχέση.
Ο νόμος 4282 λέει ότι στην αδειοδότηση έχεις δυο χρόνια για να αναπτύξεις το 50% 
της δραστηριότητάς σου. Σε άλλο άρθρο λέει ότι αν λειτουργείς με τρία χρόνια κάτω 
από 30% της δυναμικότητάς σου τότε είναι αιτία λύσης της σύμβασης. Άρα εδώ ο 
νομοθέτης έχει δώσει ένα δεύτερο μαξιλαράκι για έναν υγιή επιχειρηματία. Σου 
δίνω δυο χρόνια όχι με το μαχαίρι στο λαιμό, σου δίνω άλλα τρία να αναπτυχθείς 
και αν δεν τα καταφέρεις υπάρχουν και άλλες οδοί, που έχουν βγει υπουργικές 
αποφάσεις, με μοριοδότηση ή κλείνεις. Αλλά του έχει δώσει 5 χρόνια. Αυτά τα 5 
χρόνια σκεφτόμαστε να τα βάλουμε στην υπουργική απόφαση ούτως ώστε να 
δυσκολέψουμε αν θέλετε και αυτό που πιθανόν να υπάρχει στον κλάδο, ένα εμπόριο 
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αδειών ή κάποια τέτοια δυσλειτουργία. Και εσείς φαντάζομαι θέλετε υγιή τον κλάδο 
και όχι τέτοιες αθέμιτες πρακτικές.
Όσον αφορά στη μοριοδότηση βασικός στόχος της υπουργικής απόφασης ήταν 
ουσιαστικά να δώσει μια εναλλακτική λύση. Από το να κλείσει μια εταιρία, να 
μείνει κενή αυτή η θέση και να χρειάζεται να ξαναγίνει αδειοδότηση από την αρχή, 
ενισχύουμε μια συνέχιση της παραγωγής αντί να τη μειώσουμε. 
Αυτό γίνεται λοιπόν με κάποια κριτήρια, τα οποία ίσως θα έπρεπε να τα 
τροποποιήσουμε και άλλο. Βέβαια ότι λέω θα γίνει μετά από διαβούλευση, σκέψεις 
λέω, προβλήματα που έχει το εφαρμοστικό πλαίσιο και πως σκεφτόμαστε σαν 
πολιτική ηγεσία να τα χειριστούμε. Σας καταθέτω τις προτάσεις μου οπότε θέλω και 
ένα feedback για αυτά που λέω.
Να βάλουμε λοιπόν σε αυτά τα κριτήρια και το απόλυτο μέγεθος της επένδυσης. 
Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάποια νούμερα που θα κριθούν αλλά και το πόσο μεγάλη 
θα είναι αυτή η επένδυση. Ενδεχομένως να το θέλει αυτό ο χώρος, ενδεχομένως 
και όχι, το συζητάμε. Για το κράτος προφανώς όσο μεγαλύτερες επενδύσεις γίνουν 
τόσο καλύτερο είναι. Να δούμε αν το χρειάζεστε και εσείς. 
Άκουσα εχθές πάλι τον κ. Χεκίμογλου, να λέει ότι σαν Σύνδεσμος θέλουν κριτήρια 
οικονομικής βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις. Ήταν μια από τις σκέψεις μας 
και είμαι πολύ χαρούμενος που το άκουσα. Θα το κουβεντιάσουμε εκτενώς, 
γιατί σκεφτόμαστε πράγματι να βάλουμε τέτοια κριτήρια και στη μοριοδότηση, 
ενδεχομένως και σε άλλα. Ακόμα και στην αδειοδότηση θα μπορούσε να μπει ένα 
τέτοιο κριτήριο. Παλιότερα τις επενδύσεις που γίνονταν δεν κατάφερε ο κλάδος να 
τις επανεπενδύσει και φτάσαμε σε ένα σημείο που έχουμε διάφορα θέματα με τον 
τραπεζικό χώρο, τα οποία λύνονται ευτυχώς το τελευταίο διάστημα. Οπότε είναι 
ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το δούμε. 
Και θα κλείσω με κάτι που τουλάχιστον εδώ αποκλείεται να διαφωνήσετε. 
Προσπαθήσαμε μαζί με το ΣΕΘ και την ΠΑΝΕΜΥ να περάσει η τροποποίηση 
του νόμου για τις ομάδες παραγωγών και να μπει επιτέλους και ο κλάδος της 
υδατοκαλλιέργειας. Λέω, κάναμε απλώς την προσπάθεια, η οποία μας αναλογούσε, 
δεν λέω κάτι καινούργιο, το γνωρίζετε. Απλώς το τονίζω για να σας δείξω, να σας 
αποδείξω ότι θέλουμε την προώθηση του κλάδου. Δηλαδή θέλουμε πραγματικά να 
βγει το ελληνικό ψάρι, το θέλουμε πάρα πολύ.
Νομίζω κάποια προβλήματα που είχε το σχέδιο εμπορίας ή έχουν λυθεί ήδη ή είναι σε 
διαδικασία επίλυσης. Να πω και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι 
ένα κομμάτι που προφανώς μας αφορά όλους. Βγαίνει ο θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασμός και ενσωματώνει τα ειδικά. Άκουσα εχθές με πολύ ενδιαφέρον τις 
ομιλίες των χωροτακτών. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. 
Ο κος Οικονόμου μίλησε για τη συνύπαρξη τουρισμού και υδατοκαλλιεργειών, 
το ειδικό χωροταξικό μπορεί να είναι πρόβλημα μπορεί να είναι και ευκαιρία. 
Να το συνδέσω με αυτό που είπε ο κος Τσιρώνης, ότι οι τουρίστες έρχονται και 
καταναλώνουν όχι τροφές από την ελληνική επικράτεια αλλά κυρίως εισαγόμενες. 
Θα μπορούσε ο τουρισμός με την υδατοκαλλιέργεια να κάνει ένα μείγμα τέτοιο 
ούτως ώστε να μπορέσετε να διαθέσετε επιπλέον παραγωγή για τον τουρισμό. 
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Σε αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό που έρχεται να τα αγκαλιάσει όλα θεωρούμε 
ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να έχει πολύ ενεργό ρόλο και όχι 
απλώς γνωμοδοτικό. Το βασικό είναι να οργανωθούμε γενικά σαν κράτος και να 
γίνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος με κανόνες ξεκάθαρους και απλούς. Νομίζω ότι 
εσείς θα μπορέσετε από τη μεριά σας να αποδώσετε αυτά που σας αναλογούν 
και ονειρεύεστε σαν επιχειρηματίες και σαν κλάδος γενικά, ούτως ώστε μαζί να 
καταφέρουμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και να φύγουμε από αυτήν 
την κρίση. Νομίζω όλοι το θέλουμε. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, Προϊστάμενος Τμήματος Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής & Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής, Γεν. Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ. 
«Εφαρμογή του Πλαισίου της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς για τις Οργανώσεις 
Παραγωγών»

Καλησπέρα και από εμένα. Πριν ξεκινήσω την εισήγηση θέλω να μιλήσω για 
το συνέδριο. Την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε οι συνάδελφοι, γνωρίζοντας ότι 
είμαι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Hydromedit 2018 του 3ου διεθνούς 
συνεδρίου εφαρμοσμένης ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος, με ρωτήσανε 
κατά πόσο χρειάζεται να υπάρχει άλλο ένα συνέδριο στο χώρο.
Η απάντησή μου από την πρώτη μέρα ήταν ότι χρειάζεται γιατί είναι άλλος ο 
ρόλος των συνεδρίων. Το συνέδριο στο Βόλο μπορεί να έχει ένα μεγάλο κομμάτι 
υδατοκαλλιέργειες αλλά δεν είναι ένα συνέδριο υδατοκαλλιεργειών. Είναι 
ένα επιστημονικό συνέδριο που στόχος είναι οι συνάδελφοι επιστήμονες να 
ενημερωθούν, να αλληλοενημερωθούν και άμεσα την επόμενη μέρα να εφαρμόσουν 
τις γνώσεις αυτές στην παραγωγή.
Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι ένα αναπτυξιακό συνέδριο. Είναι η καλύτερη 
ευκαιρία να λειτουργήσει σαν ένα φόρουμ που θα επικοινωνήσουν οι εκπρόσωποι 
της πολιτικής ηγεσίας, οι εκπρόσωποι των διοικήσεων των εταιριών και των 
ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες τους, μαζί με τους εργαζόμενους και με τη διοίκηση, με 
την ελληνική διοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινή γλώσσα, 
σε μια κοινή συνεργασία. Το βασικό θέμα είναι το αποτέλεσμα αυτό να μπορεί 
να περάσει άμεσα στο ευρύ κοινό. Γιατί τα αποτελέσματα ενός επιστημονικού 
συνεδρίου δεν είναι εύκολο να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.
Οπότε η άποψή μου είναι ότι είναι ένα πετυχημένο συνέδριο και έτσι και αλλιώς 
σαν οργανωτική επιτροπή του Hydromedit 2018 είμαστε ανοιχτή στη συνεργασία 
των δύο συνεδρίων, ώστε να πετύχουμε τις συνέργειες για την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση του χώρου.
Προχωράω τώρα στην κατεξοχήν εργασία που θα σας παρουσιάσω με την 
επαγγελματική μου ιδιότητα. Στην τελευταία αναδιοργάνωση του Υπουργείου, 
παρόλο που τα κομμάτια της κοινής οργάνωσης της αγοράς και της εμπορίας ήταν 
πάντα μέσα στους ρόλους του Υπουργείου, θεωρήθηκε σκόπιμο να ενισχυθεί ο 
ρόλος της κοινής οργάνωσης της αγοράς και της ενίσχυσης της εμπορίας εντός της 
χώρας και αυτό να φαίνεται και στη δομή του Υπουργείου. 
Έτσι δημιουργήθηκαν στη Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής, η οποία υπάγεται 
απευθείας στον κ. Αποστόλου και όχι στον κ. Τσιρώνη, δυο νέα τμήματα. Το τμήμα 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής και οργάνωσης της αγοράς, το οποίο ασχολείται με 
το θεσμικό πλαίσιο στα κοινοτικά θέματα και τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το τμήμα της αξιοποίησης και προώθησης 
αλιευτικών προϊόντων, το οποίο ασχολείται κυρίως με την εσωτερική αγορά και με 
τα θέματα εμπορίας των προϊόντων μέσα στη χώρα. 
Θα σας πω κάποια βασικά στοιχεία για την κοινή οργάνωση αγοράς, η οποία είναι 
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μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας από τους πυλώνες της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής. Στηρίζει το ρόλο των τοπικών παραγόντων και έχει δυο 
βασικά κομμάτια. Το ένα είναι ότι οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την βιώσιμη 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και εφοδιάζονται με τα κατάλληλα μέσα για την 
καλύτερη εμπορία των προϊόντων τους. Παράλληλα οι καταναλωτές λαμβάνουν 
περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για τα προϊόντα που πωλούνται στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, 
πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες. 
Η κοινή οργάνωση της αγοράς έχει πέντε βασικές συνιστώσες. Η μια είναι η 
οργάνωση του τομέα, δηλαδή οι οργανώσεις παραγωγών που είναι οι βασικοί 
παράγοντες του τομέα. Είναι οι προδιαγραφές εμπορίας, οι κοινές προδιαγραφές 
που καθορίζουν τα ομοιόμορφα χαρακτηριστικά για τα προϊόντα. Η ενημέρωση 
του καταναλωτή που είναι βασικό κομμάτι της κοινής οργάνωσης της αγοράς και 
φροντίζει οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές να είναι ορθές και 
να φτάνουν μέχρι και στις μονάδες μαζικής εστίασης. 
Είναι οι κανόνες ανταγωνισμού, γιατί δεν μπορεί να έχουμε κοινή οργάνωση της 
αγοράς χωρίς να έχουμε κανόνες ανταγωνισμού που να τηρούνται από όλους. Και 
είναι και η παρακολούθηση της αγοράς. 
Για το τελευταίο κομμάτι, για την παρακολούθηση της αγοράς, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει συστήσει το παρατηρητήριο ευρωπαϊκών αγορών προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, το UMOFA, το οποίο μέχρι τώρα είχε κομμάτια κυρίως για 
την αλιεία. Η χώρα μας δίνει στοιχεία για την αλιεία αλλά περιλαμβάνει στοιχεία και 
για τις υδατοκαλλιέργειες. 
Τώρα, όσον αφορά στην οργάνωση του τομέα και τις επαγγελματικές οργανώσεις. 
Η κοινή οργάνωση αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η ΚΟΑ, 
αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες. Τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις των 
οργανώσεων παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις των 
παραγωγών είναι επίσημα εγκεκριμένοι φορείς που συστήνουν οι παραγωγοί μεταξύ 
τους -όπως είναι η ΕΛΟΠΥ στη χώρα μας- και είναι αρμόδιες για την καθημερινή 
διαχείριση της δραστηριότητας. Επίσης, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή 
των κοινών πολιτικών, της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ΚΟΑ. Προσανατολίζουν 
τους παραγωγούς σε βιώσιμες πρακτικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ειδικότερα 
μέσω της συλλογικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων των μελών τους, βοηθούν 
να προσαρμόζουν την προσφορά στη ζήτηση και ταυτόχρονα τους στηρίζουν στη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 
Οι επαγγελματικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 200. Είναι, 
όμως, κυρίως οργανώσεις παραγωγών του αλιευτικού τομέα, θα σας τα πει ο κος 
Νικολιάν παρακάτω πιο αναλυτικά. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή στο site της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται μια οργάνωση παραγωγών. 
Για την παρακολούθηση της αγοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένο site που 
έχει τα στοιχεία του UMOFA, ενώ βγάζει και ένα μηνιαίο φυλλάδιο, στο οποίο έχει 
συγκεντρωτικές πληροφορίες του τομέα ανά χώρα, ανά περιοχή και ανά κατηγορία. 
Στην οργάνωση του τομέα βασιζόμαστε στην κοινοτική νομοθεσία, όπως 
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λειτουργούμε με κανονισμούς και σε όλη την κοινή αλιευτική πολιτική. Το πλαίσιο 
για τις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνει τον κανονισμό 1379/2003 που είναι 
ο βασικός κανονισμός κοινής οργάνωσης αγοράς και τον εκτελεστικό κανονισμό 
1418/2013 που περιλαμβάνει τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας και εξηγεί τις 
προβλέψεις της κοινής οργάνωσης της αγοράς. 
Σε εθνικό πλαίσιο η χώρα μας προχώρησε και έχει βγάλει δυο υπουργικές αποφάσεις 
σε συμμόρφωση του κανονισμού 1379/2013. Η μια είναι η 397 του Φλεβάρη 
του ’17, απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ορίζει 
την αρμόδια αρχή, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των 
οργανώσεων, των ενώσεων και των ομάδων παραγωγών. Και η 2430 του Οκτώβρη 
του ’17 που τροποποίησε την παραπάνω απόφαση. 
Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω, γιατί έχω με κόκκινο τις ομάδες παραγωγών και 
ένα πρόβλημα που αρχικά είχε δημιουργηθεί. Η κοινή οργάνωση αγοράς προβλέπει 
οργανώσεις παραγωγών, δεν προβλέπει ομάδες παραγωγών, ενώ οι υπουργικές 
αποφάσεις επειδή αρχικά είχαν στηριχθεί στην κοινή οργάνωση της αγοράς και 
στους κανονισμούς της κοινής αγροτικής πολιτικής που είναι διαφορετικοί, 
προβλέπουν και ομάδες παραγωγών. 
Σύμφωνα με το εθνικό μας πλαίσιο, λοιπόν, μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα 
παραγωγών στην αλιεία ή στις υδατοκαλλιέργειες αλλά δεν μπορεί να τύχει των 
πλεονεκτημάτων που δίνει η κοινή αλιευτική πολιτική. Δηλαδή δεν μπορεί να 
ενταχθεί για χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό, ούτε να εγκριθεί αν αποσταλεί 
στην κοινότητα ως οργάνωση παραγωγών. Αυτό ήταν και ένα από τα θέματα που 
θέλαμε να προσέξουμε και στις υδατοκαλλιέργειες αλλά και στην αλιεία.
Προχωρώντας να σας πούμε ότι σε συνέχεια και με βάση αυτές τις αποφάσεις 
έχουν εγκριθεί στη χώρα μας και υπάρχουν 3 οργανώσεις παραγωγών. Η ελληνική 
οργάνωση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, η ΕΛΟΠΥ που έχει ενταχθεί στην 
περιφερειακή ενότητα του κεντρικού τομέα Αθηνών και αναγνωρίστηκε στις 15 
Μαΐου του ’18 επίσημα ως οργάνωση παραγωγών του τομέα υδατοκαλλιέργειας και 
καταχωρήθηκε στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου.
Επίσης υπάρχει ο αγροτικός αλιευτικός συνεταιρισμός λιμνοθαλασσών Κεραμωτής 
του νομού Καβάλας που αναγνωρίστηκε τον Μάρτη του ’18 και αντίστοιχα 
καταχωρήθηκε στο μητρώο του Υπουργείου μας. Αυτές πρακτικά είναι αυτή τη στιγμή 
οι μοναδικές οργανώσεις παραγωγών του τομέα αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών 
που λειτουργούν στη χώρα μας. Η τρίτη ομάδα παραγωγών, αυτή που φαίνεται στο 
site της κοινότητας, δε λειτουργεί. Υπάρχει πρόβλημα και αυτή τη στιγμή ελέγχεται 
από την υπηρεσία κατά πόσο δραστηριοποιείται και αν είναι ενεργή προκειμένου 
να εκκαθαριστεί ή όχι το μητρώο.
Ως προς τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει 
την αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και την έγκριση των σχεδίων παραγωγής 
υπογράφηκε εχθές από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον κ. 
Αποστόλου και έχει ήδη προωθηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 
Η διαδικασία που προβλέπει είναι πιο απλή και από αυτή που αρχικά είχε προταθεί. 
Αρμόδια αρχή είναι η περιφερειακή υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το 
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σχέδιο αλλά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, χωρίς 
να προσδιορίζει ποια υπηρεσία στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας είναι. Θα κριθεί 
αναλόγως από την υπηρεσία. Αν είναι το σχέδιο υδατοκαλλιεργειών προφανώς θα 
είναι η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών, ενώ αν είναι αλιείας θα είναι η αντίστοιχη 
διεύθυνση. Εντός των ημερών λοιπόν θα υπάρχει και σε ΦΕΚ η απόφαση αυτή. 
Δε θέλω να σας καθυστερήσω παραπάνω. Είμαι στη διάθεσή σας, έτσι και αλλιώς, 
σαν υπηρεσία και σαν άτομο για ότι πληροφορίες θέλετε. Ευχαριστώ.

ΤΡΙΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα



163

Κος Γιώργος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής ΝΔ
«Η Ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας μετά την Ελληνική Οικονομική Κρίση και 
την Διαδικασία των Διαρθρωτικών Προσαρμογών: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι» 

Τώρα θα σας εξηγήσω όμως γιατί ήρθα εδώ. Νομίζω ότι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον 
αυτά που άκουσα και θα πω και για τους δυο διευθυντές και για τον σύμβουλο του 
υπουργού, ότι τους άκουσα με χαρά. Το 1983 και προδίδω την ηλικία μου, ήμουν 
στην ομάδα του Βάρφη, η οποία οργάνωσε την πρώτη ελληνική προεδρία στην ΕΟΚ. 
Ο Βάρφης μετά έγινε και Επίτροπος. Και θυμάμαι με τρόμο, γιατί είχα το φάκελο 
της διεύρυνσης σε Ισπανία και Πορτογαλία, που πήγαινα στο Υπουργείο Γεωργίας 
να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται, γιατί έπρεπε να πάμε να διαπραγματευτούμε τον 
φάκελο. 
Το δράμα ήταν λοιπόν ότι πήγαινα πάντα αδιάβαστος, γιατί δεν προλάβαινα 
να συντονιστώ με το Υπουργείο Γεωργίας στη διαπραγμάτευση και ας πούμε 
κρυφοκοίταγα τα χαρτιά του Γερμανού που ήξερε για παράδειγμα τα πάντα για την 
παραγωγή οίνου στην Ελλάδα, για τα οποία δεν με ενημέρωνε εμένα το Υπουργείο 
Γεωργίας εγκαίρως. 
Παρατηρώ, λοιπόν, από αυτά που άκουσα ότι είναι εντυπωσιακή η πρόοδος. 
Συγχαρητήρια σε όλους. Αλλά δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το 
παρελθόν μας, πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το τι κάνουν οι άλλοι. Και 
έχω εντυπωσιαστεί με το επίπεδο για παράδειγμα των πρώην ανατολικών χωρών, 
οι οποίες τώρα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίπεδο των στελεχών και 
ορισμένων ευρωβουλευτών που στέλνουν, είναι γρήγοροι και αποτελεσματικοί. 
Επομένως, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη σχολή ανεξάρτητα από το ποιος 
είναι στην Κυβέρνηση. 
Τώρα, σαν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και σαν 
παλιός δημοσιογράφος έχω αυτή την τάση να πηγαίνω εκτός από το νομοθετικό 
έργο -και το νομοθετικό έργο σε αυτή τη φάση δείχνει την έμφαση στην τραπεζική 
Ένωση γιατί είναι και το brexit είναι και διάφορα άλλα θέματα, δηλαδή που έχουν 
σχέση με την τραπεζική ένωση και την οικονομική και νομισματική ένωση που δεν 
μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει η τραπεζική ένωση- να κυνηγάω και τις αποστολές. 
Γιατί; 
Γιατί πηγαίνοντας σε διάφορες αποστολές, δεν πηγαίνεις μόνος σου. Πηγαίνεις σε 
ομάδες 7, 8, 9 ατόμων και μάλιστα μια αποστολή θα έρθει τώρα τη Δευτέρα και είμαι 
μέλος για το ελληνικό πρόγραμμα. Σε δέχονται ο Υπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής 
της κεντρικής τράπεζας, οι εκπρόσωποι των τραπεζών, των συνδικαλιστών, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των επιχειρηματικών οργανώσεων κλπ. οπότε πάλι 
βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι.
Θα σας πω ότι μέσα στις τελευταίες έξι εβδομάδες πήγα στο Μπιλμπάο, όπου 
είδα ότι έχει απογειωθεί η χώρα των Βάσκων με φοβερές επενδύσεις. Μια παλιά 
βιομηχανική πόλη που την εξελίξανε, έχει μπει στη νέα τεχνολογία, στην τεχνητή 
νοημοσύνη κλπ. Απίθανα πράγματα είδα εκεί πέρα.
Πήγα στο Μόναχο σε αυτή τη συνεδρίαση που ήταν και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης 
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και η Καγκελάριος. Αλλά όταν πηγαίνεις σε αυτές τις συνεδριάσεις το ενδιαφέρον δεν 
είναι να ακούσεις τη Μέρκελ, η οποία εντάξει είναι πάντα ενδιαφέρουσα και ισχυρή 
μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Σου μιλάει ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens 
και σου εξηγεί ποια είναι τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Πως το 30% 
των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα σε μερικά χρόνια δε θα υπάρχουν. Τι 
πρέπει να κάνουμε για να αντέξουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ή να αντέξουμε τους 
κινέζους, οι οποίοι σε αυτά τα ζητήματα έχουν φύγει πολύ μπροστά. Ή σου μιλάει 
ο επικεφαλής της BMW να σου πει τα δικά του, άρα γίνεσαι σοφότερος. 
Προχθές μίλησα εγώ στη Βουλγαρία σε ένα συνέδριο που ήταν και ο Μπορίσοφ. 
Μίλησα για την τραπεζική ένωση και γύρισα εδώ προβληματισμένος, γιατί βλέπω 
ότι έχουμε μείνει πίσω από όλους. Εντάξει περνάμε τη Ρουμανία σε επίπεδο 
κατανάλωσης και δυο άλλους, αλλά σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και επιπέδου 
είμαστε πια προτελευταίοι, πριν από τη Βουλγαρία.
Και αυτά που είδα στη Βουλγαρία με τρόμαξαν. Δηλαδή αν συνεχίσουμε έτσι να 
ψαχνόμαστε και οι Βούλγαροι να τρέχουν, σε μια δεκαετία θα μας έχουν περάσει 
και οι Βούλγαροι. Λέγανε παλιά πρώτα η σύγκλιση των εισοδημάτων και μετά η 
ανταγωνιστικότητα κλπ., έφαγα χρόνια να εξηγώ μάταια ότι δεν γίνονται αυτά. 
Είχαμε φτάσει να έχουμε 96% του μέσου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα είμαστε κάτω από το 70%, ακουμπάμε τα 2/3 και το 
πλεονέκτημά μας είναι ότι οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων είναι στο 1/3. Είμαστε 
διπλάσιοι δηλαδή από τους πάμφτωχους αλλά εν πάση περιπτώσει χάνουμε 
συγκριτικά. 
Και δεν υπάρχει και συνεργασία. Θα σας πω και αυτό και μετά θα μπω σε κάπως πιο 
σοβαρή ανάλυση. Δηλαδή οι ευρωβουλευτές της Γερμανίας έρχονται συντονισμένοι 
από τα lobby, από τον ειδικό τομέα, από το Βερολίνο, από τα κόμματα - οι πράσινοι, 
οι σοσιαλδημοκράτες, οι χριστιανοδημοκράτες κλπ.- όλοι παίζουν ορχήστρα με ένα 
μαέστρο το εθνικό συμφέρον και το εθνικό συμφέρον με την έννοια την οικονομική, 
την επενδυτική, την επαγγελματική.
Εμείς πάμε κάνουμε διάφορα σόλο και γυρνάμε σπίτι μας. Μια φορά προσπάθησα 
και θα σας το πω αυτό γιατί είναι ωραίο, έρχεται ο Κατρούγκαλος σαν Υπουργός 
αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις, κάνει μια σύσκεψη, κάνουμε σύσκεψη εκεί 
στη Νέα Δημοκρατία, λέμε εντάξει να δείξουμε συμπεριφορά. Πάμε εκεί, πάμε στον 
Κατρούγκαλο, μας λέει κοιτάξτε θα έρθει να συζητηθεί το θέμα της ΕΤΑ, δηλαδή της 
συνεργασίας με τη βόρεια Αμερική κλπ. αλλά έχω ένα πρόβλημα με τη φέτα. ΣΕΤΑ-
ΦΕΤΑ. 
Λέμε εμείς εντάξει ποιο είναι το πρόβλημα; Λέει πρέπει να περάσει το θέμα γιατί οι 
Καναδοί δεν υπογράφουν αν δεν δεχθούμε να συνεχίσει η παραγωγή ενός τυριού 
που θα λέγεται φέτα στον Καναδά, το οποίο είναι κυρίως από Καναδούς ελληνικής 
ή σκοπιανομακεδονικής καταγωγής αλλά δεν μπορεί να τους κλείσει τις μονάδες η 
Κυβέρνηση. Αναλαμβάνει βέβαια την υποχρέωση να είναι μόνο για την εσωτερική 
αγορά.
Κάνουμε μια ανάλυση, εντάξει λογικό μας φαίνεται κλπ. Ψηφίζω εγώ φέτα-σέτα και 
τρώω καταγγελίες από όλους τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι αφού ακολούθησα 

ΤΡΙΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα
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την κυβερνητική γραμμή, πούλησα τη φέτα. Είχα μια ομιλία στη Λάρισα και στον 
Τύρναβο τις ανέβαλα και τις δυο, γιατί κυνηγάνε στα τοπικά media. Ο άνθρωπος 
που πούλησε τη φέτα. Κατέστρεψε τους παραγωγούς μας κλπ. 
Επομένως, αυτά σας τα λέω γιατί δεν έχουμε, δεν παίζουμε σαν εθνική ομάδα, 
δεν παίζουμε καν σαν ομάδα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα μάθημα 
τόσο για τους ευρωβουλευτές όσο και για τους κλάδους τους οικονομικούς και 
επιχειρηματικούς. Πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα και ελπίζω να συντονιστούμε 
και με την Κυβέρνηση, με τη σημερινή ακόμα καλύτερα και με την επόμενη που 
ελπίζω ότι θα είμαστε εμείς. Αλλά βέβαια τα γκάλοπ δεν είναι συμβόλαια με την 
εξουσία.
Θα σας πω το εξής, ότι θεωρώ ότι εδώ ήρθα για να πάρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
και από αυτά που άκουσα και από τα λίγα που διάβασα, νομίζω ότι το μέλλον σας 
ανήκει για τους εξής λόγους.
Πρώτον η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα αλλά σταθεροποιείται η οικονομία. Το 
ότι έκλεισαν οι εκκρεμότητες στο Eurogroup είναι πολύ θετικό, γιατί δημιουργεί ένα 
σταθερό επιχειρηματικό πλαίσιο. Δηλαδή είχαμε μια κρίση λόγω του ότι πέσαμε έξω, 
μετά είχαμε μια νέα κρίση το 2015 ,γιατί πήγαμε να επιβάλουμε τους κανόνες μας 
στην ευρωζώνη, πράγματα τρελά. Τώρα επιστρέφουμε στο πλαίσιο και το πλαίσιο 
έχει τεράστια σημασία, γιατί είναι εγγύηση για τους υποψήφιους επενδυτές. Αν δεν 
υπάρχει το πλαίσιο δεν πρόκειται κανείς να ασχοληθεί μαζί μας.
Βέβαια εντάξει, υπάρχει η διαμάχη η οικονομική, η κοινωνική και κυρίως η πολιτική 
για το ποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά, πόσο ήταν το κόστος, τι θα μπορούσες να 
κάνεις, ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό, οι συντάξεις κλπ. Όλα αυτά έχουν 
τεράστια σημασία γιατί εμείς οι πολιτικοί έχουμε σχέση με το λαό πρώτα από όλα. 
Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε τη γενική εικόνα.
Επομένως νομίζω ότι το πλαίσιο για σοβαρούς επενδυτές βελτιώνεται. Υπάρχουν 
προβλήματα. Για παράδειγμα η κρίση του ’15 κόστισε πολύ στις τράπεζες. Οι 
τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τον ιδιωτικό τομέα, έχουν 
γίνει και πολύ σκληρές στη διαχείριση των κόκκινων δανείων ακριβώς γιατί έχουν 
την κρίση. Πέσανε οι τιμές των ακινήτων γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση άρα χάνεις 
το σπιτάκι σου χωρίς να εξοφλείς το χρέος σου.
Όλα αυτά φέρνουν το ένα το άλλο. Υπάρχουν πολλά δυσάρεστα πράγματα αλλά 
το πλαίσιο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βελτιώνεται. Αμφισβητήθηκε το ’15, 
τελείωσε η αμφισβήτηση. Τώρα είμαστε όλοι στο πλαίσιο και προσπαθούμε να 
εξηγήσουμε στον κόσμο ποιος μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. 
Το δεύτερο που μου κάνει θετική εντύπωση είναι τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στα οποία δυστυχώς δεν αυξάνονται οι πόροι αλλά από ότι αντιλαμβάνομαι και 
στον κλάδο τον δικό σας αλλά και γενικότερα, γίνεται πιο ευέλικτος ο τρόπος 
διαχείρισής τους, αρκεί να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις.
Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, διότι τι κόλπο κάνουν εκεί γιατί τους έχω μάθει τους γραφειοκράτες των 
Βρυξελλών. Μη νομίζετε ότι στις Βρυξέλες δεν υπάρχουν γραφειοκράτες. Ποια είναι 
η διαφορά μεταξύ των γραφειοκρατών των Βρυξελλών και των Ελλήνων; 
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Οι δικοί μας είναι με 1000, 2000 ευρώ καθαρά και δικαιολογημένα από μια άποψη 
θέλουν να εκδικηθούν την κοινωνία, οι άλλοι όμως που έχουν 10.000 έως 15.000 
ευρώ, φοβερά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα παιδάκια τους δωρεάν στα σχολεία 
κλπ. δεν δικαιούνται να βαριούνται. Έχω δει πάρα πολλούς να βαριούνται εκεί πέρα. 
Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το πρώτο που παρατηρώ 
είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο προϋπολογισμός είναι 1% του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος, συνολικά των 28. Τώρα δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί 
φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει καθαρή συνεισφορά, μια τρύπα 10 δις. Μετά 
αυξάνονται οι πολιτικές να πάμε λίγο στην Αφρική, να στείλουμε λεφτά στην Τουρκία 
και κάτι τέτοια απόλυτα δικαιολογημένα. Αλλά δε βάζουν το χέρι στην τσέπη οι 
πλούσιοι γιατί θεωρούν κακώς ότι τα λεφτά που καταλήγουν στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό είναι πεταμένα για τους δικούς τους φορολογούμενους και θέλουν 
να τα περιορίσουν για να μην έχουν πολιτικό πρόβλημα.
Και τι κάνουν τώρα; Σου λένε 7ετή προγράμματα και σου δίνουν τους αριθμούς 
σε 7ετία. Αν δεις τους αριθμούς σε 7ετία είναι ενδιαφέροντες αλλά πρέπει να τους 
διαιρέσεις δια 7. Σε ετήσια βάση λειτουργούν κανονικά οι προϋπολογισμοί και είναι 
1%. Τώρα γίνεται ένας καυγάς να πάει στο 1,11%, φοβερή ανατροπή. Και βέβαια 
έχοντας χάσει το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ένας ακρωτηριασμός όχι μόνο για 
τον προϋπολογισμό αλλά και για τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι μαζί οι 28 είμαστε το 17,5% 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παγκοσμίως, με τάση συρρίκνωσης γιατί 
φεύγουν μπροστά ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και διάφοροι άλλοι. Χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο 
πέφτουμε στο 15% με επιπλέον τάση συρρίκνωσης. Μόνο και μόνο αυτό το μέγεθος 
έχει τεράστια σημασία, επομένως καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. 
Επομένως βλέπουμε τα ταμεία ότι είναι μικρά αλλά είναι πιο ευέλικτα. Μπορείς να 
παρουσιάσεις προγράμματα τα οποία παλαιότερα ήταν εκτός προδιαγραφών. Είναι 
όμως κάπως σύνθετο, δηλαδή πρέπει να ξέρεις το χώρο και συνήθως το χώρο τον 
ξέρουν οι μεγάλοι και οι έμπειροι. 
Οι μικρομεσαίοι δυσκολεύονται και εκεί είναι θα έλεγα η μαγκιά, δηλαδή αν μπορούμε 
να συνεργαστούμε ευρωβουλευτές, κλάδος κλπ. εκπρόσωποι του κλάδου, δημόσια 
διοίκηση και Κυβέρνηση μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους κανόνες που να 
ενισχύσουν τους μικρομεσαίους του κλάδου. Όχι με την παλιά λαϊκίστικη λογική, 
λεφτά χωρίς αποτέλεσμα για να ανεβάσουμε δημοτικότητα προσωρινά, αλλά να 
δώσουμε ευκαιρίες σε δημιουργικούς παραγωγούς με ιδέες, οι οποίοι μπορεί να 
καλύψουν ειδικές ανάγκες. Δεν είναι μόνο η παραγωγή είναι και η τυποποίηση είναι 
και το μάρκετινγκ είναι και τα θέματα της βιολογίας, της ποιότητας του προϊόντος, 
των τροφών που είναι και το μεγαλύτερο κόστος από ότι αντιλαμβάνομαι. 
Και σε όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί επιχειρηματίες που μπορεί να 
παίξουν ρόλο αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλουν κάποια βοήθεια. Γιατί οι μεγάλοι 
θα βρουν το δρόμο προς τις Βρυξέλες αλλά οι μικρομεσαίοι και οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις, αν δεν είναι ενωμένοι και όχι τώρα συνδικαλιστικά ενωμένοι να λέει 
ο καθένας τα δικά του, ενωμένοι επί της ουσίας και αν δεν σταθούμε στο πλευρό 
τους, δε θα τα καταφέρουν.
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Και σαν πολιτικός με ενδιαφέρουν βέβαια οι άνθρωποι, με ενδιαφέρει η τοπική 
κοινωνία, άρα θέλω να σας στείλω ένα μήνυμα ότι εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ειδικός 
στον κλάδο, δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν, αλλά είμαι ανοιχτός στο διάλογο να 
ακούσω. Έχω έμπειρους συνεργάτες και τους κατάλληλους ανθρώπους να ψάξουν 
στους διαδρόμους των Βρυξελλών, να βοηθήσουμε και τους μεγάλους και τους 
μικρούς και τους πολύ μικρούς. 
Και θα σας πω ότι πηγαίνοντας και στη Βουλγαρία και πηγαίνοντας στις μικρές 
χώρες μπορεί τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να μην έχουν γενικά μεγάλη σημασία αλλά 
για τις χώρες επιπέδου Ελλάδας έχουν, γιατί είναι σημαντικά σε σχέση με το σχετικά 
μικρό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και μετά δημιουργούν μέσα από επιτυχημένες 
περιπτώσεις οικονομικής στήριξης καλά παραδείγματα σε διάφορους κλάδους για 
να ακολουθήσουν και οι άλλοι και να βγουν από μια γκρίζα κατάσταση.
Επομένως το μεγάλο νέο κατά την άποψή μου είναι ότι μια εταιρία που είχε έδρα τη 
Μάλτα στην οποία συμμετέχει ένα fund παγκοσμίου επιπέδου και ένα άλλο fund του 
Αμπουντάμπι λύνουν το πρόβλημα για δυο μεγάλους παραγωγούς το Νηρέα και τη 
Σελόντα και καμιά δυο νομίζω εταιρίες που εξαρτώνται από αυτούς. Λύνοντας αυτό 
το πρόβλημα βάζουν λεφτά στον κλάδο και αρχίζει η ανάπτυξη του κλάδου.
Δεν με ενδιαφέρει τώρα αν θα είναι πρώτη η Τουρκία, δεύτεροι εμείς, μην μπούμε 
σε αυτά τα πράγματα. Με ενδιαφέρει να πηγαίνουμε εμείς καλά. Και βέβαια 
διευκολύνουν και τις τράπεζες, δηλαδή ρυθμίζουν το χρέος, το οποίο ήταν 
ρυθμισμένο αλλά ήταν οριακά ρυθμισμένο.
Άρα και οι τράπεζες κερδισμένες και ο κλάδος κερδισμένος και η οικονομία 
κερδισμένη, τέτοια θέλουμε. Βέβαια θα σας πω τώρα και σαν δημοσιογράφος 
και σαν πολιτικός ότι -χώρια από τους πρωταθλητές του κλάδου στους οποίους 
υποκλινόμαστε και θέλουμε να τους στηρίξουμε- υπάρχουν και οι άλλοι του κλάδου. 
Και είπα ότι εκεί τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, μας ενδιαφέρει ο κόσμος, η 
οικογένεια, η τοπική κοινωνία, έτσι πρέπει να λειτουργούμε γιατί αυτό το πρόβλημα 
υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μιλάνε υπέρ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, των πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, ρίχνουν κανένα 
δάκρυ, ο Γιούνκερ είναι ειδικός στο κλάμα και μετά βέβαια ασχολούνται όλοι με 
τους ισχυρούς και τους πρωταθλητές και ξεχνάνε τους άλλους. Δεν πρέπει να τους 
ξεχάσουμε τους άλλους, πρέπει όμως να τους βοηθήσουμε όχι με λαϊκίστικο τρόπο.
Επομένως θα σας έλεγα ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας, δεν είμαι ειδικός αλλά θα σας 
βοηθήσω επειδή όλα τα lobby έρχονται στις Βρυξέλες στους ευρωβουλευτές. Όταν 
λες lobby είναι κάτι σκοτεινό, στην ελληνική δημοσιογραφία ιδιαίτερα. Μπορεί να 
γίνει σκοτεινό, εξαρτάται από τον πολιτικό αν θα γίνει σκοτεινό, μπορεί όμως να 
είναι και καθαρό. Τα lobby που έρχονται συνήθως στις Βρυξέλλες είναι καθαρά, με 
την έννοια ότι έρχεται ένας και σου εξηγεί πως λειτουργεί η χημική βιομηχανία και 
πως οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί πρέπει να είναι λογικοί, διότι διαφορετικά θα 
τους ψάχνουμε όλους μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας. Θα νομίζουμε 
ότι έχουμε σώσει τον πλανήτη καταστρέφοντας την ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά 
θα έχουμε στείλει όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία εκτός ευρωπαϊκών κανόνων σε 
τρίτες χώρες και στο τέλος θα καταστραφεί και πιο γρήγορα ο πλανήτης.
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Επομένως πρέπει να είστε σε θέση να παρουσιάσετε τις θέσεις του κλάδου συνοπτικά 
και αν ξέρετε εσείς τι θέλετε εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να καταλάβουμε. 
Νομίζω είμαστε αρκετά έξυπνοι όλοι μαζί οι ευρωβουλευτές να συντονίσουμε μια 
προσπάθεια, η οποία σε τελική ανάλυση είναι εθνική, γιατί πέρα από τις εξαγωγές 
και όλα αυτά που ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα και πολύ θετικά, χρειαζόμαστε 
παραδείγματα πραγματικής επιτυχίας όχι επικοινωνιακής ή πολιτικής. 
Ευχαριστώ πολύ.
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Ms. Clara Eugenia Aguilera Garcia, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Αντιπρόεδρος 
Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας. 
«H Ατζέντα 2030» (Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση)

Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι στην 
Αθήνα και δεν μπορώ να παραβρεθώ σε αυτό το ενδιαφέρον συνέδριο, για το οποίο 
σας εύχομαι καλή επιτυχία, για την οποία είμαι πεπεισμένη ότι θα έχετε. 
Θα ήθελα να σας στείλω κάποια μηνύματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όργανο 
το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. 
Αυτές τις στιγμές που υπάρχει ανεπάρκεια των θαλάσσιων αγαθών και περιορισμοί 
όσον αφορά στην αλιεία σε ολοένα και περισσότερα αλιεύματα, δεν μπορούμε 
να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μην παροτρύνουμε την ανάπτυξη της 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια και καλές δυνατότητες για 
να το πετύχουμε. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα παγκόσμια αγορά για τα 
προϊόντα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εισάγουμε 
από το εξωτερικό το 60% της συνολικής κατανάλωσής μας. Αυτό δείχνει ότι μπορεί 
να διαδραματίσει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο και ο τομέας αυτός έχει τεράστιες 
δυνατότητες. 
Στην Ευρώπη η ιχθυοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παραγωγής, 
προσφέροντας άμεση εργασία σε 85.000 άτομα. Ο κλάδος αποτελείται βασικά από 
μικρομεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αγροτικές ή παράκτιες 
περιοχές. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια της Ευρώπης προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με υψηλά 
εχέγγυα αειφορίας και προστασίας του καταναλωτή. 
Ενώ όμως η παγκόσμια παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 7% ετησίως από το 2000, ο 
όγκος παραγωγής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας της Ε.Ε. έχει μπει σε ύφεση τα 
τελευταία 10 χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και του αυξανόμενου 
ανταγωνισμού από τρίτες χώρες. 
Θα ήθελα να σας στείλω ένα σαφές μήνυμα για να αναζωογονήσω τον κλάδο ώστε 
αυτός να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 
Ο ελληνικός κλάδος είναι σημαντικό να επενδύσει στην καινοτομία αυτού του τομέα, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη 
και τη διαφοροποίηση. 
Λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω την όμορφη γλώσσα σας. Σας εύχομαι καλή 
επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Mr. Frangiscos Nikolian, Τμηματάρχης, Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης, 
Αγορών & Εκτίμησης Επιπτώσεων, DG MARE
«Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην ΕΕ και ο Ρόλος των Οργανώσεων Παραγωγών»

Γεια σας, καλησπέρα. Δυο ευχαριστίες τρεις συγγνώμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους 
διοργανωτές για την πρόσκληση και ευχαριστώ εσάς που είστε ακόμη εδώ μετά τον 
βομβαρδισμό των πληροφοριών που έχετε δεχθεί όλες αυτές τις ημέρες. 
Τρεις συγγνώμες, πρώτη γιατί είναι στα αγγλικά η παρουσίαση, δυστυχώς δεν 
πρόλαβα να τη μεταφράσω. Δεύτερον θα την κάνω στα ελληνικά αλλά τα ελληνικά 
μου με έχουν εγκαταλείψει εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά θα προσπαθήσω. Και 
η τρίτη συγγνώμη είναι γιατί δεν θα μπορέσω πράγματι να αναπτύξω ότι θέλω να 
πω, γιατί τα έχουμε ήδη πει. Αν θέλετε κατεβαίνω, σας δίνω το χρόνο μου για τον 
επόμενο ομιλητή, τα πάντα έχουν ειπωθεί από αυτά τα οποία θα σας τα πω. Θα τα 
πω σύντομα, οπότε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. 
Λοιπόν, 500.000.000 καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 55 δισεκατομμύρια 
είναι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια.
Η κατά κεφαλή δαπάνη 107 ευρώ, αύξηση κατά 1% από το 2015. Η κατανάλωση, έχουμε 
μείωση της κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων κατά 2%. Επομένως, έχουμε τη 
μεγαλύτερη αγορά αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αλλά 
ξοδεύουμε από ότι φαίνεται λιγότερα χρήματα. Αυτό βέβαια έχει μια εξήγηση, την 
οικονομική κρίση. 
Τώρα, πως υπάρχει η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια και πως είναι σε σχέση με 
την παγκόσμια υδατοκαλλιέργεια. Παράγουμε παγκοσμίως 211.000.000 τόνους 
αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Από αυτά τα μισά είναι 
υδατοκαλλιέργεια. 106.000.000 τόνοι είναι υδατοκαλλιέργεια.
Κίνα, ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά. Έχει περίπου το 61% της αγοράς και η 
Ευρώπη είναι ο φτωχός συγγενής θα έλεγα, τρέχουμε από πίσω ασθμαίνοντας με 
4,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία. 
Οι συνάδελφοι προηγουμένως είπαν ποια είναι η κατάσταση της ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας τα τελευταία χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2015. 4% ανάπτυξη 
σε ποσότητα, 8% ανάπτυξη σε αξία. Κάτι είναι αυτό. Τα στοιχεία αυτά είναι του 
’14 προς το ’15, δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία, απλώς σας λέω ότι κάθε χρόνο η 
μονάδα μου δημοσιεύει μια οικονομική έκθεση για την υδατοκαλλιέργεια και αυτή 
θα βγει στο τέλος του χρόνου. Οπότε τέλος του χρόνου θα έχουμε τα νέα στοιχεία 
για το πως πάει η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια. 
Απλώς επειδή εχθές ο διευθυντής μου πράγματι έκανε την παρέμβασή του και 
υποστήριξε την υδατοκαλλιέργεια θέλω εκ μέρους της επιτροπής να πω ότι 
στηρίζουμε την υδατοκαλλιέργεια, είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί. 
Είναι το 50% της αγοράς. Έχουμε ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό, από το ’14 
στο ’15 έχουμε μια αύξηση της αποδοτικότητας κατά 16%, είναι ένας δείκτης ότι 
πάμε καλύτερα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
Το παράδοξο βέβαια είναι ότι καταναλώνουμε μόνο το 10% των προϊόντων που 
καταναλώνουμε σε αλιευτικά είναι από ευρωπαϊκή παραγωγή. Οπότε είμαστε πάρα 
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πολύ χαμηλά, το πεδίο είναι ανοιχτό και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. 
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάτω από τα επιχειρησιακά προγράμματα ’14-’20 
τα κράτη-μέλη προβλέπουν μια αύξηση της παραγωγής κατά 25%. Προβλέπουν 
λέω, γιατί και την προηγούμενη περίοδο είχαμε προβλέψει αλλά δεν πιάσαμε 
τους στόχους. Επομένως, αυτή είναι μια πρόβλεψη, η οποία ελπίζουμε να γίνει 
πραγματικότητα.
Στην ελληνική υδατοκαλλιέργεια, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα, δεν θα τα 
επαναλάβω, βλέπουμε ότι έχουμε μια πρόβλεψη για το ’20-’23 να φτάσουμε σε αξία 
τα 640.000.000 από 525.000.000 που είμαστε στο 2016. Έτσι λέει το πρόγραμμα, 
ελπίζω να το πιάσουμε και να πάμε και παραπάνω. 
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι παρότι υπάρχει συζήτηση για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
από τρίτες χώρες βλέπουμε ότι οι Έλληνες παραγωγοί έχουν σχετικά φτηνότερες 
τιμές από τους ευρωπαίους παραγωγούς. 
Απλώς επειδή η οικονομική ανάλυση που κάνουμε αφορά την ευρωπαϊκή 
υδατοκαλλιέργεια, θα πω κάτι επ΄ αυτού. Προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα 
και τι μπορεί να κάνει η επιτροπή, αν όχι να το λύσουμε να υποστηρίξουμε τους 
ευρωπαίους παραγωγούς. 
Λοιπόν, όπως είπα υποστηρίζουμε την υδατοκαλλιέργεια ’14-’20, δεν είναι ’20 είναι 
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΄23, είναι από το ’14 μέχρι το ’20-’23 γιατί αυτή είναι η περίοδος. Το ’20 είναι η 
προγραμματική περίοδος των πιστώσεων αλλά η υλοποίηση των προγραμμάτων 
είναι μέχρι το ’23 και ούτε είναι 1,2 δισεκατομμύρια. Το 1,2 δισεκατομμύρια 
αφορά την κοινοτική επιδότηση. Συνολικά μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα 2,5 
δισεκατομμύρια που έχουν μέσα και την εθνική και την ιδιωτική συνεισφορά.
Φυσικά γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων 
αυτών έχει καθυστερήσει τρομερά. Υπήρξε μια συζήτηση σε σχέση με το επόμενο 
ταμείο, την επόμενη προγραμματική περίοδο και τα χρήματα τα οποία είναι 
διαθέσιμα. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι το επόμενο ταμείο έχει μια μείωση γύρω 
στο 4% με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω, αν μπορώ να το πω 
στα αγγλικά, it’s a good deal, είναι μια καλή συμφωνία. 
Οι στατιστικές και τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι σε κάθε προγραμματική 
περίοδο δεν υλοποιούμε το 100% των πιστώσεων των οποίων έχουμε διαθέσιμα. 
Υλοποιούμε γύρω στο 85% με 90%. Ένα 10% δεν το υλοποιούμε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όχι για την Ελλάδα. Αν πάμε στο ελληνικό επίπεδο η προηγούμενη 
προγραμματική περίοδος, αν μπορώ να το πω, ήταν κάπως καταστροφική. 
Νομίζω ότι ξέρουμε τους λόγους αλλά παρόλα αυτά έχει γίνει μια προσπάθεια και 
από το Υπουργείο και από τον τομέα και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια μείωση 
αλλά με την εμπειρία μου, εργάζομαι στον τομέα από το 1984, νομίζω ότι ο τομέας 
δεν μπορεί να απορροφήσει παραπάνω χρήματα. Αυτή είναι η προσωπική μου 
άποψη, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Φυσικά μου ζητήθηκε να κάνω μια παρουσίαση για τα οφέλη της οργάνωσης 
παραγωγών, γιατί ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με την ΚΟΑ, τον κανονισμό για την 
οργάνωση της αγοράς. 
Ένα πρώτο δείγμα είναι αυτό το συνέδριο, η Οργάνωση Παραγωγών έχει ήδη απτά 
αποτελέσματα. Δημιουργεί και μπορεί να ενώσει τους παραγωγούς και να φέρει τον 
τομέα πιο μπροστά. Δε θα μπω στις λεπτομέρειες, τι είναι μια οργάνωση παραγωγών 
κλπ, τα είπε ο συνάδελφος από το Υπουργείο.
Από τις οργανώσεις παραγωγών στην Ευρώπη οι 194 αφορούν την αλιεία και 24 
αφορούν την υδατοκαλλιέργεια. Στην Ελλάδα έχουμε μια οργάνωση παραγωγών, 
τη δεύτερη την περιμένουμε. Σας παρακαλούμε πολύ να κάνετε την κοινοποίηση. 
Τι μπορεί να κάνει μια οργάνωση παραγωγών; Να προωθήσει τα προϊόντα της, pro-
tecting designation origin, να προστατεύσει τη γεωγραφική προέλευση, να κάνει 
δράσεις που να μειώνουν την επίπτωση στο περιβάλλον και να καλυτερεύσει την 
εμπορία, πράγμα το οποίο είναι και ο στόχος της οργάνωσης. 
Θα ήθελα να πω κάποια λόγια για την παραγωγή. Ξέρω ότι η οργάνωση προς 
το παρόν δεν έχει σαν στόχο τη διαχείριση της παραγωγής. Θα πρέπει να το 
σκεφτείτε. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι και η διαχείριση της παραγωγής είναι 
ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Βλέπουμε παραδείγματα από άλλες 
οργανώσεις παραγωγών στην Ευρώπη που μπορούν να καλυτερεύσουν το προϊόν 
τους με τη διαχείριση της παραγωγής. 
Μπορούν να κάνουν εκπαίδευση και μπορούν να κάνουν και ανάλυση της αγοράς 
φυσικά. Αυτά είναι κάποια στοιχεία. Ένα άλλο στοιχείο είναι η traceability, είναι η 
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ιχνηλασιμότητα αν δεν κάνω λάθος στα ελληνικά. Ξέρετε ότι η πρόταση την οποία 
υπέβαλε τώρα η επιτροπή για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων έχει 
υποχρεώσεις για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.
Αν θέλετε να διευκολύνετε και τη ζωή σας και το προϊόν σας μπορείτε να δείτε δράσεις, 
οι οποίες θα βοηθήσουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της οργάνωσης. 
Όλες αυτές οι δράσεις και δραστηριότητες πως μπορούν να επιτευχθούν; Μέσω των 
προγραμμάτων εμπορίας και παραγωγής. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Αυτό που 
θέλω και ζητώ από τους συναδέλφους του Υπουργείου είναι με το που θα υποβληθεί 
το σχέδιο να προωθήσουμε τις διαδικασίες για την αναγνώριση και την έγκριση 
του σχεδίου, ώστε να μπορέσει μετά η οργάνωση να δεχτεί τη χρηματοδότηση, 
την οποία μπορεί να πάρει μέσω του προγράμματος. 3% του μέσου τζίρου της 
τελευταίας 3ετίας, αρκετά χρήματα θα έλεγα για την οργάνωση παραγωγών, για την 
οποία μιλάμε τώρα, για την ΕΛΟΠΥ. 
Αυτή είναι η διαδικασία. Υποβάλλεται το πρόγραμμα, η υπηρεσία το ελέγχει και πάμε 
στην υλοποίησή του και στην έγκρισή του. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει 
με τη φέτα και το ψάρι. Επειδή έγινε και η συζήτηση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, το 
οποίο είναι κάτω από τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και αφορά 
την υλοποίηση προγραμμάτων εμπορίας αλιευτικών προϊόντων σε συνδυασμό με 
γεωργικά προϊόντα.
Δηλαδή εάν θέλετε να κάνετε εσείς ένα πρόγραμμα εμπορίας, ραδίκια με ψάρι, ψάρι 
με φέτα μπορείτε να πάτε εκεί και να πάρετε χρήματα. Υπάρχουν 188.000.000 ευρώ 
τα οποία είναι διαθέσιμα και για τα οποία μπορούν οργανώσεις παραγωγών να 
υποβάλουν σχέδια. 
Αυτό είναι ένα σχέδιο, το οποίο δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
κλάδων. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα μπορούσατε να δείτε σαν Οργάνωση 
Παραγωγών είναι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις. Βέβαια είμαστε στην αρχή 
ακόμα. Σας το λέω ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις έχουν και αυτές στόχους, 
οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ στην προώθηση του προϊόντος 
μέσα σε όλη την αλυσίδα.
Αυτά από την παρουσίαση πολύ σύντομα. Σας είπα ότι τα έχετε ακούσει, συγγνώμη 
αν επαναλαμβανόμουν. Θέλω να πω μόνο δυο λόγια για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Από την πλευρά μας η επιτροπή δρα σε τρία σημεία στο νομοθετικό πλαίσιο. Το 
πρώτο είναι από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας που όταν γίνονται οι 
διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει η χώρα με την οποία 
διαπραγματευόμαστε να υπογράψουμε τη συμφωνία να παρουσιάσει ποιο είναι το 
σύστημά της για την έγκριση των προϊόντων, πως παράγονται, του κανόνες υγιεινής 
και ασφαλείας και όλα αυτά για την προστασία του καταναλωτή.
Αυτό το σύστημα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται. Αν δεν 
εγκριθεί δεν υπογράφουν τη συμφωνία. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι το κομμάτι 
των προτύπων, των προτύπων εμπορίας. Πρότυπα εμπορίας, τα οποία όποιο προϊόν 
εισάγεται μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να αντιστοιχεί και να υλοποιεί. Αν 
δεν τα υλοποιεί δεν μπορεί να εισαχθεί, οπότε από αυτή την πλευρά οτιδήποτε 
εισάγεται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι στο ίδιο επίπεδο προτύπων.
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Και το τρίτο είναι, σε περίπτωση που όλα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα, να κάνετε καταγγελία. Δυο υποθέσεις θα σας πω. Το ’15 έγινε καταγγελία 
από μια οργάνωση παραγωγών Ισπανών για την τσιπούρα και το λαβράκι για 
τις επιδοτήσεις τσιπούρας και λαβρακιού στην Τουρκία και αναγκάστηκαν να 
αποσύρουν τις επιδοτήσεις. 
Δεύτερον, έγινε καταγγελία από μια οργάνωση παραγωγών της Δανίας για την 
πέστροφα. Εκεί αποσύρανε την καταγγελία οι Δανοί αλλά η επιτροπή συνέχισε την 
έρευνα και επιβεβαίωσε την καταγγελία και επέβαλε δασμούς 7% με 9,5% στην 
πέστροφα.
Επομένως, υπάρχουν τα εργαλεία. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Σαν ΕΛΟΠΥ 
μπορείτε να κάνετε την υπόθεσή σας, να την υποβάλλετε για να δούμε κατά πόσο η 
Τουρκία έχει ντάμπινγκ στα προϊόντα προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι πράγματα 
τα οποία δεν είναι υπεύθυνη η Γενική Διεύθυνση στην οποία εργάζομαι, είναι η 
Γενική Διεύθυνση Εμπορίου αλλά είμαι διαθέσιμος για τις επαφές να βοηθήσω 
και να μπορέσουμε να το δούμε. Φυσικά με κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι 
τεκμηριωμένα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να πάμε και να έχουμε υποθέσεις χωρίς 
τέτοια στοιχεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. 
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Κος Αντώνης Χαχλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΠΥ
«ΕΛΟΠΥ: Εθνικό Όραμα των Ελλήνων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας»

Από αυτά που άκουσα γύρω-γύρω λεφτά υπάρχουν, δισεκατομμύρια, εμείς δεν 
μπορούμε να τα πάρουμε και δεν ξέρω για ποιο λόγο. 
Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία αυτού του 
συνεδρίου που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή και ήρθε την κατάλληλη χρονική 
στιγμή. Μάλιστα να δώσω συγχαρητήρια και στους διοργανωτές για άλλη μια 
φορά, παρόλο που το έχουμε πει κατ΄ ιδίαν, αλλά νομίζω χρειάζεται να το πω και 
τώρα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ελπίζω και εύχομαι να μην είναι η 
τελευταία και να έχουμε και την επόμενη, για να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα 
μετά από αυτή την ολοκλήρωση. 
Αναφέρθηκε και εχθές πάρα πολλές φορές ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ένα σημείο 
επανεκκίνησης και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι προφανές, αν κρίνει κανείς 
από την ίδια τη θεματολογία της συγκεκριμένης ενότητας, ότι η ιχθυοκαλλιέργεια 
παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια ήδη αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πιο σημαντικούς 
κλάδους της πρωτογενής παραγωγής της χώρας μας και θεωρείται δικαιωματικά 
από διεθνείς οίκους ένας από τους πυλώνες επανεκκίνησης της ελληνικής 
οικονομίας. Μάλιστα, είχε γίνει και μια δουλειά πριν από 7 χρόνια, 8 χρόνια από 
την Μακίνζι, στην οποία ο κλάδος πραγματικά ήταν μέσα στους 6 κλάδους πυλώνες 
της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.
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Και είναι ενδεικτικό ότι κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί χαρακτηρισμοί όπως 
αναδυόμενο αστέρι και εθνικός πρωταθλητής για να αναδείξουν το σημαντικό ρόλο 
που δύναται να παίξει ο κλάδος στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την 
τεράστια δυναμική που μπορεί να ξεδιπλώσει στο μέλλον.
Γιατί όμως υπάρχει αυτή η θεώρηση; Ποια είναι τα αντικειμενικά εκείνα δεδομένα 
στα οποία βασίζεται αυτή η πεποίθηση; Προηγουμένως και ο κος Νικολιάν έδωσε 
πάρα πολύ καλά στοιχεία, τα οποία και σύμφωνα με το FAO, το 2030 η ζήτηση 
αλιευτικών προϊόντων θα αγγίξει τα 30.000.000 τόνους που συμβαδίζει με την 
αύξηση του πληθυσμού της γης και ταυτόχρονα την ανάγκη που έχουμε για υψηλής 
ποιότητας πρωτεΐνες με υψηλή θρεπτική αξία.
Προφανώς αυτό που ήδη γνωρίζουμε και φαίνεται από τον FAO είναι ότι η ελεύθερη 
αλιεία, αν όχι θα μειωθεί, εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν προσπάθειες να μην πάμε σε 
μείωση, θα μείνει σε μια σταθερότητα. Επομένως, όλη αυτή η αύξηση θα έρθει και 
πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έρθει μέσα από την υδατοκαλλιέργεια. 
Η μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια με κυρίαρχα δυο είδη που είναι η τσιπούρα και το 
λαβράκι - επενδύουμε και σε άλλα δυο είδη αυτή τη στιγμή που είναι το φαγκρί και 
το κρανιός- ανέρχεται σε περίπου 360.000 τόνους. Τώρα μπορεί να είναι 350.000 
ή 375.000, εκεί είναι περίπου τα επίπεδα τα οποία κινείται. Ποσοστό πάρα πολύ 
μικρό σε σχέση με τα εκατομμύρια τόνους που θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε την 
επόμενη δεκαετία. 
Η ελληνική παραγωγή πέρασε μια πενταετία ουσιαστικής απραγίας. Δε θα πω πόσο 
μειωθήκαμε, αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν, λόγω και της οικονομικής κρίσης. 
Αλλά επίσης θεωρώ ότι ήταν και λόγω έλλειψης εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. 
Δεν υπήρχε στο παρελθόν. 
Δε θεωρώ ότι ήταν μόνο η οικονομική κρίση που μας οδήγησε σε αυτά τα επίπεδα 
και μπορώ να πω ότι αρκετές εταιρίες του κλάδου, ακόμα και μέσα στην οικονομική 
κρίση, πήγαν καλά. Είμαστε καθαρά εξαγωγικός χαρακτήρας και σε κάποιον μικρό 
βαθμό πιστεύω ότι αυτό επηρέασε αυτές τις εταιρίες. Αλλά θεωρώ ότι μας λείπει 
αυτή η εθνική στρατηγική. 
Το 2012 η παραγωγή στην Ελλάδα ήταν 145.000 τόνοι, μέσα στην κρίση. Σήμερα 
μάλλον είμαστε στους 115.000 τόνους. Και αντιπροσωπεύουμε πλέον το 32% της 
μεσογειακής παραγωγής. Βεβαίως, δε μας ενδιαφέρει αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, 
μας ενδιαφέρει να έχουμε τις τσέπες γεμάτες αλλά δυστυχώς είμαστε και δεύτεροι 
και έχουμε τις τσέπες μας άδειες. Εδώ βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή.
Και βρισκόμαστε πλέον στη δεύτερη θέση μετά την Τουρκία. Η γείτονα χώρα όμως 
στον αντίποδα, όλο αυτό το διάσημα, χαράσσοντας και υλοποιώντας μια εθνική 
στρατηγική ανάπτυξης και οπωσδήποτε και με μια επιθετική εμπορική πολιτική 
-όπως αναφέρατε για την Turkish Airlines προηγουμένως- ενισχύθηκε σημαντικά 
την τελευταία 7ετία, μέσω κρατικών επιχορηγήσεων και διαδικασιών. Διευκόλυναν 
την παραγωγική τους ανάπτυξη σε αντίθεση με την αντίστοιχη παραγωγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συρρικνώθηκε. Γιατί δεν συρρικνώθηκε μόνο της 
Ελλάδος, αναφέρθηκε προηγουμένως, συρρικνώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επομένως, η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 
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παγκοσμίως, όσο και η αύξηση των μεριδίων ανταγωνιστικών χωρών, όπως η 
Τουρκία -γιατί και αυτό παράδειγμα είναι- αυξάνουν τα μερίδια αγοράς. Υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία θα 
πρέπει άμεσα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να επεκταθεί δυναμικά, με όπλα 
την άριστη ποιότητα, την υψηλή θρεπτική αξία που έχει, την καινοτομία και την 
υψηλή τεχνογνωσία της. 
Αυτή ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς. Την έχουμε, την έχουμε 
κλειδαμπαρώσει και επειδή αφορά και την ιχθυοκαλλιέργεια, οι περισσότεροι 
βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό, όπως έχουν φύγει άλλα 
παιδιά από την Ελλάδα.
Ο στρατηγικός χώρος της χώρας δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου, με στόχο την αύξηση της παραγωγής, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την προώθηση του ελληνικού ψαριού παγκοσμίως. Αυτή 
η εθνική προσπάθεια, γιατί εθνική πρέπει να είναι, θα έχει ως βάση τη βελτιωμένη 
σημερινή κατάσταση του κλάδου.
Η οικονομική εξυγίανση και αναδιοργάνωση των μεγάλων εταιριών του κλάδου τα 
τελευταία τρία χρόνια, η προσέλευση νέων επενδυτικών κεφαλαίων, η τεχνογνωσία 
που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα έτη είναι συνθήκες ικανές, έτσι ώστε η Ελλάδα 
να παίξει ξανά ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. 
Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, την οποία έχουμε εθνικό καθήκον να 
αξιοποιήσουμε. Ο κλάδος έχει τη βούληση, έχει τη δυναμική, έχει τα μέσα να 
διαδραματίσει πλέον καίριο ρόλο στη συλλογική προσπάθεια που είναι απαραίτητη 
για να επιτύχουμε σημαντικά οφέλη, όχι μόνο για την ιχθυοκαλλιέργεια αλλά και για 
την εθνική μας οικονομία, αξιοποιώντας την ευκαιρία που δίδεται μέσα και από την 
κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την ίδρυση 
της ΕΛΟΠΥ.
Το σχέδιο είναι μακρόπνοο και φιλόδοξο με εξαγωγές που περιμένουμε να 
ξεπεράσουν σε βάθος χρόνου το 1 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να 
δημιουργηθούν και περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας και αυτές όλες στην 
περιφέρεια. 
Ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια καλείται να διαδραματίσει η ΕΛΟΠΥ, 
η οποία έχοντας συσταθεί από 21 Έλληνες παραγωγούς με νέα φιλοσοφία για τον 
κλάδο εκπροσωπεί το 80% του όγκου της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.
Νέα φιλοσοφία για τον κλάδο, το ανέφερα και προηγουμένως. Δεν υπάρχουν δυο 
φωνές, ούτε ΕΛΟΠΥ, ούτε ΠΑΝΕΜΥ, πρέπει να γίνουν μια φωνή. Υπάρχουν και 
ντουέτα καμιά φορά και τα ντουέτα όταν τραγουδάνε καλά είναι καλύτερα από τη 
μια φωνή. Η ΕΛΟΠΥ πραγματικά είναι μια φωνή που έρχεται για να μείνει και στην 
οργάνωση παραγωγών που είναι στο σχέδιο αυτό το οποίο έχουμε.
Κύριος στόχος αυτής της οργάνωσης παραγωγών είναι να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ψαριών με τη δημιουργία μιας ταυτότητας 
προϊόντος, η οποία θα αναδεικνύει τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ελληνικού ψαριού, ψάρι με ονομασία προέλευσης Ελλάδα. 
Υλοποίηση συλλογικών δράσεων προώθησης του fish from Greece σε όλες τις 
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αγορές, υφιστάμενες και νέες. Στοχευμένη προσέγγιση των καταναλωτών ανά χώρα. 
Κάποια δείγματα έχετε δει ήδη σε αυτό το συνέδριο.
Προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας με στόχο τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του ελληνικού ψαριού. Η 
πρόκληση είναι μεγάλη και για αυτό το λόγο τα 21 μέλη της ΕΛΟΠΥ, αναγνωρίζοντας 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού ψαριού, ενισχύουν οικονομικά αυτή 
τη μεγάλη προσπάθεια και αξιοποιούν όλα τα μέσα που διαθέτουν, καθώς και το 
ανθρώπινο δυναμικό τους, το οποίο συμμετέχει πραγματικά με πάθος σε αυτό το 
κοινό όραμα.
Και όταν μιλάω συμμετέχουν οικονομικά δεν εννοούμε μια συνδρομή ετήσια των 
2000 ευρώ. Ο καθένας από τους παραγωγούς ανάλογα με το τονάζ που διαθέτει 
έχει κάποια cents πάνω στο τονάζ, το οποίο παράγει, ώστε να βοηθήσει σε αυτή την 
ανάπτυξη και σε αυτή την προώθηση του ελληνικού προϊόντος.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ΕΛΟΠΥ, ως επίσημη πλέον αναγνωρισμένη οργάνωση 
παραγωγών ιχθυοκαλλιέργειας, θα έχει την πολιτεία και τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αρωγούς στην κοινή αυτή προσπάθεια, όπως άλλωστε 
συμβαίνει ήδη και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη με αντίστοιχες πρωτοβουλίες. 
Προτείνεται κεντρικός υπηρεσιακός συντονισμός και διαχείριση από τη μεριά της 
πολιτείας για την προώθηση όλων των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
που απαιτούνται, για να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του κλάδου, ενώ ταυτόχρονα θα επιταχυνθεί η ενεργοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος θάλασσας και αλιείας 2014-2020. Και ιδίως τα μέτρα 
που αφορούν τις οργανώσεις παραγωγών με στόχο να υλοποιήσουν το σχέδιο 
προώθησης του ελληνικού ψαριού.
Έτσι, θα μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι με κοινές θέσεις και στόχους να 
αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσουμε πόρους και να υλοποιήσουμε το κοινό 
όραμά μας. Την ανάδειξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας σε εξαγωγική κινητήρια 
δύναμη της ελληνικής οικονομίας αλλά και σε έναν παγκόσμιο πρωταγωνιστή 
μιας μοναδικής και πολλά υποσχόμενης δραστηριότητας, πρωτογενούς τομέα με 
έμφαση στην καινοτομία και στην αειφορία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Κος Γιάννης Πελεκανάκης, Υπεύθυνος Θεσμικών Υποθέσεων ΕΛΟΠΥ
«Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας: Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι και Προκλήσεις στην 
Εφαρμογή του»

Καλησπέρα και από εμένα. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα έχουν ήδη ειπωθεί 
αλλά ορμώμενος από την παρέμβαση του κ. Κύρτσου θα ήθελα απλά να τονίσω ότι 
και στις επόμενες ευρωεκλογές θα ζητήσουμε διακομματικά, για άλλη μια φορά, να 
υπάρξει και εκπρόσωπος των κομμάτων στην επιτροπή αλιείας, για να μπορέσουμε 
να έχουμε μια καλύτερη εκπροσώπηση και να μπορέσουν να φτάσουν καλύτερα τα 
αιτήματά μας στο κοινοβούλιο. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να εισακουστεί.
Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας ένα follow up από αυτό που είπε εχθές ο διευθυντής 
της Γενικής Διεύθυνσης για την γαλάζια ανάπτυξη της Κομισιόν, ο κος Friess, ο 
οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ως προς τον όγκο και την αξία ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και μετά το Brexit θα είναι 
η πρώτη. Ένας τέτοιος παίκτης οφείλει να έχει όχημα και οδηγό για την ανάπτυξη. 
Η Ελλάδα έχει και όχημα και οδηγό. Το όχημα είναι η ΕΛΟΠΥ και ο οδηγός είναι το 
σχέδιο παραγωγής και εμπορίας. Ένας οδηγός ανάπτυξης τον οποίο καλείται να 
υλοποιήσει μέχρι το 2023 σε δυο φάσεις.
Η πρώτη είναι μέχρι το 2019, η οποία πρακτικά είναι μια φάση προετοιμασίας και 
η δεύτερη φάση είναι από το ’19 μέχρι το ’23, όπου τελειώνει και η επιχειρησιακή 
αυτή περίοδος. Δυο είναι οι στρατηγικοί στόχοι αυτού του προγράμματος. Ο 
πρώτος στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου να επιτύχει έναν παραγωγικό 
στόχο 4% ετησίως για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Ο δεύτερος στόχος είναι 
αυτήν την αυξανόμενη παραγωγή να μπορέσει να τη διοχετεύσει στις αγορές με 
έναν καλύτερο τρόπο. Πρακτικά η φιλοσοφία του σχεδίου παραγωγής και εμπορίας 
είναι η φιλοσοφία του ίδιου του μοντέλου ανάπτυξης που είπε και εχθές ο κύριος 
Υπουργός, ο κος Τσιρώνης. Παράγω-εξάγω. 
Στην περίπτωσή μας, παράγω με όρους αειφορίας, εξάγω με όρους κερδοφορίας. 
Τώρα, όσον αφορά στο σχέδιο παραγωγής και εμπορίας, αυτοί οι δυο στόχοι μάλλον 
υποστηρίζονται από συνολικά 14 δράσεις. 7 από αυτές έχουν να κάνουν με την 
προώθηση βιώσιμων πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε 
και πριν ο κος Νικολιάν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ανάπτυξη παραγωγής πρέπει 
να κοιτάζουμε λίγο και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και ούτω 
καθεξής, ιχθυοτροφές και ότι άλλο χρησιμοποιούμε. Από εκεί και πέρα οι άλλες 7 
δράσεις που βασίζονται σε συλλογικές δράσεις προώθησης είναι όλες βασισμένες 
στην προώθηση της εθνικής ταυτότητας.
Τώρα, μεμονωμένα αν δούμε το σχέδιο παραγωγής και εμπορίας από μια ευρωπαϊκή 
σκοπιά πρακτικά δεν είναι τίποτε άλλο από ένα υποσύνολο δράσεων, το οποίο 
υποστηρίζει την κοινή αλιευτική πολιτική. Υποστηρίζει, δηλαδή, τους στόχους της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής: 
Αειφόρος ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας, παροχή ποιοτικών προϊόντων και 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Μου αρέσει να μιλάω με ημερομηνίες και με στοιχεία, με βοηθάνε πάρα πολύ. Αν και 
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ήδη έχετε πει πάρα πολλά πράγματα οφείλουμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτόν το 
στόχο ανάπτυξης. Πριν δούμε όμως το στόχο πρέπει λίγο να δούμε ποιοι είμαστε, 
που θέλουμε να πάμε και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις αγορές που θέλουμε να 
πάμε.
Λίγο ως πολύ τα είπαμε. Η ΕΛΟΠΥ ουσιαστικά είναι ένας φορέας από 21 μέλη και 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε παράγει ακριβώς το 80% 
της ελληνικής παραγωγής. Το 97% της παραγωγής προέρχεται από τσιπούρα και 
λαβράκι και το υπόλοιπο 3% από νέα είδη.
Κύκλος εργασιών 445.000.000 ευρώ. Αυτή η παραγωγή εξάγεται σε 30 χώρες, εκ 
των οποίων 4 είναι οι πιο σημαντικές. Ελλάδα εγχώρια αγορά, Ιταλία, Ισπανία, 
Γαλλία. Στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις μη σωστής 
εφαρμογής της νομοθεσίας περί σήμανσης των προϊόντων των εισαγόμενων, 
δεν έχουμε θέματα ανταγωνισμού. Στις άλλες 3 βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ελλάδα κατέχει πολύ σημαντικά μερίδια αγοράς, τα διατηρεί ακόμα, 29% 
στην Ισπανία, 49% στη Γαλλία και 52% στην Ιταλία. 
Ποιες είναι όμως οι τάσεις σε αυτές τις 3 αγορές της Οργάνωσης Παραγωγών; Εδώ 
είναι η πρόκληση, εδώ είναι και ο στόχος. Η πρόκληση είναι μέσα σε μια 4ετία 28% 
να έχουμε αύξηση των εισαγωγών από τους 2 βασικούς προμηθευτές Ελλάδα-
Τουρκία. 
Σε απόλυτα νούμερα η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές κατά 14% και η 
Τουρκία 125%. Πρακτικά όλη η αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει, αυτή τη στιγμή, 
για αυτά τα δυο είδη, στις ευρωπαϊκές αγορές καλύπτεται κατά 60% από την Τουρκία 
και κατά 40% από την Ελλάδα. 
Άρα, αυτός είναι ο στόχος. Και για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό; Εδώ είναι και το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της 
τελευταίας δεκαετίας, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών πλην της Ελλάδος, είναι 
ασθματικός, 0,7%. Πρακτικά με κάποιες αυξομειώσεις, κυρίως από Κροατία και 
Ισπανία. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει μια πτωτική πορεία μείον 1% ετησίως και η 
Τουρκία σταθερά καλπάζει με 10,7%. Η παραγωγή της από 67.000 τόνους αυξήθηκε 
στους 156.000 τόνους. 
Άρα, εδώ είναι ο στόχος. Βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής με ετήσια αύξηση 
κατά 4%. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει; Αν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το 
σχέδιο μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου -το ’23- η ΕΛΟΠΥ θα φτάσει 
τους 111.000 τόνους. Είναι η ποσότητα της συνολικής εθνικής παραγωγής. Μιλάμε 
για περίπου 6.000 έως 11.000 τόνους μηνιαίας διάθεσης του προϊόντος και των 
συνεργασιών - περίπου στα 560.000.000 ευρώ. Η αξία των εξαγωγών σχεδόν στα 
450.000.000 ευρώ και φυσικά πολλές νέες θέσεις εργασίας στις βασικές παράκτιες 
περιοχές και σε νησιωτικές περιοχές.
Προϋπόθεση φυσικά της επίτευξης του στόχου είναι να ολοκληρωθεί το χωροταξικό. 
Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τις τελευταίες δυο μέρες. Η 
χώρα πλησιάζει την εγκεκριμένη αδειοδοτημένη δυναμικότητα. Μετά από μερικά 
χρόνια δε θα μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα μείνουμε σταθεροί με 
αποτέλεσμα να χάνουμε συνέχεια μερίδια αγοράς. 
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Ο δεύτερος στόχος είναι η βελτίωση των όρων διάθεσης της παραγωγής. Μιλάμε 
για συλλογικές δράσεις προώθησης με κύρια τη δημιουργία εθνικής ταυτότητας, 
το Fish from Greece. Αυτό το ταγκάκι, το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει τη 
χώρα προέλευσης του ελληνικού προϊόντος, όπως ειπώθηκε και εχθές, μπορεί να 
αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 
Για ποιο λόγο; Γιατί ο στόχος αυτού του σήματος είναι ουσιαστικά ένα brand για την 
ανάδειξη της αξίας του προϊόντος. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για 
το ελληνικό ψάρι, στη συνέχεια αυτή η αύξηση σε ώθηση της παραγωγής, αύξηση 
επενδύσεων, αύξηση απασχόλησης. Και μπαίνει επιτέλους σε έναν θετικό φαύλο 
κύκλο ανάπτυξης. Αυτό είναι το ζητούμενο. 
Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος, μάλλον το ρίσκο για την υλοποίηση του 
σχεδίου παραγωγής και εμπορίας; Τρεις ήταν οι στόχοι, τρία ήταν τα μεγάλα ρίσκα. 
Το πρώτο ήταν το βασικό, να αναγνωριστεί η οργάνωση παραγωγών για να μπορέσει 
να υποβάλει το σχέδιο παραγωγής και εμπορίας. 
Δυο χρόνια μας πήρε για να προσαρμόσουμε το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο στο 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Δυο χρόνια και τα καταφέραμε πριν από έναν περίπου μήνα. 
Πριν από τρεις εβδομάδες αναγνωρίστηκε η Οργάνωση Παραγωγών. 
Αδιαμφισβήτητα υπήρξε μια συνεργασία ήδη στο τραπέζι από τον κ. Νικολιάν, 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από το γραφείο του κυρίου Υπουργού, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΓΔΑ και την ΔΑΟΚ. Ήταν πραγματικά μια τιτάνια προσπάθεια, αλλά 
τα καταφέραμε. 
Δεύτερος στόχος, η έγκριση του σχεδίου παραγωγής και εμπορίας. Πριν από μια 
εβδομάδα υπογράφηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει ποια είναι η αρμόδια 
αρχή στην οποία θα υποβάλουμε αυτό το σχέδιο για να το εγκρίνει. Γνωρίζουμε 
ποιες είναι αυτές οι αρμόδιες αρχές, αναμένουμε να δημοσιευτεί αυτή η υπουργική 
απόφαση και να πάμε επιτέλους να το υποβάλουμε. 
Εδώ υπάρχει ένα μικρό ρίσκο, όχι ρίσκο ακριβώς, καμιά φορά επειδή είναι ένα 
καινούργιο επενδυτικό σχέδιο, είναι μια καινούργια διαδικασία δεν είναι ακριβώς 
σίγουρες και οι αρμόδιες αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι αυτό που 
πάνε να εγκρίνουν. 
Τι είναι τα μέτρα, ποια είναι τα συλλογικά μέτρα που θα λάβει αυτή η Οργάνωση 
Παραγωγών και με ποιο τρόπο θα εξυπηρετήσει τους στόχους. 
Εκεί, λοιπόν, χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία για να καταλάβουν οι αρμόδιες 
αρχές με ποιο τρόπο αυτές οι δράσεις εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους. 
Τουλάχιστον, στη δική μας περίπτωση και οι 14 δράσεις είναι μέσα από τις 
ενδεικτικές που προτείνει η Κομισιόν, άρα θα σας είναι πάρα πολύ εύκολο.
Τρίτο και πιο σημαντικό, η υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης των 
σχεδίων παραγωγής και εμπορίας. Τελειώνει το 2018, το πρόγραμμα έχει εγκριθεί 
από το 2015, δεν υπάρχει ακόμα το θεσμικό πλαίσιο. Θεωρητικά θα ήταν έτοιμο το 
2016. Αντιλαμβανόμαστε ότι όσο πιο πολύ καθυστερούμε, τόσο πιο μικρή είναι η 
περίοδος μέσα στην οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή 
τη δυνατότητα που μας δίνεται. Ένα ρίσκο είναι αυτό.
Δεύτερον, χρειαζόμαστε αυτό το θεσμικό πλαίσιο να είναι ευέλικτο. Να μπορούμε 
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να το χρησιμοποιήσουμε. Στο προηγούμενο πρόγραμμα εμπορίας που είχε 
υλοποιηθεί μέσω του ΕΠΑΛ ούτε το 50% δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε, λόγω 
του δύσκαμπτου και γραφειοκρατικού πλαισίου υλοποίησης που είχε διαμορφωθεί. 
Αυτοί είναι οι δυο στόχοι. Και οι δυο είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και θέλουμε τη βοήθειά σας. 
Ευχαριστώ πολύ.
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ΘΕΜΑ: «Η έρευνα ως απαραίτητη συνιστώσα στην ανάπτυξη της ελληνικής 
Ιχθυοκαλλιέργειας»
Συντονιστής: Κος Μιχάλης Σαββάκης, Εκδότης του περιοδικού «Αλιευτικά Νέα»

Δρ. Σωτήρης Παυλέας, Ειδικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως Έρευνας & 
Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ.
«Οι Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έρευνα 
και Καινοτομία»

Λέγομαι Σωτήρης Παυλέας, είμαι συνεργάτης της Γενικής Γραμματέας Έρευνας και 
Τεχνολογίας της κυρίας Κυπριανίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. 
Είναι χαρά μας που είμαστε εδώ και σίγουρα χαιρετίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες 
και την οργάνωση όλου αυτού του σημαντικού γεγονότος.
Από τη δική μας πλευρά επιτρέψτε μου απλά να σας δώσω μια συνολική εικόνα των 
δράσεων που έχει σχεδιάσει, προωθεί και σχεδιάζει ακόμα η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας μαζί με τον τομέα έρευνας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κάποια πράγματα θα σας είπε και εχθές ο διευθυντής 
γραφείου του υπουργού του κ. Φωτάκη, ο κος Χουρδάκης. Θα σας πω και εγώ 
κάποια παραπάνω. 
Καταρχάς λίγα πράγματα για όσους δεν γνωρίζετε τη λειτουργία, το περιεχόμενο 
και την αποστολή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Προσπαθούμε 
να χαράξουμε και να ασκήσουμε την εθνική πολιτική στους διάφορους θεματικούς 
τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Εποπτεύουμε 
τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Εποπτεύουμε και τη νέα πρωτοβουλία 
του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας που συστήθηκε με πόρους από 
δανειοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και με σημαντικούς 
εθνικούς πόρους.
Σχεδιάζουμε, προκηρύσσουμε και χρηματοδοτούμε τις δράσεις κυρίως από το ΕΣΠΑ, 
από κοινοτικούς πόρους και παρακολουθούμε και αποτιμούμε τα αποτελέσματα των 
δράσεων και της πολιτικής. Αυτά είναι τα ερευνητικά κέντρα, τα οποία εποπτεύουμε 
και οι τεχνολογικοί φορείς, δε χρειάζεται να τα αναφέρουμε τα γνωρίζετε. 
Καταρχάς το ποσοστό του ΑΕΠ σε δαπάνες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας γνωρίζετε ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπης 2020. Ο στόχος νομίζω είναι 3% γενικά κατά μέσο όρο για τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 
2 χρόνια, όπως βλέπετε και εσείς με την πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης, ξεπεράσαμε για πρώτη φορά το 1% και είμαστε στο 1,01%, με στοιχεία 
του 2016. Από όσο γνωρίζω ο στόχος φαίνεται επιτεύξιμος και ενδεχομένως να 
καταφέρουμε να πιάσουμε το 1,20κάτι% στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.
Επίσης, το γνωρίζετε καλύτερα ίσως από εμένα γιατί πολλοί από εσάς εκπροσωπείτε 
και εργάζεστε στο ακαδημαϊκό, ερευνητικό οικοσύστημα αλλά και στον 
επιχειρηματικό κόσμο που ασχολείται με την έρευνα, η χώρα τα πάει αρκετά καλά, 
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έχει υψηλές επιδόσεις σε σχέση και με το μέγεθός της στην απορρόφηση κονδυλιών 
του ορίζοντα, βρίσκεται στη 12η θέση. Αυτό το οποίο είναι πιο εντυπωσιακό και 
οφείλεται σε όλους εσάς είναι ότι αν σταθμίσουμε αυτή την επίδοση, το ερευνητικό 
προσωπικό είναι 1000 άτομα, βρισκόμαστε στην 6η θέση και καταλαβαίνετε πόσες 
χώρες λεγόμενες πιο προηγμένες αφήνουμε πίσω μας και αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό.
Βασική πηγή κονδυλίων στους δύσκολους αυτούς δημοσιονομικά καιρούς το 
γνωρίζετε ότι είναι το κοινοτικό πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Θεωρητικά έχουν προϋπολογιστεί μαζί με την εθνική συμμετοχή 1,2 δις στο 
θεματικό στόχο 1 που αντλούνται από το μεγάλο τομεακό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Οικονομίας, το ΕΠΑΝΕΚ. Αναμένεται στο τέλος του προγράμματος να 
δημιουργηθούν 9.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας. 
Οι δράσεις στα προγράμματα υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας 
προωθούνται μέσα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία 
έχει καταφέρει και έχει γίνει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για πολλά πράγματα, 
για πολλά προγράμματα, για πολλές δράσεις και φυσικά η ειδική υπηρεσία η ΔΕΕΤΑ, 
η οποία προωθεί και διαχειρίζεται το μεγάλο πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, 
Καινοτομώ.
Ο χαρακτήρας των δράσεών μας είναι αναπτυξιακός. Προωθούμε τα συνεργατικά 
έργα, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τις επιχειρήσεις και 
τη δικτύωση. Για να αναγνωρίσουμε και τις αδυναμίες, προφανώς υπάρχει η 
γραφειοκρατία αλλά μπορώ να σας πω και από τη θέση την οποία εργάζομαι, 
γιατί και εγώ από το πανεπιστήμιο προέρχομαι, στα ερευνητικά εργαστήρια έχω 
απασχοληθεί και εγώ, τώρα που τα τελευταία αρκετά χρόνια και ιδίως αυτήν την 
προγραμματική περίοδο μπορεί να πει κανείς ότι πάνω από το 70%-75% της 
γραφειοκρατίας προέρχεται απέξω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Δυστυχώς κάθε κοινοτικό πλαίσιο που περνάει γίνεται και πιο βαρύ γραφειοκρατικά, 
από το σχεδιασμό του κεντρικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το ΕΣΠΑ μέσα από τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης προωθεί νέες θεματικές, 
οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως εθνικές προτεραιότητες. Αλλά το τρέχων ΕΣΠΑ 
δε χρηματοδοτεί επιστημονικό δυναμικό, δε χρηματοδοτεί υποστήριξη των ίδιων 
των ερευνητών, για αυτό και αντιλαμβάνεσθε ότι πήραμε την πρωτοβουλία και 
ιδρύθηκε το ΕΛΙΔΕΚ.
Και φυσικά ένα άλλο πρόβλημα -κυρίως ακουμπάει τη Περιφέρεια της Αττικής- 
οι περιφερειακές ποσοστώσεις. Γνωρίζετε ότι ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης 
κάθε περιφέρειας σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά κρατικών 
ενισχύσεων. Το παράδοξο είναι ότι η Αττική, η οποία είναι και αυτή που έχει 
τη μεγαλύτερη ανάγκη, μιας και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πανεπιστήμιων, 
ερευνητικών κέντρων αλλά και επιχειρηματικού κόσμου, επειδή θεωρείται 
ανεπτυγμένη περιφέρεια τυπικά μπορεί να λάβει μικρότερα ποσοστά ενισχύσεων, 
δηλαδή μικρότερους προϋπολογισμούς. Εκεί είναι που έχουμε κάνει σημαντικές 
προσπάθειες και έχουμε διεκδικήσει και έχουμε ενισχύσει τις δράσεις μας.
Αυτή είναι οι βασικοί τομείς στον ορίζοντα της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
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Ο τομέας της αγροδιατροφής είναι από τους πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς 
τομείς, από όσο γνωρίζω κιόλας από τις περιφερειακές μελέτες της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης, σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες ο τομέας της αγροδιατροφής 
είναι βασική προτεραιότητα. 
Η διαβούλευση είναι συνεχής μέσα από τα ανοιχτά workshops που κάνουμε αλλά και 
από τις πλατφόρμες καινοτομίας που έχει συστήσει η Γενική Γραμματεία Έρευνας 
Τεχνολογίας. Τώρα βρισκόμαστε στην 3η φάση της λεγόμενης επιχειρηματικής 
ανακάλυψης, όπως λέγεται, της 3ης φάσης της διαβούλευσης, δηλαδή για να 
ανανεώσουμε και να εξειδικεύσουμε περισσότερο τις αναπτυξιακές προτεραιότητες 
στους επιμέρους τομείς. 
Θεωρούμε ότι έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα αξιολόγησης και καθαρό μητρώο, 
το οποίο χρησιμοποιούν όλες οι περιφέρειες. Το μητρώο αξιολογητών στο 
πιστοποιημένο αξιολογητών όλο και διευρύνεται. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει 
τα 4.000 πιστοποιημένα μέλη και έχουμε και άλλες 1300 αιτήσεις που πρέπει 
να εξετάσουμε. Και εννοείται ότι καλούμε όλους εσάς που έχετε εμπειρία και 
τεχνογνωσία να γραφτείτε στο μητρώο, να βοηθήσετε και εμάς στις αξιολογήσεις 
και στις πιστοποιήσεις για να τρέχουν και πιο γρήγορα τα προγράμματα.
Αυτός είναι ένας συνολικός πίνακας από τις δράσεις τις οποίες υλοποιούμε, είναι 
ανοιχτές μπορεί να πει κανείς. Καταρχάς, οι μη κρατικές ενισχύσεις που είναι ο 
εθνικός χάρτης των ερευνητικών υποδομών, που είναι μεγάλα projects που 
συμμετέχουν και μικρά κέντρα, πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
Η μεγάλη μας εμβληματική δράση το Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ. Οι 
ειδικές δράσεις που προφανώς σας ενδιαφέρουν περισσότερο, η δράση των 
υδατοκαλλιεργειών, θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω πιο μετά. Οι διεθνείς διμερείς 
συνεργασίες με Κίνα, Γερμανία, Ισραήλ και Ρωσία περνάνε και αυτές στον δεύτερο 
κύκλο, όπως επίσης, τα era nets, ο μηχανισμός παρακολούθησης της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης, τα clusters, τα οποία και αυτά βρίσκονται σε ένα τελικό στάδιο 
σχεδιασμού της πρόσκλησης και τώρα είμαστε στη διαβούλευση με το Υπουργείο 
Οικονομίας για να δούμε τις τελικές διορθώσεις. 
Εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προβλέψει και ειδική θεματική και προσπαθούμε 
να την περάσουμε, διότι δεν ξέρουμε αν θα τη δεχθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την αγροδιατροφή. Δηλαδή να είναι ξεχωριστή θεματική στα clusters. Και τα 
competence centers, τα κέντρα ικανότητας που και σε αυτά η πρόσκληση βρίσκεται 
σε ένα τελικό στάδιο. 
Λίγα πράγματα για το Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ, απλά για να δείτε και τη 
σημασία που αποδίδεται στον τομέα της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας των 
τροφίμων. Είναι ουσιαστικά ο δεύτερος τομέας κατεύθυνσης των πόρων, τα 400 
αυτά εκατομμύρια ευρώ μετά από την υγεία και τα φάρμακα.
Εντάσσονται 685 έργα. Επίσης πολύ χρήσιμη -ιδίως σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς- και η μόχλευση ιδιωτικών πόρων, περί τα 65 εκατομμύρια και αναμένεται 
από αυτό το πρόγραμμα να δημιουργηθούν 4.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Γνωρίζετε ενδεχομένως τις ειδικές μας δράσεις και μια από αυτές τις ειδικές δράσεις 
είναι η δράση για τις υδατοκαλλιέργειες που αυτό δείχνει κιόλας και τη σημασία 
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που αποδίδει ο τομέας έρευνας του Υπουργείου και η ΓΓΕΤ δε αυτόν τον κλάδο.
Η δράση ήταν πιλοτική και λέγεται ειδική, ο προϋπολογισμός είναι 5,25 εκατομμύρια 
και έχουν υποβληθεί 49 προτάσεις. Αιτήσεις 49, αιτούμενη δημόσια δαπάνη 12,3 
περίπου εκατομμύρια ευρώ, διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 5,25 περίπου. Τα μισά 
έργα θα εγκριθούν, το οποίο γνωρίζετε και εσείς οι πιο έμπειροι ότι είναι ένα πάρα 
πολύ καλό ποσοστό για προκηρύξεις μέσα από το ΕΣΠΑ. 
Επίσης σημαντικό ότι είναι διαφορετικοί φορείς, έχουν 49 διαφορετικά ΑΦΜ 
που σημαίνει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος του κλάδου έχει ενεργοποιηθεί και 
συμμετείχε. Και συνολικά έχουμε 24 ερευνητικούς οργανισμούς και 25 επιχειρήσεις. 
Μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία είναι το PRIMA. Μεγάλη ευρωπαϊκή σημαντική 
πρωτοβουλία που αφορά τις χώρες της Μεσογείου και έχει να κάνει με την ανάπτυξη 
καινοτόμων και αειφόρων λύσεων για την αγροδιατροφή, για τα τρόφιμα, για τα 
ύδατα και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και εκεί είμαστε παρόντες. 
Και εκεί η ΓΓΕΤ έχει φροντίσει, επειδή οι κοινοτικοί πόροι δεν είναι επιλέξιμοι σε 
αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, να εξασφαλίσει από το Υπουργείο Οικονομίας 
10 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορούν οι ελληνικοί 
φορείς και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο PRIMA και εγκρίνονται από τις 
αξιολογήσεις κεντρικά από την Ευρώπη, όταν αξιολογηθούν θετικά να μπορέσουν 
να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, το σημειώνω αυτό. 
Ενημερωτικά σας αναφέρω το εθνικό δίκτυο ιατρικής ακριβείας που νομίζω πως 
παραπροχθές έγινε και η εναρκτήρια επίσημη εκδήλωσή του και οι εμβληματικές 
δράσεις στους δρόμους της ελιάς, της αμπέλου και του μελιού. Η χρηματοδότηση 
και σε αυτά είναι από δημόσιους πόρους. 
Λίγα πράγματα για το ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο ουσιαστικά είναι το εργαλείο το οποίο 
σχεδιάσαμε και προωθούμε για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τη βασική 
έρευνα που όπως ανέφερα πριν δεν χρηματοδοτείται, δεν είναι επιλέξιμη δυστυχώς 
από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Μέσα από τις προκηρύξεις ύψους 112,5 εκατομμυρίων 
ευρώ και από 7.000 περίπου προτάσεις, υποστηρίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες 
και μεταδιδάκτορες και τώρα αξιολογείται και η προκήρυξη των μελών ΔΕΠ και 
ερευνητών.
Ένα άλλο εργαλείο είναι το equity fund, το οποίο είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 
και προσομοιάζει λίγο στο invest EU, το κεντρικό χρηματοδοτικό εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί έχουμε συνδυασμό και κοινοτικών πόρων αλλά και 
πόρων από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο αλλά και προφανώς και από ιδιωτικούς 
πόρους, από τους fund managers, οι οποίοι αναλαμβάνουν το κάθε υπό fund.
Αυτό που μας αφορά περισσότερο σε ερευνητικό επίπεδο είναι το innovation 
window, το παράθυρο καινοτομίας. Έχουν προϋπολογιστεί εκεί 80 εκατομμύρια 
και ήδη οι fund managers είναι εκεί έξω και ψάχνουν να βρουν νέες καινοτόμες 
επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν τις ιδέες τους.
Επόμενες δράσεις, δεύτερος κύκλος Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ. Εκτιμούμε 
από Σεπτέμβρη, διότι η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβάνεσθε και εσείς ότι για να 
υπάρχει σωστός ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρώτα πρέπει να κλείσει ένας κύκλος 
ενός τόσο μεγάλου προγράμματος. Το Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ στα 400 
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εκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή σίγουρα το μεγαλύτερο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
και ενδεχομένως το μεγαλύτερο, το οποίο έχει προκηρυχθεί ποτέ με κοινοτικούς 
πόρους. Πρέπει να τελειώσουν αυτά τα αποτελέσματα, να τα αποτιμήσουμε, να τα 
εκτιμήσουμε, να δούμε τις προτεραιότητες για να βγει και ο δεύτερος κύκλος.
Και προφανώς γίνονται και προσπάθειες για να αυξηθεί αυτός ο προϋπολογισμός 
που υπάρχει εδώ. Ενδεχομένως να συνδυαστεί και με το Seal of Excellence και με 
τους πόρους του.
Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δράση που σχεδιάζουμε είναι τα technology transfer 
offices. Δίνουμε τη δυνατότητα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να συνεργαστούν 
και να δημιουργήσουν ένα φορέα, ένα γραφείο το οποίο θα μπορέσει να τους 
οργανώσει, να μπορούν να καταγράφουν, να αξιοποιούν και να αναλύουν τα 
ερευνητικά αποτελέσματα και να μπορούν να τα αξιοποιήσουν στο περαιτέρω 
στάδιο της αλυσίδας αξίας.
Η στήριξη RND επιχειρήσεων ενδεχομένως να συνδυαστεί με τον δεύτερο κύκλο 
του Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ. Μιλάμε τώρα για στοχευμένη στήριξη των RND 
τμημάτων των επιχειρήσεων. Τα spin offs, τεχνοβλαστοί και φυσικά οι επόμενες 
προσκλήσεις των διμερών συνεργασιών.
Αυτά από εμένα, στη διάθεσή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
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Κος Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ
«ΕΤΕΠΥ, Συνεργασία για τον Προσδιορισμό Αναγκών & Προτεραιοτήτων Έρευνας 
και Καινοτομίας στην Υδατοκαλλιέργεια»

Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ τον οργανωτή του πάνελ σήμερα. 
Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά όλα 
αυτά τα χρόνια μέσα από μια διαδικασία ενεργειών, πραγματοποίησης λαθών, 
διόρθωσης και επανάληψης της προσπάθειας. 
Παράλληλα λιγότερο ή περισσότερο συντονισμένες ερευνητικές προσπάθειες 
έχουν πραγματοποιηθεί από αξιόλογους ερευνητικούς φορείς που επέτρεψαν τη 
δημιουργία ή τη συμπλήρωση της απαραίτητης γνώσης για να αναπτυχθεί αυτός 
ο κλάδος και να φτάσουμε στο επίπεδο της τεχνογνωσίας που έχουμε σήμερα 
διαθέσιμη στα χέρια μας.
Όλη αυτή η προηγούμενη μεθοδολογία, παρόλο που έφερε σημαντικά αποτελέσματα, 
χρειάστηκε πολύ σημαντική επένδυση χρόνου αλλά και πάρα πολλά έξοδα. Είναι 
αναγκαίο στην επιχειρηματικότητα γενικά να δρούμε εξοικονομώντας παράλληλα 
πόρους, είναι βασικές αρχές της οικονομίας. 
Η πρωτοβουλία που σας παρουσιάζουμε, εδώ σήμερα με την ευκαιρία αυτού του 
συνεδρίου, έχει σκοπό ακριβώς αυτόν το συντονισμό των προσπαθειών όλων των 
εμπλεκομένων μερών, ώστε να συμφωνούν οι ερευνητικές ανάγκες και οι στόχοι 
του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα να 
έρθουν πολύ πιο γρήγορα εξοικονομώντας παράλληλα τους πολύτιμους πόρους 
που συνήθως πάντα είναι σε έλλειψη.
Και ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία; Είναι η πλατφόρμα τεχνολογίας, η ελληνική 
τεχνολογική πλατφόρμα υδατοκαλλιέργειας που είναι μια πρωτοβουλία 
καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία. Δημιουργεί έναν κοινό χώρο συνεργασίας 
ανάμεσα στη βιομηχανία, στην ακαδημία και στην έρευνα. Λειτουργεί στα πλαίσια 
των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών και σήμερα έχει 88 μέλη από τη 
βιομηχανία, από την ακαδημία και από την έρευνα.
Ποιοι είναι οι στόχοι της πλατφόρμας; Οι στόχοι της πλατφόρμας είναι να 
διαμορφώσει την ατζέντα για την έρευνα στην υδατοκαλλιέργεια. Να προσδιορίσει 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την έρευνα και την ανάπτυξη 
της χώρας. Να επιλύσει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που περιορίζουν την 
τεχνολογική ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και να ανοίξει στις εταιρίες νέους 
ορίζοντες. Να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια για την υποστήριξη της 
έρευνας στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνεργάτες 
σε αυτόν τον τομέα να έχουμε μια κοινή στόχευση των προσπαθειών μας έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Και στο τέλος 
σίγουρα ένα αποτέλεσμα που σκοπεύουμε να επιτευχθεί είναι η δικτύωση, είναι η 
ενίσχυση της δικτύωσης τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Στα πλαίσια της πλατφόρμας θα πρέπει να καθοριστούν οι αναπτυξιακοί στόχοι 
και αυτό είναι μέλημα της βιομηχανίας, αρχικά. Εμείς θα πρέπει από τη μεριά της 
βιομηχανίας να ονομάσουμε αυτούς τους στόχους, τι θέλουμε να κάνουμε, που 
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θέλουμε να φτάσουμε, πως βλέπουμε τη δουλειά μας στα χρόνια που έρχονται. Και 
πρέπει να ονομάσουμε συγκεκριμένα τους στόχους αυτούς.
Τέτοιοι στόχοι ενδεικτικά μπορεί να είναι είτε η αύξηση της παραγωγής, είτε η 
μείωση του κόστους παραγωγής, η επίτευξη αειοφορίας στη δραστηριότητά μας, 
οι μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο άμεσο περιβάλλον, στο γενικότερο 
περιβάλλον, με τη μείωση των πόρων που χρησιμοποιούμε. 
Άρα, χρειαζόμαστε νέα πεδία υδατοκαλλιέργειας, νέες εκτροφές, νέα είδη. Θέλουμε, 
δε θέλουμε; Ή άλλα κομμάτια πέρα από την κλασική έρευνα σε βιολογικά θέματα 
ή μηχανολογικά θέματα, τεχνολογίες, έρευνα σε θέματα αγορών, περιορισμοί και 
ευκαιρίες που υπάρχουν και αναδεικνύονται στον τομέα αυτό. 
Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες θεματικές ενότητες όλης αυτής της προσπάθειας 
που έχει ξεκινήσει, η αλήθεια είναι σε μια πρώτη προσπάθεια αρκετά χρόνια πριν. 
Ένα από τα πιο βασικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι το πιλοτικό 
πρόγραμμα της υδατοκαλλιέργειας που μας παρουσίασε ο κος Παυλέας. Δεν ήρθε 
από παρθενογένεση, έχει έρθει από μια συστηματική προσπάθεια συγκεκριμένων 
συναδέλφων.
Αυτές οι θεματικές ενότητες είναι η εκτροφή θαλάσσιων ειδών, η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας εκτροφής, είναι η εκτροφή νέων θαλασσινών ψαριών και η 
επίλυση τεχνικών περιορισμών για τα νέα είδη, τα οποία θα πρέπει βέβαια να είναι 
και μη ανταγωνιστικά ως προς τα είδη που ήδη εκτρέφουμε. Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό για να συνεχίσουμε την επένδυση στα είδη αυτά.
Είναι η βιώσιμη παραγωγή ιχθυοτροφών, η διατροφή γενικά των υδρόβιων 
οργανισμών, η υγεία των εκτρεφόμενων ειδών, νέες τεχνολογίες παραγωγής για 
υδρόβιους οργανισμούς που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε τους 
καλλιεργούμενους όγκους και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.
Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων είτε ως στοχευμένα νέα προϊόντα, είτε 
ως υποπροϊόντα μιας παραγωγικής διαδικασίας που ήδη έχουμε. Έτσι μπορούμε 
να πετύχουμε αύξηση της παραγωγής, αύξηση της αξίας των ήδη παραγόμενων 
προϊόντων. Μια πολύ μεγάλη και σημαντική συνιστώσα είναι τα κοινωνικοοικονομικά 
θέματα, οι αγορές, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, η κοινωνία 
στην οποία δραστηριοποιούμαστε και η εκπαίδευση.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο άμεσος στόχος είναι η ενεργή 
συνεργασία της βιομηχανίας και της έρευνας για να μπορούν να επιτευχθούν τα 
αποτελέσματα. Μέχρι τώρα είδαμε ένα πρώτο παράδειγμα κοινού σχεδιασμού που 
έφερε ως αποτέλεσμα αυτό το πιλοτικό της υδατοκαλλιέργειας που χρηματοδοτείται 
από την ΓΓΕΤ. Ένα αποτέλεσμα είναι το ότι έχετε πάρει 49 προτάσεις, ότι μετέχουν 
25 και 24 αντίστοιχα ιδιωτικές εταιρίες και ερευνητικές και αυτό γιατί ο κλάδος 
τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχε στη συγγραφή αυτή. Πάλι και αυτό δεν είναι 
τυχαίο.
Άρα βλέπετε ότι αυτές οι προσπάθειες καταλήγουν τελικά στο να υπάρχει σημαντική 
συμμετοχή, δεν είναι κάποιος το σκέφτηκε σε ένα γραφείο και πάμε να το ακούσουμε. 
Το λέω απλώς σαν καλό παράδειγμα. 
Και θα πω και ένα άλλο καλό παράδειγμα που ζούμε αυτήν την περίοδο. Ένα πολύ 
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σημαντικό για τη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια ερευνητικό πρόγραμμα, ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα είναι το performfish, το οποίο έχει άμεσο στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της παραγωγής μεσογειακών ιχθύων.
Αυτό το πρόγραμμα από το σχεδιασμό του μέχρι την υλοποίησή του έχει στηθεί 
και υλοποιείται με την ενεργή συμμετοχή της βιομηχανίας. Στη λίστα που θα δείτε, 
θα δείτε παραγωγικές επιχειρήσεις κάτω από τους συλλογικούς φορείς του κάθε 
κράτους-μέλους. Μετέχουν 13, αν θυμάμαι καλά, παραγωγικές επιχειρήσεις από 
όλη τη Μεσόγειο. 
Βλέπετε συμμετέχουν όλοι οι σύνδεσμοι από την Ισπανία ο APROMAR, ο ΣΕΘ 
από την Ελλάδα, ο ΑΡΙ από την Ιταλία και αντίστοιχα από την Κροατία και από τη 
Γαλλία με παραγωγικές επιχειρήσεις που υλοποιούν τμήμα του έργου αλλά και 
πολλές άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το έργο, 
παρακολουθούν τα αποτελέσματά του και σε μεγάλο βαθμό έχουν και λόγο στη 
συνδιαμόρφωση κάποιων επιμέρους στόχων. 
Αλλά σίγουρα έχουμε από την αρχή καθίσει μαζί με τους συντονιστές -και είναι και 
η συντονίστρια του προγράμματος εδώ η κυρία Μότου- και έχουμε συμφωνήσει και 
έχουμε καθορίσει τους στόχους. 
Και αυτοί οι στόχοι είναι μετρήσιμοι. Έχουμε αποτυπώσει ποια είναι η υπάρχουσα 
κατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας, έχουμε συνσχεδιάσει τις ερευνητικές δράσεις και 
έχουμε αξιολογήσει και την εφικτότητα των όποιων προτεινόμενων δράσεων από 
τη μεριά των ερευνητών. Συμμετέχουμε στη διοίκηση του έργου, αν κάτι δεν πάει 
σύμφωνα με το σχεδιασμό έχουμε ενεργό ρόλο σαν βιομηχανία στο ποιες είναι οι 
εναλλακτικές, τι θα πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να μην χάσουμε το στόχο αλλά να 
περάσουμε και το εμπόδιο. Και στο τέλος να αξιολογήσουμε και τις προτεινόμενες 
λύσεις που θα βγουν από τα work package του έργου. 
Μπορείτε να δείτε περισσότερα για αυτό το έργο στη σχετική ιστοσελίδα. Ένα πιο 
απτό παράδειγμα για να δούμε πραγματικά πως οι εταιρίες έχουν συμβάλει στο 
σχεδιασμό αυτό είναι ένα μικρό διάγραμμα που περιγράφει ποιοι είναι οι στόχοι 
και πως έχουν ονομαστεί από τη βιομηχανία οι στόχοι και ποια είναι τα KPIs που 
θέλουμε να βελτιώσουμε. 
Και βλέπουμε για παράδειγμα 3 KPIs εδώ που είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, είναι η 
επιβίωση και είναι και η αποτελεσματικότητα της τροφής. Και βλέπετε τα διάφορα 
εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί και τις διάφορες μεθοδολογίες στα πλαίσια του 
έργου, έτσι ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.
Βάζουμε στόχους, που είμαστε, ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση στην αρχή του 
έργου και πως θα αξιολογηθούν με τα εργαλεία και τις νέες μεθοδολογίες που θα 
αναπτυχθούν στο τέλος του έργου. Ο σκοπός μας είναι η μετρήσιμη βελτίωση των 
στόχων αυτών. Επίσης ένα καλό παράδειγμα για το τι σημαίνει ενεργή συνεργασία 
και συμμετοχή. 
Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες της πλατφόρμας; 
Οι επόμενες ενέργειες της πλατφόρμας είναι η οργάνωση των μελών μας σε ερευνητικές 
θεματικές ενότητες, όπως αρχικά έχουν ονομαστεί από την προηγούμενη περίοδο. 
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν λίγο οι τίτλοι και οι ενότητες. Επίσης, απομένει 
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να καθοριστούν οι υπεύθυνοι των ερευνητικών ενοτήτων και να οργανώσουν τις 
εργασίες μέσα σε αυτές.
Θα πραγματοποιηθούν ημερίδες εργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και στην 
έρευνα, έτσι ώστε η βιομηχανία να έρθει και να ονομάσει τα προβλήματα και τους 
περιορισμούς που σήμερα βλέπουμε για την ανάπτυξη της δουλειάς μας, για την 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Θα αναπτυχθούν ή αναπτύσσονται εργαλεία επικοινωνίας τόσο εσωτερικά με 
τα μέλη της πλατφόρμας, όσο και εξωτερικά με την πλατφόρμα. Θα υπάρχει μια 
πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μέλη που θα ανοίξει μάλλον τώρα για τα μέλη, προς 
το παρόν είναι μόνο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πλατφόρμας, έτσι ώστε να 
έχουμε έναν ηλεκτρονικό διάλογο επικοινωνίας στο cloud, εύκολα προσβάσιμο 
από όλα τα μέλη και εκεί θα καθοριστούν και θα διαμορφωθούν και οι θεματικές 
ενότητες, έτσι ώστε να μην παίρνουμε πληθώρα πληροφοριών αλλά αυτή που 
χρειαζόμαστε. 
Έχουμε κάνει αίτηση ήδη σαν ελληνική πλατφόρμα να συνδεθούμε με την ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα την ΕΑΤΥΠ, υπάρχει διαδικασία ανοιχτή θα τη δείτε, θα έρθουν, θα 
βγουν ανακοινώσεις για την εγγραφή νέων μελών. Σκοπός είναι να υπάρξει η 
πρώτη ετήσια συνέλευση των μελών της πλατφόρμας στο συνέδριο που θα γίνει το 
Νοέμβριο στο Βόλο.
Μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να πω είναι ένα ερώτημα, ένα ερώτημα 
που έχουμε όλοι. Αν μπορούμε πραγματικά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να 
κάνουμε μαζί έρευνα. Εγώ έρχομαι από μια μεγάλη επιχείρηση, αυτό όμως νομίζω 
ότι το έχουμε απαντήσει. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για 
κοινές ερευνητικές δράσεις παράλληλα στο ίδιο project και από μεγάλες και από 
μικρές επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση έχει τις ανάγκες της και τα αποτελέσματα 
που θα πάρουμε από το όποιο πρόγραμμα ο καθένας θα τα χρησιμοποιήσει ανάλογα 
με τον κύκλο εργασιών που έχει.
Σίγουρα κάποιες επιχειρήσεις με πιο οργανωμένα τμήματα έρευνας ή με 
περισσότερους συναδέλφους με προφίλ επιστημονικό, πανεπιστημιακό σε σχέση 
με άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι τόσο οργανωμένες, που δεν είναι τόσο 
στελεχωμένες μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα μέσα σε ένα πρόγραμμα. 
Δηλαδή, κάποιος μπορεί να παράγει τροφές, να φτιάξει συνταγές για τροφές αλλά 
μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι σε μικρότερες επιχειρήσεις που 
μπορεί να δοκιμάζουν τις τροφές και όλοι ξέρουν να δοκιμάζουν τροφές και να 
δίνουν πίσω νούμερα, αποτελέσματα και τη γνώμη τους.
Πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι ουτοπία το να μιλάμε ότι οι εταιρίες μπορούν 
να συνεργαστούν, έστω και αν έχουν μεγάλη διαφορά όγκου μεταξύ τους. Είναι 
απαντημένο, μπορούμε να συνεργαστούμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε, 
να κάνουμε από κοινού πράγματα, μπορούμε βέβαια σε κάθε περίπτωση να 
συνεργαστούμε για να ονομάσουμε και τους στόχους. Σήμερα επίσης αυτό το 
ξέρουμε ότι μπορεί πράγματα που να είναι απαντημένα για μια μεγαλύτερη εταιρία, 
λέω τώρα δεν είναι πάντα ο κανόνας αλλά είθισται να το πω έτσι, να έχει απαντήσει 
πέντε πράγματα, κάποια μικρότερη εταιρία να τα θεωρεί άγνωστα και να υποβάλει 
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πολλές φορές ερευνητικές προτάσεις για να απαντήσει πράγματα που μια άλλη 
εταιρία τα έχει στη μεθοδολογία της. 
Αυτό με αυτή τη συνεργασία και με αυτή την κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας θα 
αποσβεστεί, θα διαγραφεί. Νομίζω ότι πραγματικά θα διαχυθεί η γνώση και όλοι 
θα μπορούμε πραγματικά να συντονιστούμε και να πετύχουμε την οικονομία σε 
πόρους και να έχουμε αποτελέσματα άμεσα και γρήγορα που μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε.
Σας ευχαριστώ.
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Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης, Διευθυντής Ερευνών, Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
«Προς το 2030: Ε&Τ Προκλήσεις και Στόχοι για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια»

Καλησπέρα σε όλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές για την πρόσκληση 
σε αυτή τη συνάντηση. Θα σας μιλήσω για το πώς βλέπουμε τις προκλήσεις και τους 
στόχους σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας 
στον ορίζοντα του 2030. 
Θα ξεκινήσω με μια διαφάνεια που την έχετε δει, ίσως διαφοροποιημένη, όλοι σας. 
Η παγκόσμια παραγωγή από τις υδατοκαλλιέργειες, το 2015, κατάφερε να ξεπεράσει 
στην κατανάλωση την παραγωγή από τα αλιεύματα. Είναι η πρώτη φορά, το 
περιμέναμε ότι θα συμβεί στα χρόνια μας και είναι η πρώτη φορά που καταγράφηκε 
επίσημα ότι τα ψάρια που καταναλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τα περισσότερα 
πλέον, έρχονται από την υδατοκαλλιέργεια.
Η υδατοκαλλιέργεια είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του πρωτογενούς 
τομέα στο παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Για να καταλάβει 
κανείς και να αναλύσει το δικό του χώρο πρέπει να δει το περιβάλλον γύρω-γύρω 
και το δικό μας περιβάλλον είναι η Ευρώπη. 
Η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια έχει θέσει κάποιους στόχους σε σχέση με την ανάπτυξή 
της μέσα από την ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για την υδατοκαλλιέργεια 
που συνδέονται με την αύξηση της παραγωγής. Στην πραγματικότητα αυτό που 
οι άνθρωποι αυτοί είπαν και συμφωνήσαμε όλοι μαζί είναι ότι μέχρι το 2030 η 
παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί πάνω από 100% και βλέπετε τα νούμερα πως 
αναμένεται να αυξηθούν επίσης και τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη. 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον πρέπει να δούμε το δικό μας τον κλάδο, τις ελληνικές 
υδατοκαλλιέργειες. Η υδατοκαλλιέργεια κυριαρχείται από τσιπούρα και λαυράκι, 
από τα θαλάσσια δηλαδή ψάρια αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Θα αναφερθώ στο 
υπόλοιπο της ομιλίας μου.
Είναι ένας κλάδος που έχει πολλές επιτυχίες, δε θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, 
τα γνωρίζουμε, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το πράγμα. Είναι ο νεότερος 
κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και είναι ο πρώτος εξαγωγικός κλάδος της 
χώρας. Κοντράρεται με το ελαιόλαδο, μια δραστηριότητα πολλών ετών.
Όμως δεν είναι ένας κλάδος που έχει μόνο επιτυχίες, έχει και προβλήματα. Έχουμε 
ένα χαμηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγής τα τελευταία χρόνια, χάνουμε μερίδια 
παραγωγής και πολλές ελληνικές εταιρίες έχουν στραφεί στο εξωτερικό για να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 
Συνεχίζει όμως να έχει πολλές δυνατότητες αυτός ο κλάδος και αυτό οφείλεται 
στα χαρακτηριστικά της χώρας που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που ευνοεί 
την ανάπτυξη. Οφείλεται στο γεγονός ότι εκτός από την επιχειρηματική βάση 
υπάρχει μια πολύ ισχυρή ερευνητική τεχνολογική παρουσία μέσα από τα ιδρύματα 
που διαμορφώνουν ένα πολύ ωραίο οικοσύστημα, το οποίο στηρίζει εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, αναζωογονώντας ακριτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες έχουν περιορισμένες εναλλακτικές 
πιθανότητες ανάπτυξης. 
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Κοιτώντας πάλι λίγο πιο μακριά βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κατάλληλο περιβάλλον. 
Υπάρχουν, δηλαδή, οι ευρωπαϊκές πολιτικές στρατηγικές που συνδέονται με την 
γαλάζια ανάπτυξη ή με τη βιώσιμη αλιεία, οι οποίες δίνουν ένα καλό στήριγμα στον 
κλάδο για να κάνει τα επόμενα βήματά του.
Ποιες είναι λοιπόν οι μελλοντικές προκλήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον του κλάδου 
της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας; Να ανταποκριθεί κυρίως στις απαιτήσεις που 
υπάρχουν για να διατηρήσει την πρωταγωνιστική του θέση στην Ευρώπη. Να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της υπάρχουσας δραστηριότητας αλλά και να 
βάλει τις βάσεις για την επόμενη γενιά της υδατοκαλλιέργειας. 
Και αν θέλει κανείς να μιλήσει με πιο συγκεκριμένους στόχους, αν αυτά είναι οι 
προκλήσεις μας, οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι η διεύρυνση της αγοράς με την 
αύξηση της παραγωγής με ανταγωνιστικό τρόπο, η παραγωγή, δηλαδή, προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και το άνοιγμα σε νέες αγορές.
Πρέπει να διαχειριστούμε με έναν αειφορικό τρόπο τους πόρους μας. Ποιοι 
είναι αυτοί οι πόροι; Το περιβάλλον μας και οι πρώτες ύλες. Βέβαια πρέπει να 
βελτιώσουμε σε εθνικό επίπεδο το κλαδικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, ούτως 
ώστε να αυξήσουμε τα εγχώρια μέρη στην αλυσίδα παραγωγής και να μείνει 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μέσα στη χώρα. 
Πάνω σε αυτή τη βάση ο κλάδος ανταποκρίθηκε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από 
μια πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ στα πλαίσια της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Χαίρομαι 
που βλέπω και τον Παναγή Χατζηνικολάου εδώ πέρα, ο οποίος ήταν από αυτούς 
που βοήθησαν σε αυτή την ιστορία.
Και όλος ο κλάδος έφτιαξε ένα σύνολο από προτεραιότητες. Έφτιαξε ένα πράγμα 
που στο χωριό μου το λένε position paper, η θέση του κλάδου σε ένα κείμενο, 
το οποίο κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία, στο Υπουργείο Ανάπτυξης σαν ένα 
συνολικό κείμενο. 
Τι περιλάμβανε αυτό το κείμενο θέσεων; Κάποιες δράσεις για τη στήριξη της 
υπάρχουσας δραστηριότητας. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Λεωνίδας για τη 
διατροφή και τις πρώτες ύλες, πώς μπορούμε να συνδέσουμε δηλαδή τις πρώτες 
ύλες και τα υποπροϊόντα να τα εκμεταλλευτούμε καλύτερα, παθολογία με πρόληψη 
και νέες θεραπείες, γενετική επιλογή. 
Τη διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 
και νέα είδη που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και ιδιαίτερα 
στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Στην πραγματικότητα ψάχνουμε, θα έλεγε κανείς 
επιγραμματικά, το σολομό της Μεσογείου. Ένα ψάρι που να μπορούμε να το 
αξιοποιήσουμε πλήρως. 
Δράσεις που επίσης αναφέρθηκαν σε αυτό το κείμενο αφορούν νέες μεθοδολογίες 
διαχείρισης και κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να αναφερόμαστε με 
καινούργιους όρους, με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλα κομμάτια της 
παραγωγής, την υδατοκαλλιέργεια ακρίβειας. 
Να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή, αυτοματισμούς και τεχνολογίες από άλλους 
κλάδους και να φτάσουμε σε καλύτερα εργαλεία διαχείρισης και τεχνολογίας, 
εποπτείας και ελέγχου. 
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Στο πρωινό τραπέζι που ήταν δίπλα αναφέρθηκαν κάποιες τέτοιες δράσεις και 
κάποιες τέτοιες προσπάθειες και από ελληνικές εταιρίες, το οποίο είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. 
Επιπλέον, πρέπει να δούμε πως μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της 
νέας εποχής. Δηλαδή, να δούμε τι σημαίνει η υδατοκαλλιέργεια σε ένα περιβάλλον 
που αλλάζει. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που θα δούμε 
στο μέλλον, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν συνεχείς διαφοροποιήσεις 
στο περιβάλλον που ζούμε. Η θάλασσα είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον, περιμένουμε 
στα επόμενα χρόνια περισσότερες καταιγίδες, περισσότερα ακραία καιρικά 
φαινόμενα και επίσης μια αύξηση στο ΡΗ της θάλασσας, στο οποίο δεν ξέρουμε πως 
θα ανταποκριθούν τα ψάρια και άρα πρέπει να δούμε πως θα το διαχειριστούμε.
Και υπάρχουν οι προκλήσεις από πολιτικές που μπαίνουν σε ευρύτερο επίπεδο, 
όπως είναι η κυκλική οικονομία και πρέπει να δούμε πως εμείς θα ανταποκριθούμε 
σε αυτό. 
Μεγάλο κομμάτι της συζήτησης είναι ότι πρέπει να μεγαλώσουμε την παραγωγή 
μας. Πρέπει να δούμε λοιπόν που θα κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα. Αν η αύξηση 
της παραγωγής στην Ευρώπη πρέπει να είναι 200%, αυτό είναι μερικές πράξεις που 
έχουν γίνει από την ΕΑΤΥΠ σε σχέση με το ποιες είναι οι πραγματικές απαιτήσεις. 
Χρειαζόμαστε παραπάνω 4.500 κλουβιά των 6.000 κυβικών, πράγμα το οποίο 
σημαίνει 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσια έκταση δεσμευμένη για κλουβιά.
Πού θα τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα; Πρέπει να κάνουμε έναν χωρικό 
σχεδιασμό, πρέπει να δούμε όμως σε αυτό τον χωρικό σχεδιασμό και την ανοιχτή 
θάλασσα, πρέπει να πάμε παραπέρα και πρέπει να δούμε πως θα συνυπάρξουμε 
με άλλες δραστηριότητες όπως είναι η παραγωγή ενέργειας, ο τουρισμός ή οι 
μεταφορές.
Αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούργια, κάποιοι έχουν αρχίσει να δουλεύουν. 
Εδώ βλέπετε ένα πρωτότυπο όπου έχει δυο ανεμογεννήτριες μαζί με ένα κλουβί, 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική κλίμακα και εδώ βλέπετε μια 
δεξαμενή που έγιναν κάποιες δοκιμές.
Πού θέλω να καταλήξω; Η ανοιχτή θάλασσα είναι ένα μέρος που έχει διαθέσιμους 
χώρους και που θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να δούμε πως θα πάει. 
Είπα από την αρχή ότι πρέπει όχι μόνο να στηρίξουμε τη δραστηριότητα που 
υπάρχει σήμερα αλλά πρέπει να δούμε την επόμενη γενιά της υδατοκαλλιέργειας 
και άρα πρέπει να δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον 
για νέα βιοτεχνολογικά προϊόντα.
Δυο απλά παραδείγματα, να αναγνωρίσουμε και να απομονώσουμε βιοδραστικές 
ουσίες από τη θάλασσα με φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να 
είναι καλλυντικά, θα μπορούσε να είναι τρόφιμα, θα μπορούσε να είναι φάρμακα 
και να έχουμε μια παραγωγή από προϊόντα από φύκι, όπως είναι για παράδειγμα 
λάδια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές κλπ. ή να χρησιμοποιήσουμε τα φύκια 
για απορρύπανση επιβαρυμένων υδατοσυστημάτων.
Πάλι αυτές οι προτεραιότητες έχουν τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απλώς 
πρέπει εμείς, σαν κλάδος μέσα στη χώρα, να ανταποκριθούμε αντίστοιχα. Εντάξει, 
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θα μου επιτρέψετε τώρα να πω λίγα πράγματα και για το ΕΛΚΕΘΕ. Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον και με αυτές τις προκλήσεις τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχει υποδομές στην Κρήτη και στην Αθήνα -με δυσκολίες 
λόγω μετακόμισης αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν κάποιες νέες υποδομές τώρα 
στην Ανάβυσσο και υπάρχει και μια μονάδα πιλοτική με κλουβιά στον όρμο της 
Σούδας στην Κρήτη.
Ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθούμε για να δουλέψουμε; Κάνουμε αυτό 
που λέμε βασική έρευνα. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τους 
βιολογικούς μηχανισμούς και τις βιολογικές διαδικασίες όπως είναι η αναπαραγωγή, 
η αύξηση, ο μεταβολισμός, η συμπεριφορά και άλλα τέτοια πράγματα.
Στη συνέχεια αυτή τη βασική έρευνα την κάνουμε βιομηχανική, δηλαδή προσπαθούμε 
να ενσωματώσουμε αυτά τα αποτελέσματα για να βελτιστοποιήσουμε τις μεθόδους 
εκτροφής και ένα κομμάτι που θα το λέγαμε μεταφορά τεχνολογίας. Προσφέρουμε, 
επίσης, κάποιες υπηρεσίες και παράγουμε κάποια προϊόντα είτε για ερευνητικούς 
οργανισμούς, είτε για ιδιώτες. 
Οι τρεις μεγάλες ερευνητικές προτεραιότητες του Ινστιτούτου είναι η αναπαραγωγή 
και τα αρχικά αναπτυξιακά στάδια, η βελτιστοποίηση των παραμέτρων παραγωγής 
και ποιότητας με διατροφή, παθολογία και ποιότητα σάρκας. Τεχνολογίες εκτροφής 
και βιοτεχνολογικά προϊόντα αντίστοιχα.
Θα μιλήσω επιγραμματικά και θα απαντήσω στη συνέχεια αν έχετε περισσότερες 
ερωτήσεις. 
Σε σχέση με την ελεγχόμενη αναπαραγωγή να πω μόνο ότι έχουμε καταφέρει σαν 
Ινστιτούτο την πρώτη αναπαραγωγή σε μαγιάτικο ροφό, βλάχο και σε τόνο, στον 
γαλαζόπτερο τόνο. Για τη νυφική εκτροφή έχουμε δουλέψει με μια σειρά από είδη 
και έχουμε αναπτύξει μεθοδολογίες για σπαροειδή ή για Siganidae αλλά επίσης και 
για το μαγιάτικο, το βλάχο και τον τόνο. 
Στη γενετική έχουν αναπτυχθεί εργαλεία γονιδιωματικής και γίνεται γενετική 
βελτίωση σε συνεργασία με τις εταιρίες του κλάδου τόσο σε παραδοσιακά, όσο 
και σε νέα είδη. Ενώ γίνεται μια προσπάθεια για την καταπολέμηση ασθενειών 
στις υδατοκαλλιέργειες. Για την παθολογία προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τα 
παθογόνα και τις νέες παθολογίες, να μελετήσουμε τη δοσολογία και τη θεραπεία 
και ιδιαίτερα την πρόληψη και να αναπτύξουμε εργαλεία όπως είναι εμβόλια και 
θεραπείες βακτηριοφάγους, οι οποίες είναι αρκετά καινοτόμες. 
Όσον αφορά στη διατροφή σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η μελέτη των 
διατροφικών απαιτήσεων, όπως πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες κλπ., η αξιολόγηση των 
πρώτων υλών με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες και οι εναλλακτικές πρώτες ύλες, 
όλοι ξέρουμε τα βήματα άρα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά. 
Η ποιότητα των προϊόντων κρίνεται μελετώντας τις χημικές οργανοληπτικές και 
μικροβιολογικές αλλαγές και την επίδραση της στροφής σε αυτά τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είπαμε 
και πριν. Νέα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, δηλαδή λειτουργικά τρόφιμα 
και βελτίωση της ποιότητας. 
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Τεχνολογικά εργαλεία. Εδώ θα πω λίγο παραπάνω γιατί με ενδιαφέρει και με αφορά 
και λίγο προσωπικά. Γίνεται σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες. 
Να πω μόνο ότι ο κλάδος μας πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσει την ανάγκη της 
πολυδιάστατης έρευνας από άλλους κλάδους της ερευνητικής κοινότητας, γιατί έτσι 
έχουμε φτιάξει πράγματα, όπως είναι φωτοαντιδραστήρες για φύκια και κλουβιά, 
ένα αντίστοιχο σαν αυτό που παρουσιάστηκε το πρωί από τον Ιταλό συνάδελφο.
Πρόσφατα σε μια προσπάθεια να μπλέξουμε πιο πολύ τα πανεπιστήμια και 
ιδιαίτερα τους ανθρώπους που κάνουν ρομποτική, ανάλυση εικόνας κλπ., com-
puter science, μέσα από δυο ευρωπαϊκά προγράμματα το Performfish και το 
TAPAS, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια κάμερα, διπλή στερεοσκοπική όπως 
τη λένε, για να μπορούμε να μετράμε το μέγεθος των ψαριών μέσα στο κλουβί. 
Μέσα στο πρόγραμμα TAPAS φτιάχνουμε ένα μικρό ρομπότ, το οποίο θα μπορεί 
να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει αν το δίχτυ το οποίο χρησιμοποιούμε είναι 
καθαρό, έχει τρύπες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να μπούμε σε 
μια λογική όπου γίνονται πράγματα χωρίς την παρουσία ανθρώπων.
Επιπλέον, εκτός από αυτά τα μικρά εργαλεία που πίσω τους κρύβουν όμως μια 
μεγάλη δουλειά και μια προσπάθεια να συνδέσουν την υδατοκαλλιέργεια, όπως 
είπα, με άλλους κλάδους της επιστήμης, προσπαθούμε να φτιάξουμε και εργαλεία 
διαχειριστικά. Έτσι στα πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος, του Clime-
Fish, φτιάξαμε ένα GIS που δεν υπήρχε για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια και 
προσπαθούμε να φτιάξουμε και ένα σύστημα που να υποστηρίζει τις αποφάσεις. 
Ένα decision support system, όπως ονομάζεται, όπου με μοντέλα που τρέχουν από 
πίσω, μαθηματικά μοντέλα για τα ψάρια που μας ενδιαφέρουν με διαφορετικές 
παραμέτρους, μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις για το μέλλον και να πάρει 
τέτοιες αποφάσεις. Και αυτά είναι κομμάτια μεγαλύτερων εργαλείων που θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή οι μονάδες και θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο 
ολιστικά. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαι στη διάθεσή σας για παραπάνω πράγματα. 
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Κα Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης 
Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
«Εκπαίδευση και Έρευνα για μια Βιώσιμη και Υπεύθυνη Υδατοκαλλιέργεια»

Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή 
και για την πρόσκληση αλλά και για την οργάνωση αυτού του συνεδρίου που 
έφερε κοντά και τον παραγωγικό κλάδο αλλά και τον επιστημονικό, ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό κλάδο για να γίνει αυτή η ανταλλαγή.
Γιατί, κύριε Σαββάκη, όντως έχουμε κάνει πολλά συνέδρια επιστημονικά πάνω στις 
υδατοκαλλιέργειες αλλά λείπει αυτή η ώσμωση με τον παραγωγικό χώρο. Χαίρομαι 
πάρα πολύ που ήταν όλοι παρόντες σε αυτό το συνέδριο και ελπίζω αυτός ο θεσμός 
να συνεχιστεί για να γίνεται και η διάχυση και των δικών μας αποτελεσμάτων αλλά 
και εμείς να έχουμε καλύτερη εικόνα των προβληματισμών του παραγωγικού 
χώρου.
Νομίζω ότι και ο θεσμός αλλά και η ΕΤΕΠΥ που έχει δημιουργηθεί και η πλατφόρμα 
ότι θα συμβάλει ακριβώς σε αυτό το διάλογο. Δυο μέρες τώρα γίνεται μια συνεχής 
ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών, προτεινόμενων λύσεων και σε αυτόν, 
λοιπόν, το διάλογο θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ένα άλλο θέμα, την εκπαίδευση.
Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO για τον 
ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η UNESCO έχει θέσει 17 στόχους για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ένας από αυτούς τους στόχους αφορά και τη βιώσιμη χρήση των 
ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πηγών για μια γενικότερη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 
Η εκπαίδευση μαζί με την έρευνα αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για μια 
βιώσιμη και υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια. Χρειάζονται και οι δυο μαζί, είναι και οι 
δύο κινητήριοι μοχλοί.
Με την εκπαίδευση μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε βιώσιμα και να ενεργούμε 
υπεύθυνα. Η εκπαίδευση αποτελεί την υπεράσπιση της ίδιας της υδατοκαλλιέργειας 
σε πολλούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του μετριασμού του 
αρνητικού αντίκτυπου που μπορεί να υπάρχει από τις υδατοκαλλιέργειες. 
Θα έλεγα, βέβαια, ότι η εκπαίδευση, η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 
σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα σχετικά στην Ελλάδα. 
Προσπάθησα να τα συγκεντρώσω, αν μου ξέφυγε κανένα συγχωρείστε με. 
Τα τμήματα μπορεί να έχουν μια διαφορετική κατεύθυνση είτε γεωπονική, είτε 
βιολογική, είτε οι κτηνιατρικές σχολές. Όλα τα τμήματα περίπου έχουν έναν κοινό 
κορμό μαθημάτων αλλά μπορεί να παραλλάσσονται η έκταση και η βαρύτητα των 
μαθημάτων ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε τμήματος. 
Όντως από πλευράς ανώτατης εκπαίδευσης πάμε πολύ καλά. Τόσα χρόνια 
οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και θα συνεχίσουν βέβαια να συμβάλλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη.
Όμως κατά τη γνώμη μου υπάρχουν ερωτηματικά που θα ήθελα να τα συζητήσουμε 
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κάποια στιγμή, ίσως και σε μια ξεχωριστή ημερίδα που να αφορά την εκπαίδευση. 
Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε ο παραγωγικός κλάδος τι θέλει, τι προσωπικό θέλει, 
όχι μόνο ως προς τα πτυχία αλλά και τι δεξιότητες πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι. 
Τι πρακτική εξάσκηση πρέπει να έχουν. Δεν είναι μόνο το πτυχίο. Ποια θα πρέπει 
να είναι τα technical skills, ποια πρέπει να τα soft skills που πρέπει να έχουν. Ή 
σε τι επίπεδο θέλετε να είναι οι πτυχιούχοι. Να έχουν απλά πτυχίο, να έχουν ένα 
μεταπτυχιακό; Το μεταπτυχιακό τι κατεύθυνση θα έχει; Θα είναι εξειδικευμένοι 
στον κλάδο; 
Θέλετε κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να είναι διατμηματικά με οικονομικά; 
Ένα τέτοιο έχουμε φτιάξει στο Γεωπονικό πανεπιστήμιο, με πάρα πολύ μεγάλη 
επιτυχία, σε συνεργασία του τμήματός μας με το οικονομικό. Και φυσικά ένα μεγάλο 
ερωτηματικό είναι τι γίνεται κάτω από την ανώτατη εκπαίδευση. 
Ψάχνοντας τώρα τελευταία, γιατί συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Blue Carrier 
Center που είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που έχει στόχο την προσέλκυση των 
νέων στους 4 τομείς της μπλε οικονομίας, είδα ότι πραγματικά υπάρχει ένα κενό 
τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τα ΕΠΑΛ τώρα πια έχουν μόνο ένα τμήμα που κάνει ένα 
μάθημα υδατοκαλλιέργειας στο έτος μαθητείας που δεν είναι καν υποχρεωτικό.
Θα ήθελα να σας πω ότι το Γεωπονικό πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει τέτοια 
προγράμματα. Ο καινούργιος νόμος δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης διετούς 
φοίτησης. Τα προγράμματα αυτά είναι υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Σταύρου 
Νιάρχου και επιβλέπονται και από το πανεπιστήμιο Rutgers που έχει αρκετή 
εμπειρία σε τέτοιου είδους προγράμματα που βοηθούν στη δια βίου μάθηση αλλά 
και σε ένα άλλο θέμα, που τίθεται πάλι και είναι τάση, την αλλαγή επαγγέλματος 
μέσα βέβαια από την μπλε οικονομία.
Είναι, λοιπόν, τέτοια θέματα καινούργια που θα ήθελα πραγματικά κάποια στιγμή να 
τα συζητήσουμε. Φυσικά το Γεωπονικό πανεπιστήμιο δεν κάνει μόνο εκπαίδευση, 
κάνει και έρευνα και θα ήθελα να σας πω συγκεκριμένα σε ποια σημεία μπορούμε 
να βοηθήσουμε και να έχουμε μια συνεργασία με τον παραγωγικό κλάδο. 
Τα θέματα που έχω βάλει εδώ τα έχω επιλέξει από τις γενικότερες κατευθύνσεις 
που έχουμε θέσει σαν ΕΤΕΠΥ και φυσικά από τις προτάσεις που είχαμε από την 
ΓΓΕΤ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το Γεωπονικό πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει στη 
βιώσιμη παραγωγή ιχθυοτροφών, στη μεταποίηση, την επεξεργασία ιχθύων και 
υποπροϊόντων αυτών, στην εκτροφή θαλασσινών ψαριών και στις νέες τεχνολογίες 
υδατοκαλλιέργειας. 
Ένα πιο εξειδικευμένο θέμα για τη βιώσιμη παραγωγή των ιχθυοτροφών είναι η 
χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών με έμφαση στις τοπικές φυτικές ποικιλίες και 
τη σύνδεση με άλλους κλάδους παραγωγής και επεξεργασίας ψυχανθών ή και 
εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας χρησιμοποιούμενων φυτικών υλών. 
Ένα πλεονέκτημα που έχει το Γεωπονικό είναι ότι μπορεί να κάνει τη σύνδεση του 
τμήματος φυτικής παραγωγής που εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα και στη χρήση 
φυτικών υλικών για την παραγωγή των ιχθυοτροφών, με το δικό μας τμήμα το τμήμα 
επιστήμης ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών που υπάρχει βέβαια και το 
εργαστήριο εφαρμοσμένης υδροβιολογίας αλλά και το εργαστήριο διατροφής, το 
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οποίο διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε θέματα ζωοτροφών. 
Αξιοποίηση υποπροϊόντων ψαριών και διάφορων ζωικών υποπροϊόντων, όπου 
υπάρχει πάλι συνεργασία μεταξύ του τμήματος επιστήμης ζωικής παραγωγής και 
υδατοκαλλιεργειών με το τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής ανθρώπου. 
Μπορούμε να δούμε το θέμα από πολλές πλευρές. Ήδη είχαμε ένα πρόγραμμα από 
το ΕΠΑΛ για την αξιοποίηση των απορριπτόντων, όπου πραγματικά αναδείχθηκε η 
πολύ μεγάλη σημασία των Ω3 σε ψάρια που τα θεωρούμε ανεπιθύμητα. 
Η ανάπτυξη μεθόδων επιλογής για την εκτροφή ψαριών που παρουσιάζουν 
αποτελεσματικότερη χρήση τροφών, δηλαδή καλύτερη μετατρεψιμότητα. Το 
τμήμα μας πάλι έχει να προσφέρει σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα το εργαστήριο της 
ζωοτεχνίας, το οποίο έχει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα γενετικής βελτίωσης 
παραγωγών ζώων. 
Στα θέματα της διατροφής των ιχθύων έχουμε κάνει πολλές μελέτες και έρευνες και 
προχωράμε και διάφορα προγράμματα για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 
τον μεταβολισμό και τις διατροφικές απαιτήσεις των εκτρεφόμενων θαλασσινών 
ψαριών, καθώς και για την ανάπτυξη δεικτών και μεθόδων πρώιμης ανίχνευσης 
μη αποτελεσματικής διατροφής. Σε αυτό το θέμα, εκτός από την εμπειρία του 
εργαστηρίου μας, έχουμε και το τμήμα της βιοτεχνολογίας με πολύ σύγχρονες ιδέες 
σε σχέση με διάφορους βιοαισθητήρες και διάφορους άλλους δείκτες και μοριακές 
τεχνικές για την ανίχνευση της μη αποτελεσματικής διατροφής. 
Επίσης, η αύξηση διάρκειας ζωής προϊόντων και οι νέοι τρόποι μεταποίησης είναι 
θέματα που δουλεύονται και από εμάς αλλά και από το τμήμα επιστήμης τροφίμων 
και διατροφής ανθρώπου με πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα ποιότητας των 
τροφίμων.
Η παραγωγή λειτουργικών ψαριών με μεγαλύτερη συγκέντρωση ακόρεστων λιπαρών 
οξέων είναι θέμα που μας ενδιαφέρει και μπορούμε να συμβάλλουμε πολύ καθώς 
το εργαστήριο εφαρμοσμένης υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και έχει διαπίστευση από το εθνικό σύστημα 
διαπίστευσης. Τα πεδία διαπίστευσης αφορούν τη σύσταση σε λιπαρά οξέα, την 
περιεκτικότητα σε λίπος, υγρασία και τέφρα, ολικό πτητικό άζωτο, ισταμίνη και 
άλλες αναλύσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της ποιότητας των 
ελληνικών ψαριών και ειδικά στις υδατοκαλλιέργειες. 
Εκτός βέβαια από τις αναλύσεις έχουμε και δεξαμενές. Έχουμε πέντε μεγάλα κλειστά 
κυκλώματα. Κάθε κύκλωμα μπορεί να έχει 40 και περισσότερες δεξαμενές. Εκεί οι 
φοιτητές μας εκπαιδεύονται και αποκτούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που 
πρέπει να έχει κάποιος για να εργαστεί σε μια μονάδα. Δηλαδή, μπορούν να μετράνε 
απλά το οξυγόνο, το ΡΗ αλλά και συγχρόνως να εξοικειώνονται με το πώς τρέφεται 
το ψάρι και ποια είναι η συμπεριφορά του. 
Και εκτός από τους φοιτητές, την εκπαίδευση την παρέχουμε σε πολλά επίπεδα 
ακόμα και στο Δημοτικό γιατί από το Δημοτικό αρχίζει η ευαισθητοποίηση. Τα παιδιά 
από το Δημοτικό πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες. 
Για αυτό έρχονται κάθε μέρα διάφορα σχολεία από όλη την Ελλάδα και τους μιλάμε 
πολύ ωραία για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
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Για αυτό μίλησα από την αρχή για το ρόλο της εκπαίδευσης. Και όχι μόνο για αυτό. 
Τα παιδιά έρχονται κάθε μέρα και μαθαίνουν διάφορα πράγματα στο Γεωπονικό για 
διάφορους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής. 
Τώρα, όσον αφορά στα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν τα συστήματα 
υδατοκαλλιέργειας, τους δείκτες που μας δείχνουν την ανάπτυξη των ψαριών, την 
ποιότητα του νερού -με μια πληθώρα αναλύσεων που χρειάζονται για τη συνεχή 
παρακολούθηση της ποιότητας του νερού- τη διατροφή των ψαριών και το στρες 
των ψαριών. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι δείκτες που έχουν σχέση με τη ευζωία 
των ψαριών και μαθαίνουμε στους φοιτητές μας να ασκούν σωστές πρακτικές σε 
όλους τους χειρισμούς μειώνοντας τις στρεσικές αντιδράσεις στα ψάρια. Επίσης, η 
σύσταση και η ποιότητα των ψαριών και φυσικά η ασφάλεια των τροφίμων.
Για να τα κάνουμε όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να έχουμε και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και όντως τον έχουμε, πολύ πρόσφατα ανακαινισμένος. Έχουμε όλες 
τις απαραίτητες συσκευές για τις αναλύσεις υγρασίας, τέφρας, πρωτεϊνών, λίπους, 
λιπαρά οξέα και άλλες πτητικές ουσίες που έχουν σχέση και με την ποιότητα. 
Έχουμε HPLC για να κάνουμε τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου που πραγματικά 
έχουν δείξει πολύ θετικά αποτελέσματα ως δείκτες στρες αλλά και του διατροφικού 
στρες. Αμίνες, αμινοξέα, τοξίνες, ΑΤΡ και μεταβολίτες που και αυτοί έχουν σχέση 
με την ποιότητα. Διάφορα άλλα όργανα, όπως το texture analyzer, φωτόμετρο, 
πεχάμετρο, ότι μπορείτε να σκεφτείτε σε σχέση με τον έλεγχο της ποιότητας. 
Και πάμε μετά σε ανοσολογικές δοκιμές και μοριακές δοκιμές. Για να κάνουμε τα 
επίπεδα της ισταμίνης, την ανίχνευση παθογόνων, αιματολογικές παραμέτρους, 
κορτιζόλης, ανίχνευση αντιβιοτικών και μετά real time PCR φυσικά για τις μοριακές 
αναλύσεις για να κάνουμε ανίχνευση DNA, ταυτοποίηση και άλλα, να μην σας λέω 
λεπτομέρειες. 
Γενικά θα ήθελα να πω ότι το Γεωπονικό πανεπιστήμιο θέλει τη συνεργασία με 
τους παραγωγικούς φορείς. Υπάρχουν πολλές εξειδικεύσεις, πολλά εργαστήρια 
στα διάφορα τμήματα. Με αυτές τις εξειδικεύσεις τα διάφορα εργαστήρια μπορούν 
να συνεργαστούν μεταξύ τους με έναν κοινό στόχο που είναι η καινοτομία και η 
αειφορία.
Ευχαριστώ πολύ.
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Δρ. Μιχάλης Παυλίδης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
«Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία 
στον Χώρο των Υδατοκαλλιεργειών»

Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου 
την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για την ευκαιρία που μας δίνει να 
παρουσιάσουμε τη δράση του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα του 
τμήματος βιολογίας στο χώρο των υδατοκαλλιεργειών και κάποιες σκέψεις και 
συμμετοχή στη συζήτηση. 
Όπως είπε και ο Μιχάλης Σαββάκης, παρότι είναι ένας χώρος όπου οι περισσότεροι 
γνωριζόμαστε μεταξύ μας παρόλα αυτά είναι ένας δυναμικός χώρος. Ένας δυναμικός 
χώρος, ο οποίος έχει ένα κοινωνιολογικό ενδιαφέρον που νομίζω ότι ίσως ήρθε η 
στιγμή να το δούμε. 
Και ο λόγος ο κοινωνιολογικός είναι ότι υπήρξε μια παράλληλη, θα έλεγα, άνθιση 
ενός παραγωγικού κλάδου με μια παραγωγή ανθρώπων, ανθρώπινου δυναμικού και 
με μια εξέλιξη όπου οι πρωτοπόροι από πλευράς του ακαδημαϊκού χώρου και της 
έρευνας είτε βγαίνουν στη σύνταξη, είτε και κάποιοι δεν είναι κοντά μας. Υπάρχει 
μια νέα γενιά, η οποία είναι παρούσα και πολύ γρήγορα έρχεται μια καινούργια 
γενιά ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές συνιστώσες και είναι 
αυτή η οποία θα φέρει την καινοτομία και την τεχνολογία πολύ σύντομα. Και αυτό 
είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. 
Να πω λίγα λόγια για το πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι ένα καινούργιο πανεπιστήμιο, 
ιδρύθηκε το 1977. Έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Ένα από αυτά είναι ότι 
έχει έδρα σε δυο πόλεις, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Έχει περίπου 18.000 
φοιτητές, 52 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και απονέμονται περίπου 100 
διδακτορικά ανά χρόνο.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και δεν τα αναφέρω μόνο για να σας 
πω για το πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί ακριβώς εκφράζονται και στο χώρο των 
υδατοκαλλιεργειών. 
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι η στελέχωση του πανεπιστημίου Κρήτης έγινε με 
προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων που δρούσαν στο εξωτερικό και ήταν σχετικά 
μικρής ηλικίας, όταν ήρθαν στο πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό σφράγισε και ακόμα 
μπορώ να πω σφραγίζει τον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστημίου Κρήτης. 
Το δεύτερο ιδιόμορφο χαρακτηριστικό είναι ότι τα περισσότερα τμήματα ξεκίνησαν 
πρώτα με οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όταν εκείνη την εποχή 
δεν ήταν αυτό απαραίτητο για εμάς που είμαστε από την ακαδημία, μπορούσες να 
κάνεις διδακτορικό, για παράδειγμα, μόνο με το πτυχίο. Άρα λοιπόν θεσπίστηκαν 
οργανωμένα μεταπτυχιακά υψηλού επιπέδου από την αρχή λειτουργίας του 
πανεπιστημίου Κρήτης, άρα από την αρχή συνδέθηκε η εκπαίδευση με την έρευνα. 
Επιμονή σε στόχους ακαδημαϊκής αριστείας ακόμα και σήμερα. Ένα επόμενο 
χαρακτηριστικό που θα ήθελα να τονίσω είναι από εκείνη την εποχή που συνεχίζεται 
μέχρι και σήμερα και είναι η στενή συνεργασία και συνέργεια με ερευνητικά 
ιδρύματα, όχι μόνο στην Κρήτη, όπως είναι το ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας 
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και το ΙΘΑΒΒΥΚ τότε, το ΕΛΚΕΘΕ σήμερα αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και με 
διεθνείς συνεργασίες. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο χαρακτηρίζει το 
πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Και φυσικά η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αν το θέλετε κάποιοι 
λέγανε κιόλας ότι ιστορικά αυτός ήταν και ο λόγος της ίδρυσης για να μπορέσει να 
φτιαχτεί ένας τρόπος να κινήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα να αξιοποιήσει πηγές 
που για πρώτη φορά μπαίνανε τότε στην Ελλάδα και ήταν πρωτόγνωρος και ο 
τρόπος διαχείρισής τους. 
Κάποια μετρικά στοιχεία. Το πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ανάμεσα στα καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου. Στη θέση 62 ανάμεσα στα καλύτερα 150 νέα πανεπιστήμια 
και στη θέση 200 των ευρωπαϊκών και 59ο ως προς την έρευνα. Γιατί μπορεί να 
γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς βγαίνουν αυτοί οι δείκτες.
Τώρα, το τμήμα βιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1981 από 
επιστήμονες διεθνούς κύρους. Θα ήθελα να αναφέρω τον Φώτη Καφάτο μιας και 
την επόμενη Δευτέρα έχουμε και μια εκδήλωση προς τιμήν του και τον Βασίλη 
Ναυπακτίτη που σφράγισε τη θαλάσσια έρευνα στο ΙΘΑΒΒΥΚ και στο πανεπιστήμιο 
Κρήτης. 
Και εδώ το τμήμα βιολογίας ξεκίνησε με προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
πρώτα, το ΄82, και από το ΄87 με προγράμματα προπτυχιακών σπουδών.
Εκπαίδευση. Έχουμε φυσικά την προπτυχιακή εκπαίδευση όπου δίνουμε πτυχίο 
βιολογίας με δυο κατευθύνσεις. Η μια κατεύθυνση είναι περιβαλλοντικής βιολογίας 
και διαχείρισης βιολογικών πόρων και υπάρχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η 
οποία έχει πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα από αυτά θα το αναφέρω και 
στη συνέχεια, έχει να κάνει με τις υδατοκαλλιέργειες. Και συμμετέχουμε σε ένα 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα βιοηθικής.
Υποδομές. Υπάρχουν υποδομές μεγάλες, όπως είναι το ζωοκομείο που φιλοξενεί 
οργανισμούς μοντέλα, το εντομοτροφείο και θερμοκήπιο, μονάδες ηλεκτρονικής 
μικροσκοπίας κυτταροκαλλιεργειών, ηλεκτροφυσιολογίας και κρυσταλλογραφίας. 
Υπάρχουν οι μονάδες πειραματικής εκτροφής ZIBRAFIS, μονάδα συμπεριφοράς 
ψαριών και μεταβολικού ρυθμού ψαριών όπου υπάρχει η τεχνολογία για τον 
προσδιορισμό του μεταβολικού ρυθμού των ψαριών σε ατομικό επίπεδο.
Τα εργαστήρια που σχετίζονται άμεσα με τις υδατοκαλλιέργειες είναι 4. Των 
υδατοκαλλιεργειών, της θαλάσσιας βιολογίας, της φυσιολογίας ιχθύων και της 
θαλάσσιας οικολογίας. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στο τι κάνουν. 
Να μείνω λίγο στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση γιατί είναι μια από τις σημαντικές 
δραστηριότητες του πανεπιστημίου. Αυτή γίνεται με δυο τρόπους, με δυο 
μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ένα είναι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών στην περιβαλλοντική βιολογία που είναι και το παλαιότερο. Δυο μόνο 
χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος. Το ένα είναι ότι πολλοί απόφοιτοι 
αυτού του προγράμματος αυτή τη στιγμή είναι καθηγητές πανεπιστημίου, 
διευθυντές ερευνών και διευθυντές ινστιτούτων, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα 
και επιστημονικά στελέχη στο χώρο των υδατοκαλλιεργειών.
Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι ότι από την αρχή γινόταν σε συνεργασία με το 
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ΙΘΑΒΒΥΚ και με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και με το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης. Φέτος είμαστε χαρούμενοι που για πρώτη φορά είναι επίσημα 
διαϊδρυματικό, το οποίο σημαίνει ότι επίσημα και το ΕΛΚΕΘΕ σαν ερευνητικό 
κέντρο συμμετέχει στη διοίκηση και στο συντονισμό αυτού του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. 
Πιθανώς να μη λέει πολλά πράγματα για εσάς αυτό το θέμα αλλά πιστέψτε με είναι 
ένας τρόπος που δείχνει πως θέλουμε να δουλεύουμε μέσα από συνεργασίες και ο 
κάθε φορέας πραγματικά να μπορεί να έχει το ρόλο τον οποίο έχει και οφείλουμε 
να του τον δίνουμε. 
Το δεύτερο πρόγραμμα για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι το διεθνές πρόγραμμα 
Erasmus Mundus Joint Master Degree στην υδατοκαλλιέργεια, στο περιβάλλον και 
στην επικοινωνία. Είναι ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό ήταν ένα 
όνειρο χρόνων. Ο συντονιστής του προγράμματος είναι το πανεπιστήμιο των High-
lands & Islands στη Σκωτία και συνεργάτες είναι το πανεπιστήμιο Κρήτης και το 
πανεπιστήμιο της Νάντη στη Γαλλία. 
Οι φοιτητές στο πρώτο εξάμηνο πηγαίνουν στη Σκωτία και παρακολουθούν 
εκεί μαθήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με περιβάλλον και κοινωνία για τις 
υδατοκαλλιέργειες. Στο δεύτερο εξάμηνο έρχονται στην Κρήτη και παρακολουθούν 
σχετικά μαθήματα που έχουν να κάνουν με τα ψάρια. Και στο τρίτο εξάμηνο 
πηγαίνουν στην Άντιο όπου ασχολούνται με φύκια, βιοτεχνολογία και τέτοιες 
δραστηριότητες. Το τέταρτο εξάμηνο είναι η πτυχιακή εργασία. 
Δεύτερη σημαντική ιδιαιτερότητα του προγράμματος είναι ότι υπάρχει άμεση 
συνεργασία με τον κλάδο και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια. Πολλές 
εταιρίες του κλάδου συμμετέχουν επίσημα και φιλοξενούν φοιτητές για ενός 
μήνα πρακτική άσκηση αλλά και για υλοποίηση πτυχιακής εργασίας στο τελευταίο 
εξάμηνο, σε συνεργασία φυσικά με το πανεπιστήμιο Κρήτης.
Αυτή τη στιγμή έχουμε εκπαιδεύσει 40 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη 
δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 2 φοιτητές από τις χώρες συμμετοχής. Είναι 
φοιτητές από Κολομβία, από Τρινιτάνε, Τομπάκο μέχρι Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες 
κλπ. Δηλαδή, είναι η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσελκύσει 
φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τώρα, εκτός από τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουμε και προγράμματα 
κατάρτισης. Μη σας φανεί άσχετο αυτό που σας παρουσιάζω τώρα. Είναι ένα 
πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με πιστοποίηση, διεθνή πιστοποίηση. Είναι από 
τα λίγα πιστοποιημένα προγράμματα για να μπορείς να πάρεις πιστοποίηση, να 
δουλέψεις με πειραματόζωα -με βάση την ντιρεκτίβα που είμαστε υποχρεωμένοι 
όλοι. Αυτό είναι για ποντίκια, αρουραίους και ζίμπραφις. 
Τώρα γιατί έχει σχέση με εμάς; Έχει με αυτό ακριβώς που είχε προηγηθεί. Είχαμε 
δεχθεί ένα κάλεσμα από το χώρο της παραγωγής να διοργανώσουμε ένα σεμινάριο 
που να έχει να κάνει με αυτό που λέμε fish well fare, το οποίο το είχαμε οργανώσει 
το 2015, νομίζω με αρκετή επιτυχία, και δείχνει και αυτό το τι μπορεί να κάνει 
η συνέργεια μεταξύ του παραγωγικού κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και του 
ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου.
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Τώρα, να πω λίγα πράγματα για την έρευνα σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες. Το 
εργαστήριο υδατοκαλλιεργειών, όπου υπεύθυνος είναι η Μαρουδιώ Κεντούρη, 
ασχολείται με τη συμπεριφορά των ψαριών, με τη μορφολογία, με βιολογικές 
απαιτήσεις και καλές πρακτικές εκτροφής θαλασσινών ειδών ψαριών.
Το εργαστήριο της θαλάσσιας βιολογίας, βιολογίας ιχθύων, όπου είναι υπεύθυνος ο 
Γιώργος ο Κουμουνδούρος, με οντογένεση ιχθύων και φαινοτυπική πλαστικότητα. 
Με τη λειτουργική μορφολογία των ιχθύων και με έλεγχο, βελτίωση και πιστοποίηση 
της ποιότητας των ιχθύων και των παραγωγικών μεθόδων. 
Το εργαστήριο φυσιολογίας ιχθύων. Τα κύρια αντικείμενα είναι η προσαρμοστική 
φυσιολογία, όπως για παράδειγμα χρωματισμός του δέρματος των ψαριών, το στρες 
και το well fare, η σχέση που υπάρχει μεταξύ τρόπου ζωής ιχθυολογικών προτύπων, 
στρες των ψαριών και πως μπορεί αυτό να συνδεθεί με προγράμματα γενετικής 
επιλογής. Και τέλος η ανάπτυξη αξιόπιστων δεικτών εκτίμησης της καταπόνησης 
και της καλής διαβίωσης.
Το τέταρτο εργαστήριο της θαλάσσιας οικολογίας που είναι υπεύθυνος ο Γιάννης 
Καρακάσης ασχολείται με την αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών θαλασσίου 
περιβάλλοντος, περιβαλλοντική παρακολούθηση, χωροθέτηση και φέρουσα 
ικανότητα. 
Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία από τις δημοσιεύσεις που έχουν να κάνουν με την 
παραγωγή της νέας γνώσης και την απήχηση του δημοσιευμένου έργου από το ’87 
μέχρι το 2017. Γενικά ο μέσος όρος δημοσιεύσεων που βγαίνουν είναι περίπου στις 
15 ανά έτος, κυμαίνεται από 10 μέχρι 25. 
Οι αναφορές ανά έτος τα τελευταία χρόνια είναι περίπου στις 800 και νομίζω ότι 
είναι μια σημαντική προσφορά στην εκπαίδευση και στην παραγωγή νέας γνώσης. 
Φυσικά να ευχαριστήσω εδώ πέρα όλους τους συνεργάτες που συμμετέχουν σε 
αυτή την προσπάθεια. 
Τώρα, στο τελευταίο μέρος, θέτοντας ερευνητικές προτεραιότητες. Πριν πω κάποιες 
απόψεις να θέσω ένα μεθοδολογικό πρόβλημα, να μου επιτρέψετε. Το πρώτο είναι 
ποιος θέτει τις προτεραιότητες. Θεωρούμε ότι είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι 
εύκολο, πιστέψτε με και σε διεθνές επίπεδο.
Το δεύτερο είναι πως τίθενται οι προτεραιότητες. Και το τρίτο πως ιεραρχούνται 
αυτές οι προτεραιότητες διότι εδώ μπαίνει και ένα θέμα οικονομικό. Δεν μπορείς, 
δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ότι θέλεις. 
Και το τελευταίο είναι οι πηγές χρηματοδότησης, ακούστηκαν για την Ελλάδα και 
το θεσμικό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά. Για να 
κάνω και μια αυτοκριτική, συνήθως στο χώρο μας τα πράγματα είναι πολύ απλά. 
Η μια άποψη είναι ότι ό,τι κάνω εγώ είναι προτεραιότητα και η άλλη άποψη είναι 
ότι προτεραιότητα το κάνω. Δεν ισχύει ακριβώς έτσι, είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα 
πράγματα.
Εδώ, λοιπόν, έχουμε τις 8 μεγάλες προτεραιότητες που έχει βάλει η ΕΑΤΥΠ. Νομίζω 
ότι λίγο-πολύ ειπώθηκαν και από τον Νίκο Παπανδρουλάκη και από τον Λεωνίδα 
Παπαχαρίση και αυτό είναι η εύκολη άσκηση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν έχουμε 
να προσθέσουμε κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο από αυτές τις 8 προτεραιότητες. 
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Άρα, λύνεται η άσκηση και μπορούμε να σταματήσουμε εδώ.
Φυσικά δεν είναι έτσι, διότι θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό από αυτές τις 
προτεραιότητες, το οποίο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βγει η ελληνική 
κοινότητα των υδατοκαλλιεργειών μπροστά σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί παρά την 
κρίση που είμαστε όλοι μέσα, εννοώ του κλάδου και τη γενικότερη, μόνο αυτή είναι 
η λύση. Να σκεφτούμε, να δράσουμε τοπικά, να σκεφτούμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και νομίζω ότι είναι 3 άξονες. Ο ένας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, 
είναι το άλφα και το ωμέγα όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στο χώρο το δικό 
μας. Εκπαίδευση και κατάρτιση, γιατί να μην αρχίσει να δίνει και η βιομηχανία τις 
λεγόμενες βιομηχανικές υποτροφίες και να μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ 
των ερευνητικών ινστιτούτων, των ακαδημαϊκών φορέων και της παραγωγής. 
Νομίζω ότι το κόστος σε σχέση με το όφελος είναι πραγματικά πολύ μικρό.
Ενίσχυση τμημάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη βιομηχανία και θα 
έλεγα και η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας όπου και εδώ μπορεί να 
γίνει διασύνδεση.
Ο δεύτερος μεγάλος άξονας, ενίσχυση υποδομών. Και δεν μιλάω φυσικά για να 
γίνουν νέες υποδομές, νομίζω ότι αυτό δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό το οποίο 
χρειάζεται είναι η ιεράρχηση των αναγκών, τι λείπει στις μεγάλες υποδομές που 
μπορεί να υλοποιηθεί στη χώρα μας, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Νομίζω ότι ένα-
δυο από αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Θα έδινα μεγάλη έμφαση στα δίκτυα. 
Δεν υπάρχει λόγος να μην αξιοποιούμε αυτό το δυναμικό, το οποίο υπάρχει και θα 
πρέπει κάποια στιγμή να μπουν λίγο στην άκρη οι εγωισμοί και να προχωρήσουμε 
μέσα από αυτή τη δικτύωση και το δυναμικό που υπάρχει και να προσελκύσουμε 
και καινούργιο δυναμικό.
Θεματικές συστάδες καινοτομίας και πιθανά και competence centers, να τα δούμε 
αυτά σε σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες. 
Και τέλος, η τρίτη μεγάλη προτεραιότητα, η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για 
την ανάδειξη, ταυτοποίηση, πιστοποίηση και βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων. 
Να μου επιτρέψετε σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες υπάρχει πάντα ένα μεγάλο 
θέμα που είναι άλυτο. Το κόστος εφαρμογής τους σε σχέση με το ξεπέρασμά τους 
πολύ σύντομα. Είναι ένα άλυτο θέμα, ένα δύσκολο θέμα και θέλει μια προσέγγιση 
και αυτό. 
Να τονίσω λίγο περισσότερο αν μου επιτρέπει ο Νίκος Παπανδρουλάκης το θέμα 
της διεπιστημονικής προσέγγισης. Θα πρέπει ο κλάδος να ανοιχτεί και να πάρει 
βοήθεια από χώρους που είναι έξω από αυτούς που είναι εδώ πέρα. Δεν μπορούμε 
να πάμε χωρίς μια τέτοια διεπιστημονική προσέγγιση. 
Είτε είναι οι ΙΡ τεχνολογίες, είτε είναι τα Internet of thinks, είτε είναι όλα αυτά, νομίζω 
ότι θα πρέπει να τα κάνουμε πάντα σε συνεργασία με την τεχνολογική καινοτομία 
και με την πρόκληση ότι τουλάχιστον σε ερευνητικό επίπεδο, από ότι φαίνεται, 
δε θα υπάρχουν πλέον χρηματοδοτήσεις για τον κλάδο αυτόν καθ΄ εαυτόν αλλά 
θα πρέπει να δούμε πως θα γίνει αυτό μέσα από αυτό το σλόγκαν της γαλάζιας 
ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Και αυτό είναι μια πρόκληση. 
Τέλος η κοινωνικοοικονομική διάσταση, διαχείριση και διακυβέρνηση, ειπώθηκε 
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στο προηγούμενο πάνελ ήταν πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι τόσο τα θέματα τα 
χωροταξικά, όσο και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της παράκτιας 
ζώνης είναι πάντα μια πρόκληση για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Σας ευχαριστώ.
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Κος Παναγιώτης Βερίλλης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
«Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια: Έρευνα και Ανάπτυξη για Ηγετική Θέση 
Παγκοσμίως» 

Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την οργανωτική 
επιτροπή για τη χαρά που μας δίνουν να παρουσιάσουμε το Τμήμα Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο συνέδριο. Ευελπιστούμε το συνέδριο 
αυτό να έχει συνέχεια. Είναι ένας χώρος όπου υπάρχει ζύμωση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με τον παραγωγικό χώρο. 
Ξεκινώντας θα ήθελα να πω περιληπτικά το τι ακριβώς είναι το τμήμα Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπω μάλιστα 
και παλιούς μας φοιτητές από κάτω στο πάνελ. Ο γιος του κ. Σαββάκη ήταν ένας 
φοιτητής δικός μας. 
Το τμήμα γεωπονίας, ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος είναι το μοναδικό 
πενταετές τμήμα το οποίο βγάζει ιχθυολόγους. Στοχεύουμε να δώσουμε ικανή 
εκπαίδευση, στοχεύουμε να δώσουμε έμφαση στην έρευνα σε σχέση με τη διατροφή 
υδρόβιων ζωικών οργανισμών, την εκτροφή με στόχο τη βελτιστοποίηση, την 
αειφορία, τη διαφοροποίηση. Στοχεύουμε να βελτιώσουμε την παραγωγή και 
εντέλει να βελτιώσουμε το τελικό παραγόμενο προϊόν, να αναπτύξουμε τεχνολογικά 
καινοτόμες διεργασίες όσον αφορά τη μελέτη και τη διαχείριση του υδάτινου 
περιβάλλοντος. 
Να αναπτύξουμε επίσης καινοτομίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε 
βιοαντιδραστικά προϊόντα από τους θαλάσσιους οργανισμούς, αυτό ειπώθηκε και 
πιο πριν. Στοχεύουμε σε νέες τροφές και φυσικά στην εκτροφή νέων ειδών. 
Εδώ έχω μια διαφάνεια για το όραμα ανάπτυξης του κλάδου όπως το έχει εκφράσει 
ο ΣΕΘ. Βλέπουμε ότι στον ορίζοντα του 2030 σκοπεύουμε να έχουμε 204.000 
τόνους εξαγόμενου προϊόντος. Ξεκινήσαμε το 2012 με 96.000 τόνους, σκοπεύουμε 
το 2020 να έχουμε 105.000 τόνους και το 2030 σκοπεύουμε να διπλασιάσουμε 
αυτό το ποσό. Βέβαια για να γίνει αυτό έχουν τεθεί κάποιες προτεραιότητες. 
Και αυτές οι προτεραιότητες είναι η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 
πολύ σημαντικό πράγμα, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, υπήρχε μια 
ολόκληρη συνεδρία πριν για αυτό το θέμα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ερχόμαστε εμείς. Ερχόμαστε εμείς με την 
έρευνα να βοηθήσουμε. Και που πρέπει να στοχεύει αυτή η έρευνα; Πρέπει να 
στοχεύει στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών μεθόδων, στη διαφοροποίηση, σε 
νέες ιχθυοτροφές, στη μεταποίηση και στη διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών.
Ένας από τους κύριους ερευνητικούς σκοπούς που έχουμε εμείς σαν τμήμα γεωπονίας, 
ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος είναι η βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Η 
βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια πρέπει να γίνεται βάσει 
οργανικών προτύπων, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και προφανώς βάσει 



210

κανονισμών πιστοποίησης.
Ο στόχος της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι η δημιουργία 
ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης, το οποίο προφανώς και θα σέβεται το 
περιβάλλον και θα βασίζεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα διαχείρισης ευζωίας 
των εκτρεφόμενων ειδών. Στοχεύει, επίσης, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας αλλά πρέπει να στοχεύει και στο να παράγει ολοένα και πιο καινούργια 
βιολογικά προϊόντα. Να μη μείνουμε μόνο στον κλάδο όσον αφορά την τσιπούρα 
και το λαβράκι σαν Ελλάδα.
Υπάρχουν κίνητρα για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Τα κίνητρα αυτά 
προφανώς τα καθαρίζουν οι καταναλωτές. Έτσι λοιπόν τα βιολογικά προϊόντα 
θεωρούνται πιο ασφαλή οπότε υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για την υγεία. 
Θεωρούνται πιο εύγεστα και ότι σέβονται το περιβάλλον.
Τι γίνεται όμως στην Ευρώπη. Το 2015 στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρήχθησαν 
50.000 τόνοι βιολογικών εκτρεφόμενων ζωικών οργανισμών. Αποτελούσε το 4% 
της συνολικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυνατοί παίκτες, οι κύριοι 
παίκτες όσον αφορά την Ευρώπη ήταν η Ιρλανδία με 44%, η Ιταλία 17%, το Ηνωμένο 
Βασίλειο για όσο ακόμα είναι στην Ευρώπη 7% και η Γαλλία 6%. 
Υπήρχε στη διετία 2012-2015 αύξηση 24% για βιολογική εκτροφή σολομού, 25% για 
τσιπούρα-λαβράκι, διπλασιασμός παραγωγής βιολογικής πέστροφας και αύξηση 
για μύδια και στρείδια.
Στην Ευρώπη οι βιολογικά εκτρεφόμενοι υδρόβιοι οργανισμοί είναι: κυπρίνοι, 
πέστροφες, σολομοί, τσιπούρα, λαβράκι, οξύρρυγχος, τιλάπια, μύδια, γαρίδες και 
χέλια. 
Ενώ βλέπουμε ότι στην Ευρώπη η αύξηση είναι συνεχώς μεγάλη στην Ελλάδα 
συμβαίνει το αντίθετο. Προσέξτε τι γίνεται. Ξεκινήσαμε το 2012 με συνολική 
παραγωγή σε τσιπούρα-λαβράκι, βιολογική πάντα, στους 1200 τόνους, το ’13 
αυξήθηκε στους 1690 τόνους και από εκεί μετά άρχισε μια πτώση. Το ’14 ήταν 
1661 τόνοι και φτάνουμε στο ’16 με 725 τόνους με εκτίμηση για το 2017 στους 730 
τόνους. 
Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον έχουν μείνει μόνο δυο επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στη βιολογική εκτροφή. Η ζήτηση της 
βιολογικής εκτροφής στην Ευρώπη, όπως είπα, είναι συνεχώς αυξανόμενη. Άρα σαν 
Ελλάδα, σαν χώρα αν θέλουμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στις ιχθυοκαλλιέργειες 
πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτόν τον τομέα. 
Σαν τμήμα γεωπονίας, ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος είχαμε τη χαρά να 
υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα για την οργανική και βιολογική υδατοκαλλιέργεια 
τσιπούρας, το μακρινό 2006, όπου θέσαμε κάποια πρότυπα για το πως θα πρέπει 
να γίνεται αυτή η εκτροφή. Η έρευνα βέβαια από τότε συνεχίστηκε και ήμασταν 
στην ευχάριστη θέση πριν από δυο, τρεις ημέρες να μάθουμε ότι εγκρίθηκε η 
χρηματοδότηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος από τον ορίζοντα 2020 future 
UE aqua project ονομάζεται, όπου συμμετέχει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 31 
εταίρους και συνολικά 9 ευρωπαϊκές χώρες.
Ο σκοπός του προγράμματος αυτού θα είναι να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές 
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προκλήσεις όσον αφορά στην αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για υψηλής 
ποιότητας θρεπτικά και υπεύθυνα παραγόμενα τρόφιμα από υδατοκαλλιέργειες. 
Σκοπεύει να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον 
όσον αφορά και τη συμβατική αλλά και τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια και μια 
σειρά από καινοτομίες σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. 
Ένα άλλο κομμάτι της έρευνάς μας, το οποίο σχετίζεται με τα βιολογικά προϊόντα 
είναι η περίπτωση της ενυδρειοπονίας, είναι τα λεγόμενα aquaponic. Εμείς 
προερχόμαστε από μια γεωπονική σχολή όπου έχουμε το λεγόμενο αδερφό τμήμα 
που εστιάζει στα φυτά. Οπότε με το σύστημα της ενυδρειοπονίας είναι η περιοχή 
που ακριβώς τα ψάρια συναντούν τα φυτά. Ταυτόχρονη εκτροφή ιχθύων και 
ταυτόχρονη παραγωγή λαχανικών κατά κύριο λόγο.
Το σύστημα της ενυδρειοπονίας είναι ένα τέλεια ισορροπημένο κλειστό 
ανατροφοδοτούμενο σύστημα. Παράγουμε ψάρια, κυρίως ψάρια του γλυκού νερού 
αλλά έχουμε πάει και σε ψάρια υφάλμυρων νερών και αλμυρού νερού. Έχουμε 
δοκιμάσει και με τσιπούρα, έχουμε δοκιμάσει επίσης και με κέφαλο. Μπορούμε 
ταυτόχρονα να καλλιεργήσουμε οπωροκηπευτικά, υδρόβια φυτά, ακόμα και φύκια. 
Τα φυτά που παράγονται θεωρούνται βιολογικά γιατί δεν έχουμε ούτε φυτοφάρμακα 
ούτε και λιπάσματα. Το νερό που απαιτείται είναι ελάχιστο. Είναι το 2% του νερού 
που θα απαιτούνταν αν αυτά τα φυτά καλλιεργούνταν σε συμβατικές καλλιέργειες 
σε χώμα.
Η ενέργεια που απαιτείται είναι 70% λιγότερη από την ενέργεια σε συμβατικές 
καλλιέργειες. Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο αγκάθι όσον αφορά στην άδεια που 
χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να πάρει και να φτιάξει ένα θερμοκήπιο aqua-
ponic. Χρειάζεται άδεια ιχθυοκαλλιεργητή, μια χρονοβόρα διαδικασία αποτρεπτική 
για το επιχειρείν στην Ελλάδα. 
Σχεδιάζουμε συστήματα aquaponic. Δεξαμενές ψαριών κάτω, το grow bed όπου 
αναπτύσσονται τα φυτά. Είναι με χρήση αργίλου και τριπλό φίλτρο βιολογικό. Δίπλα 
έχω φωτογραφίες από το πρώτο θερμοκήπιο που λειτουργεί με την τεχνολογία aqua-
ponic στην Ελλάδα, ίσως να είναι και το μοναδικό, δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος 
άλλος που έχει πάρει τέτοια άδεια, βρίσκεται κάτω στην περιοχή της Αμαλιάδας. 
Ειπώθηκε και εχθές και σήμερα ότι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να μειώσει 
το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά μόνο με 
την απεξάρτηση από τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια. Το 2013 με την ευρωπαϊκή 
οδηγία 56 η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε τη χρήση των μεταποιημένων ζωικών 
πρωτεϊνών μη μηρυκαστικών ζώων στις ιχθυοτροφές. Είχε προηγηθεί βέβαια το 
2011 η απόφαση του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων, 
όπου έλεγε ότι τα ψάρια τα οποία τρέφονται με μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες μη 
μηρυκαστικών ζώων είναι απολύτως ασφαλή να καταναλωθούν από ανθρώπους.
Έτσι λοιπόν η επανεισαγωγή των ΜΖΠ στις ιχθυοτροφές μπορεί να βοηθήσει 
τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών έτσι ώστε να μειώσει την εξάρτησή του από 
τα ιχθυάλευρα. Θα συνεισφέρει έτσι και στην προσπάθεια της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής για αειφορική διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών, όπως επίσης και για τη 
διαχείριση των φυσικών αλιευτικών αποθεμάτων.
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Σαν τμήμα γεωπονίας, ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος είχαμε πάλι τη 
χαρά να χρηματοδοτηθούμε από τη διαχειριστική διαχείριση του ΕΠΑΛ, την οποία 
πολύ θα ήθελα να έβλεπα σήμερα εδώ πέρα, με ένα πρόγραμμα για πειραματικό 
σχεδιασμό τέτοιων τροφών. 
Πρώτα από όλα να πούμε τι είναι οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες. Είναι ειδικά 
επεξεργασμένα υποπροϊόντα ζώων, τα οποία είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη 
κατανάλωση, άρα μιλάμε για υλικά κατηγορίας 3. Προέρχονται από κρέατα μη 
εμπορικής αξίας, βρώσιμα οστά, φτερά, δέρμα και τένοντες. Δεν είπα πριν ότι αυτά 
τα ζώα είναι μονογαστρικά, κατά κύριο λόγο πουλερικά και χοιρινά. Και αυτά τα 
κρέατα μη εμπορικής αξίας στην Ευρώπη παράγονται περίπου στην τάξη των 2,7 
εκατομμυρίων τόνων ανά έτος. 
Αυτά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, το ποσοστό τους είναι μεγαλύτερο του 45%, έχουν 
ένα πολύ καλό προφίλ αμινοξέων, είναι πλούσια σε ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, 
βιταμίνη 12 και είναι υψηλής πεπτικότητας και γευστικότητας. 
Μια μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση να το πω έτσι το τι έχει επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα. Κατά κύριο λόγο τσιπούρα, πέστροφα και σολομό. Στη δεύτερη στήλη 
βλέπετε από πού προέρχεται αυτή η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη και η τρίτη 
στήλη είναι το ποσοστό όπου έχει επιτευχθεί η αντικατάσταση του ιχθυάλευρου. 
Βλέπετε ότι έχουμε μέχρι και 50% αντικατάσταση με πολύ καλά αποτελέσματα 
ανάπτυξης των ιχθύων. 
Μια άλλη σημαντική πηγή όπου μπορούν να προέλθουν προϊόντα αντικατάστασης 
του ιχθυαλεύρου είναι τα έντομα, εντομάλευρα. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
επιτρέψει τη χρήση τους στις ιχθυοτροφές. Και όταν μιλάμε για έντομα μιλάμε για 
μια τεράστια βιοποικιλότητα. Πάνω από 1.000.000 γνωστά είδη. Είναι ποικιλόθερμοι 
οργανισμοί με αποτελεσματικά μεγάλη μετατρεψιμότητα της τροφής. 
Βέβαια η εκτροφή των εντόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα μια πρακτική 
η οποία μπορεί να γίνει δυνατότητα. Κυρίως μιλάμε για εκτροφή σε περιοχές της 
Ασίας όπου εκεί πέρα τα έντομα καταναλώνονται ακόμα και από τους ανθρώπους. 
Η εκτροφή όμως των εντόμων είναι μια πρακτική φιλική προς το περιβάλλον, δεν 
απαιτούνται εκτάσεις αρόσιμης γης και δεν απαιτούνται και πολλές ποσότητες 
νερού.
Οι πρωτεΐνες που μπορούμε να πάρουμε από τα έντομα είναι υψηλής διατροφικής 
αξίας, βέβαια εδώ υπάρχει μια μεταβλητότητα στο ποσοστό της πρωτεΐνης ανά είδος 
αλλά και ενδοειδικά ακόμα και κυμαίνονται ανάμεσα στο 40% με 70% πρωτεΐνης. 
Αυτές οι πρωτεΐνες έχουν ένα πολύ καλό ποσοστό αμινοξέων, τα εντομάλευρα. 
Υπάρχει καλή πεπτικότητα. Κάποια είδη εντόμων είναι πλούσια σε λίπος πράγμα 
που το θέλουμε για τις ιχθυοτροφές, χάνουν όμως σε ποιότητα. 
Έχουν ένα κακό, έχουν άπεπτες ουσίες. Έχουν τη χιτίνη. Βέβαια κάποια είδη, όπως 
η τσιπούρα, δεν έχουν πρόβλημα με αυτό και υπάρχουν και πολλές μελέτες που 
δείχνουν ότι η χιτίνη έχει ανοσοενισχυτικές ικανότητες. Οπότε το αν η χιτίνη τελικά 
είναι καλό ή κακό παίζεται. 
Τα είδη που έχουν εγκριθεί για να μπορέσουμε να παράγουμε εντομάλευρα είναι η 
μαύρη μύγα, το μεγάλο και το μικρό σκαθάρι των αλεύρων και τρία είδη γρύλου, ο 
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οικοδίαιτος, ο στικτός και ο αγροτοδίαιτος. 
Πάλι μια μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το είδος του ιχθύος: τσιπούρα, 
γατόψαρο, τιλάπια, πέστροφα και σολομός. Το είδος του εντόμου: έχω επικεντρωθεί 
μόνο στη μαύρη μύγα εδώ πέρα και το ποσοστό αντικατάστασης. Βλέπετε ότι 
κυμαίνεται από 10% μέχρι και στην πλήρη αντικατάσταση του ιχθυάλευρου. 
Τρίτη πηγή όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αντικατάσταση ιχθυάλευρου 
και ιχθυελαίου. Μικροφύκη. Μιλάμε για είδη τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, 
30% με 75%. Είδη που έχουν πολύ καλό προφίλ αμινοξέων. Είναι πλούσια σε 
λίπη και μάλιστα πολλά είναι πλούσια και σε Ω3 λιπαρά οξέα. Πλούσια στις πηγές 
καροτονοειδών, πηγές βιοδραστικών και αντιοξειδωτικών ουσιών. 
Προσέξτε όμως, είναι ανταγωνιστικός ο κλάδος. Υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα 
στην αγορά, υψηλή διείσδυση και οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν να ανταγωνιστούν 
κυρίως τις βιομηχανίες για τα βιοκαύσιμα και τα διατροφικά συμπληρώματα που 
επίσης χρησιμοποιούν τα μικροφύκη. Άρα, το κόστος προμήθειας σήμερα κρίνεται 
απαγορευτικό. Η έρευνα βέβαια συνεχίζεται και ήδη πιλοτικά χρησιμοποιείται το 
μικροφύκος σε αντικατάσταση των ιχθυοτροφών. 
Έτσι λοιπόν υπάρχει αντικατάσταση σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Χρησιμοποιείται 
μικροφύκι ως τροφή ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, οι οποίοι εν συνεχεία θα 
χρησιμοποιηθούν σαν τροφή για τα ιχθύδια. Τα κυριότερα είδη που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον είναι η σπιρουλίνα, το Scenedesmus, η χλωρέλλα και το Nannochloro-
psis. 
Σαν τμήμα γεωπονίας, ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος είχαμε τη 
χαρά να χρηματοδοτηθούμε από τη ΓΓΕΤ με ένα ερευνώ καινοτομώ για αυτήν 
την αντικατάσταση των ιχθυοτροφών με μικροφύκη. Έχουμε ήδη τα πρώτα 
πειραματικά μας αποτελέσματα. Δουλέψαμε με τσιπούρα και αντικαταστήσαμε τα 
ιχθυάλευρα με άλευρα προερχόμενα από χλωρέλλα. 30% ήταν το επιτυχές ποσοστό 
αντικατάστασης, με πολύ καλά ποσοστά ανάπτυξης. Όσον αφορά στο ιχθυέλαιο 
καταφέραμε να το αντικαταστήσουμε στο 100%. 
Βέβαια όλα αυτά που σας είπα για την αντικατάσταση των ιχθυαλεύρων και των 
ιχθυελαίων πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από έρευνες για την πεπτικότητα των 
τροφών αυτών, έρευνες ευζωίας των οργανισμών. Και εδώ έρχεται το δικό μου το 
κομμάτι, το κομμάτι της φυτολογίας, να δώσει λύσεις. 
Τα κύρια όργανα που μελετάμε είναι κυρίως το ήπαρ και το έντερο. 
Κλείνοντας θα ήθελα να πω για τη χρησιμοποίηση των απορριπτόμενων ιχθυδίων 
αλλά και των απορριπτόμενων υποπροϊόντων από τη μεταποίηση. Δέρμα, λέπια, 
οστά, πτερύγια. Τα απορριπτόμενα ιχθύδια και τα απορριπτόμενα υποπροϊόντα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξάγουμε βιοδραστικές ουσίες. Μπορούμε να 
εξάγουμε θαλάσσιο κολλαγόνο. 
Το θαλάσσιο κολλαγόνο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα από το κολλαγόνο που 
παράγεται μέχρι στιγμής από τα χερσαία ζώα. Από βοοειδή και από χοίρους. 
Αποτελεί άριστο υλικό για τη βιομηχανία των καλλυντικών, έχει ενσωματωθεί 
σε πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα, χρησιμοποιείται στην βιοϊατρική και 
χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων κυρίως μέσω των βρώσιμων 
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μεμβρανών. Από τα απορριπτόμενα ιχθύδια, αυτά τα ιχθύδια που δεν περνάνε 
το πρώτο στάδιο της διαλογής και μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 
μπορούμε να παράγουμε ιχθυέλαιο. Το ιχθυέλαιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης ξανά για αντικατάσταση στις ιχθυοτροφές αλλά μπορεί να αποτελέσει και 
ένα διατροφικό συμπλήρωμα για τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Είναι σημαντικό να προχωρήσει αυτό εδώ πέρα γιατί και ο ίδιος ο κλάδος θα 
επωφεληθεί. Τα απορριπτόμενα ιχθύδια είναι ένα προϊόν, το οποίο δεν έχει αξία 
για τον κλάδο. Μάλιστα απαιτείται και ένα σημαντικό ποσό για την καταστροφή 
του. Αν όμως ο ίδιος ο κλάδος φροντίσει να το αξιοποιήσει θα έχει ένα πολύ μεγάλο 
οικονομικό όφελος.
Σας ευχαριστώ. 
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Κος Ανδρέας Μπρέζας, Τεχνικός Δ/ντης & Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης, 
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. 
«Το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο της Διατροφής των Μεσογειακών Ιχθύων - 
Τρέχουσες Τάσεις και Προοπτικές» 

Και η σειρά της διατροφής τώρα. Έτυχε σε εμένα. Ήταν πρόσκληση-πρόκληση 
γιατί ότι και να λέμε για όλα τα άλλα το κόστος της διατροφής, το συνολικό κόστος 
εκτροφής είναι περίπου της τάξεως 50% με 65%. 
Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση αλλά κοιτάζοντας και τη 
βιβλιογραφία, εγώ είμαι τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, είδα κάποια 
πράγματα που λέω πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το χθες για να δούμε το σήμερα 
και να μάθουμε που πρέπει να πάμε αύριο και πως πρέπει να πορευτούμε. 
Δε θα μιλήσω για τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη και ότι πρέπει να διατραφεί ο 
υπερπληθυσμός στο μέλλον από τον ωκεανό, τα είπαν οι προηγούμενοι. Το ζήτημα 
είναι ότι η αύξηση των θαλασσινών ειδών πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο και 
αυτό είναι πρόκληση. Η μεγαλύτερη.
Μια ερώτηση την οποία θα δούμε και παρακάτω είναι εάν μπορούμε να υιοθετήσουμε 
το μοντέλο του σολομού. Ο σολομός είναι leader. Οπότε μπορούμε να υιοθετήσουμε 
την τεχνογνωσία και την τεχνολογία από το σολομό για τα μεσογειακά είδη; 
Αυτό ίσως και να το κάνουμε και θα δούμε και τις συνέπειες παρακάτω. Η διατροφή 
των ιχθύων. Κύριοι στόχοι είναι η μεγιστοποίηση του ρυθμού ανάπτυξης, η 
μεγιστοποίηση της θρεπτικής αξίας του τελικού προϊόντος και όλα αυτά στο 
ελάχιστο δυνατό κόστος. 
Η ιχθυοτροφή λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από ένα μείγμα περίπλοκο θρεπτικών 
στοιχείων. Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, θα τα δούμε. Πρέπει να διαφοροποιείται 
ανά ηλικιακό στάδιο, ανά είδος, σύμφωνα με τις συνθήκες εκτροφής και βέβαια 
σύμφωνα με το γενετικό δυναμικό. 
Για να καταλάβουμε λίγο την πολυπλοκότητα πρέπει να δούμε τους παράγοντες 
που αλληλεπιδρούν και διαφοροποιούν τις διατροφικές απαιτήσεις του εκάστοτε 
είδους. Δεν πρέπει να δούμε μεμονωμένα τον παράγοντα διατροφή. Η γενετική 
επιδρά με τη διατροφή, το περιβάλλον, την παθολογία και τη διαχείριση. Και αν 
κοιτάξουμε την ιχθυοτροφή δεν είναι μόνο τα 40 απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. 
Είναι πολύ περισσότερα πράγματα και είναι και οι αλληλεπιδράσεις τους που τώρα 
τελευταία εμείς τις κατανοούμε και θα δούμε και τις τεχνολογίες αργότερα. 
Το χθες και το σήμερα λοιπόν. Εχθές ήταν η εποχή των παχιών αγελάδων, υπήρχαν 
πάρα πολλά ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, χαμηλές τιμές. Σήμερα κάτι πολύ διαφορετικό, 
κάτι πρωτόγνωρο.
Εχθές λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η παγκόσμια υδατοκαλλιέργεια 
κατανάλωνε το 12% της παραγόμενης ποσότητας ιχθυαλεύρων παγκοσμίως. 
Σήμερα είναι πάνω από το 70% και σίγουρα αυτό δημιουργεί πρόβλημα και για το 
μέλλον, το βλέπουμε. Παλιά δηλαδή το πρώτο σε κατανάλωση, το πρώτο είδος σε 
κατανάλωση, χερσαίο είδος ήταν τα κοτόπουλα. Τώρα έχουν αλλάξει οι ισορροπίες.
Τέλος πάντων, στο χθες λοιπόν οι ιχθυοτροφές ήταν εύκολο να έχουν μια πολύ 
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υψηλή περιεκτικότητα σε ιχθυάλευρο πάνω από 50% σε όλα τα ηλικιακά στάδια. 
Τώρα έχουμε φτάσει στο 20%-25% και αυτό τουλάχιστον είναι achievement μόνο 
στα μεγαλύτερα ηλικιακά στάδια. Στα μικρά είναι ακόμα υψηλά τα ποσοστά. 
Η αλλαγή λοιπόν του σχεδιασμού των σιτηρεσίων τι επέφερε; Έγινε δραστικά μετά 
το 2000 και ιδιαίτερα το 2006-2007 που η τιμή των ιχθυαλεύρων διπλασιάστηκε. 
Τότε μπήκε στο παιχνίδι η Κίνα, πήρε το 1/6 ξαφνικά από τα διαθέσιμα ιχθυάλευρα 
και από τότε συνεχίζει και κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε έγινε κάτι πάρα πολύ 
ακριβό. Αλλά αυτό το ακριβό όπως προείπα είναι κάτι μοναδικό. Το ιχθυάλευρο δεν 
είναι μόνο αμινοξέα, δεν είναι μόνο κάποια ιχνοστοιχεία. Είναι πολύ περισσότερα.
Αυτό λοιπόν είχε πολύ κακές συνέπειες για την ιχθυοκαλλιέργεια. Κακές συνέπειες 
για κάποια είδη, τα δικά μας, αυτά που εκτρέφουμε εδώ στην Ελλάδα, την τσιπούρα 
και το λαβράκι. Η πέστροφα και ο σολομός δεν είδαν τέτοιες συνέπειες. Ενώ 
εδώ υπήρξε η αύξηση του συντελεστή μετατρεψιμότητας, η μείωση του ρυθμού 
ανάπτυξης και βέβαια αν δούμε και τις παθολογίες θα δούμε ότι οι απώλειες 
άρχισαν να αυξάνονται τότε.
Γιατί τέτοια διαφορά λοιπόν μεταξύ αυτών των ειδών; Είναι μόνο η τροφή; Όχι 
είναι και η εξημέρωση και η γενετική επιλογή. Η πέστροφα εκτρέφεται τα τελευταία 
150 χρόνια. Στο σολομό γίνεται γενετική επιλογή τα τελευταία 35 χρόνια, από τα 
οποία τα 20 τελευταία υπάρχει ένα focus στο ρυθμό ανάπτυξης. 
Εδώ στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να υπάρχουν τα προγράμματα, δεν έχουμε φτάσει στο 
σημείο να πούμε ότι τα ψάρια ότι είναι εξημερωμένα. Και αυτό σημαίνει διάφορα 
πράγματα στη διατροφή. Είναι ένας παράγοντας που διαφοροποιεί τις διατροφικές 
απαιτήσεις του είδους που υπόκειται στο στρες ή σε οτιδήποτε.
Το μοντέλο λοιπόν του σολομού. Τότε στην κρίση και τολμώ να πω ακόμη και σήμερα, 
πολλοί έλεγαν αφού έγινε αυτό στο σολομό, αφού έγινε το άλλο στο σολομό γιατί να 
μην το κάνουμε και εμείς; Γιατί να μην έχουμε υψηλής ενέργειας τροφές; Γιατί πολύ 
απλά ο σολομός είναι ένα διαφορετικό είδος και για πολλούς λόγους χρειάζεται 
τροφές με υψηλή ενέργεια. Στην τσιπούρα και το λαβράκι ο λόγος πρωτεΐνης προς 
ενέργεια είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είναι στο σολομό. 
Έγιναν λοιπόν αυτά τα λάθη. Πίστεψαν ότι αφού ο σολομός δεν είχε πρόβλημα 
στη μείωση των ιχθυαλεύρων ας το κάνουμε και εδώ και είδαμε εξωτερικές βλάβες, 
ηπατικές δυσλειτουργίες και πολύ μεγάλα προβλήματα. Ποια είναι η λύση; Να 
αφήσουμε το σολομό εκεί που είναι. Να δούμε όλο το μοντέλο από την αρχή μέχρι 
το τέλος του σολομού αλλά να ξεκινήσουμε το δικό μας ψάρι. Να έχουμε το μοντέλο 
του μεσογειακού ψαριού. 
Και αυτό θα το επιτύχουμε μόλις αναγνωρίσουμε την ανάγκη για μια ολιστική 
προσέγγιση. Να μην βλέπουμε αποσπασματικά τι έγινε ή τι θέλουμε εμείς. Είναι τι 
απαιτείται και απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση. 
Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι οι βιώσιμες ιχθυοτροφές. Ναι, στα ιχθυάλευρα 
η παραγωγής τους είναι ανεπαρκής, πρέπει να μειωθούν στα σιτηρέσια. Πώς θα 
συμβεί αυτό; Η βελτίωση των ιχθυοτροφών πάει χέρι-χέρι με την τεχνολογική 
βελτίωση και τα επιτεύγματα. Χωρίς τεχνολογία δε θα τα καταφέρουμε. Η πέστροφα 
τα κατάφερε μετά το 2000 με τις προσπάθειες που έκανε γιατί υπήρχε τεχνολογία. 
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Στο σολομό δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία που εμείς έχουμε εύκαιρη σήμερα. 
Σίγουρα πολλοί από εσάς θα έχετε δει την ιεράρχηση αναγκών κατά Maslow. Είναι η 
ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών, διδάσκεται στην ψυχολογία. Στα χαμηλότερα 
σκαλοπάτια είναι οι φυσιολογικές ανάγκες και τα ανώτερα είναι οι σύνθετες ανάγκες 
της κοινωνικοποίησης και του στάτους. Αυτό λοιπόν το φτιάξαμε για τη διατροφή, 
κατά Χαρντ, είναι ένας διατροφολόγος αρκετά γνωστός. Τι απαιτείται λοιπόν για να 
φτάσουμε στο τελευταίο σκαλοπάτι που είναι οι βιώσιμες ιχθυοτροφές;
Καταρχάς να γνωρίζουμε τις διατροφικές απαιτήσεις για τη διατήρηση της ζωής 
Έπειτα, τις διατροφικές απαιτήσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη και την υγεία και τη 
γνώση των πρώτων υλών, ώστε να μπορούμε να καταρτίσουμε ένα ισορροπημένο 
σιτηρέσιο και αφού τα ξέρουμε όλα να φτάσουμε και εμείς στις βιώσιμες 
ιχθυοτροφές. 
Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν; Ο σολομός και η πέστροφα είναι στο μεταίχμιο, 
είναι προς τις βιώσιμες ιχθυοτροφές. Η πέστροφα το έχει καταφέρει μέσω γενετικής 
βελτίωσης. Σε σχέση με το σολομό υπήρξε μία εταιρία που το 2016 ανακοίνωσε ότι 
όντως έχει σιτηρέσια fish milk free, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα όσον 
αφορά στις performances από τα σιτηρέσια με τα ιχθυάλευρα. Από εκεί και πέρα το 
λαβράκι και η τσιπούρα είναι εκεί στα χαμηλά.
Δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά αυτή είναι η διαθέσιμη πληροφορία. Βγαίνει ένα βιβλίο 
κάθε 20 χρόνια από την ακαδημία επιστημών της Αμερικής που απεικονίζονται οι 
διατροφικές απαιτήσεις ποσοτικοποιημένες για το κάθε είδος. 
Καταρχάς η τσιπούρα και το λαβράκι απουσιάζουν, μια βιταμίνη είναι εκεί, η βιταμίνη 
C. Αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία δεν υπάρχουν, δεν έχουν απεικονιστεί για 
ποιο λόγο. Δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για να γίνει η επαλήθευση. Για να πάει η 
επιτροπή λοιπόν και να βάλει ένα νούμερο εκεί πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
4-5 έρευνες και να είναι σίγουρη για αυτό το νούμερο. 
Εδώ πέρα κάνουμε ένα πείραμα και λέμε τελικά αυτό είναι, δεν είναι έτσι. Εν 
πάση περιπτώσει, ο κάθε εκτροφέας όταν πηγαίνει σε ένα εργοστάσιο παραγωγής 
ιχθυοτροφών εννοείται πηγαίνει και για το know-how που έχει αυτή η εταιρία. Αλλά 
διαθέσιμη πληροφορία δεν υπάρχει. 
Το ζήτημα είναι τώρα που βρισκόμαστε. Αυτό είναι κάτι που με λυπεί, υπάρχει 
κόσμος στον κλάδο που νομίζει ότι βρισκόμαστε και εμείς εκεί, εκεί που είναι η 
πέστροφα και ο σολομός. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ, χαίρομαι που ο κος Βερίλλης το 
προανέφερε, για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες. Ναι, οι μεταποιημένες ζωικές 
πρωτεΐνες είναι πανάκεια όταν έχουμε 20% επίπεδα ιχθυαλεύρου στην τροφή. 
Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι λένε στα σούπερ μάρκετ να μην εμπεριέχουν οι τροφές 
μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες. Ας τους πει κάποιος τι σημαίνει αυτό στα ψάρια. 
Αν τους πούμε δηλαδή ότι δεν ξέρουμε, δεν έχουμε αυτή τη γνώση ακόμα για να 
απελευθερωθούμε από αυτό ίσως να το πιστέψουν και να μην το ζητάνε. Γιατί οι 
παραγωγοί με τη σειρά τους πηγαίνουν και πιέζουν τις βιομηχανίες. Λένε δώστε 
μας μια τροφή χωρίς ζωικές πρωτεΐνες να είναι και φτηνή και να μην έχει υψηλά 
ιχθυάλευρα. Κάπου εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. 
Τέλος πάντων, για να μην καταστροφολογούμε τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. 
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Ένα σιτηρέσιο τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, κρανιό και αρκετά υψηλά επίπεδα 
ιχθυαλεύρου. Το ιχθυάλευρο είναι κάτι δυνατό, είναι θρεπτική βόμβα.
Ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος ιχθυοτροφών και πρώτων υλών. Ναι και αυτό το 
πέτυχε συνολικότερα ο κλάδος γιατί άσκησε πιέσεις στις βιομηχανίες και καλά 
έκανε και τώρα όλοι έχουν έναν άριστο ποιοτικό έλεγχο και είναι πολύ σημαντικό. 
Γνώση της δυναμικής των πρώτων υλών. Όχι ακριβώς αυτό που είναι στο τρίτο 
σκαλοπάτι στην πυραμίδα αλλά σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πλέον, ο κλάδος 
ξέρει τι να ζητήσει, δεν παίρνει μια πρώτη ύλη, είναι πολύ απαιτητικός πλέον, έχει 
τα στάνταρτ και ξέρει και τα μέγιστα επίπεδα συμμετοχής. Είναι κάποια όρια που 
δεν πρέπει να ξεπερνιούνται και αυτό το ξέρει.
Και στο τέλος, ανάπτυξη ανοσοενισχυτικών συμπληρωμάτων. Είναι κάτι που 
βοηθάει εκεί που είμαστε. Δεν τα έχουμε μάθει όλα ακόμα, δεν είμαστε σολομός και 
πέστροφα, αλλά σίγουρα αυτά βοηθάνε στο να είναι βιώσιμη η ιχθυοτροφή, μέχρι 
το σημείο που μπορεί να είναι βιώσιμη.
Η τρέχουσα τάση λοιπόν στην επιστήμη της διατροφής είναι η εγκατάλειψη του 
μοντέλου της κλασικής διατροφής. Τάισε το ψάρι, ζύγισε το ψάρι. Καλή είναι η 
πεπτικότητα για τη ρύπανση αλλά η πεπτικότητα δεν μπορεί να προβλέψει τις 
αποδόσεις, αυτό το ξέρουμε τώρα, είναι οι τελευταίες έρευνες.
Ποιο είναι το trend λοιπόν; Χαίρομαι και για το performfish και για τα καινούργια 
projects, η εφαρμογή της βιολογίας των συστημάτων. Είναι ένα πανίσχυρο 
εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και αρκετά και 
στην Αμερική για την κατανόηση των μηχανισμών των αλληλεπιδράσεων. Ξέραμε 
πάντα ότι υπήρχαν αλληλεπιδράσεις. Δεν ξέραμε όμως τι γινόταν ούτε σε επίπεδο 
κυτταρικό, ούτε σε επίπεδο οργανισμού, ούτε σε επίπεδο ξενιστή και μικροβίου. 
Αυτή είναι η βιολογία συστημάτων. Είναι τα γονίδια, το μεταγράφωμα, τα tristep-
tomics, είναι τα proteomics το πρωτέομα, είναι τα metagenomics τα βακτήρια που 
και στην ανθρώπινη ιατρική μας έχουν δώσει πολλές ιδέες και βλέπουμε πολλές 
διαφορές. Και αν θέλετε με ρωτάτε αργότερα. Αλλά συνδέονται ακόμα και με τον 
αυτισμό. Συνδέονται και με πολλά πράγματα στα ψάρια, δεν είναι μόνο η παραγωγή 
βιταμινών. 
Δυστυχώς και άκουσα και πρωτύτερα για τις προτεραιότητες για τη μελλοντική 
τεχνολογική καινοτομία αυτές είναι 4 από τις 10 που είχε θέσει ο Fao το 2010 
και εμείς ακόμα τις έχουμε επίκαιρες. Ανεξαρτησία από τα ιχθυάλευρα είναι και η 
ανάπτυξη βελτιωμένων στελεχών ιχθύων μέσω γενετικής βελτίωσης, η καλύτερη 
κατανάλωση του ανοσοποιητικού συστήματος και η μικροβιακή διαχείριση. 
Καλύτερη μικροβιακή διαχείριση γιατί από τότε το είχαν δει ότι αυτό και θα είναι 
το trend που θα μας σώσει. Το ψάρι είναι εκτεθειμένο στα μικρόβια. 
Το μέλλον της διατροφής των μεσογειακών ειδών, ο στόχος των βιώσιμων 
ιχθυοτροφών μπορεί να επιτευχθεί γιατί πολύ απλά έχουμε διαθέσιμα και τα 
εργαλεία και την τεχνολογία. Πρέπει να έχουμε τη θέληση και βέβαια πρέπει να 
υπάρξει ένας καθορισμός των παραγωγικών και ερευνητικών στόχων σε εθνικό 
επίπεδο και να υπάρξει και μια ουσιαστικότερη και χαίρομαι που το ακούω όλη 
την ώρα, συνεργασία μεταξύ των παραγωγικών και ερευνητικών φορέων, γιατί οι 
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παραγωγοί είναι αυτοί που δίνουν το feedback και εμείς πρέπει να τους ακούμε. 
Ξέρουνε ή τουλάχιστον αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, η επιστήμη βασίζεται στην 
παρατήρηση. Καμιά φορά αυτός που την κάνει μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει αλλά 
αν συνεργαστούμε όλοι νομίζω ότι θα φτάσουμε πολύ γρήγορα στο στόχο που 
λέγεται βιώσιμη ιχθυοτροφία.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.
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Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχάς τον κ. Παυλέα και την κυρία Γενικό που εκφράζει 
ουσιαστικά τις θέσεις της πολιτείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει 
αυτός ο σύνδεσμος. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και ειδικά τον φίλο μου 
τον κύριο Σαββάκη για τα καλά του λόγια. 
Για εμάς αυτό το συνέδριο ήταν ένα στοίχημα και πραγματικά αυτό που θέλαμε 
είναι να τοποθετήσουμε τον κλάδο εκεί που του ανήκει. Επειδή υπήρξαν ίσως και 
κάποιες διαφορετικές απόψεις δεν είναι ένα επιστημονικό συνέδριο, δεν ήταν αυτός 
ο στόχος του. Ο στόχος του ήταν πραγματικά να βάλει τις βασικές αρχές και να τις 
θέσει υπόψη της πολιτείας και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες.
Ερχόμαστε σε μια συγκυρία όπου υπάρχει ένα καθεστώς μετάβασης σε μια νέα εποχή 
που θεωρούμε ότι θα είναι καλύτερη και για αυτό θέλαμε να το σηματοδοτήσουμε. 
Θέλουμε επίσης να σας πούμε ότι υπάρχει πολύ ακόμα δουλειά να γίνει, δεν 
μένουμε εδώ, υπάρχουν προγραμματισμένες ενέργειες με βάση το συνέδριο μέχρι 
και το επόμενο.
Υπάρχει η πρόθεση να υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό δημοσιοποίησης των 
αποτελεσμάτων του συνεδρίου, των θέσεων. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες θα 
είναι ένα δομικό στοιχείο αυτού που θα ακολουθήσει και επίσης αυτό επεκτείνεται 
και σε όλους τους διεθνείς φορείς.
Ήδη να σας πούμε ότι υπάρχουν πολλοί φορείς έξω από τους συνηθισμένους, 
δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από πρεσβείες ξένων κρατών για να εμπλακούν στην 
επόμενη φάση όλης αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. 
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημοσιοποίηση ήδη των θέσεων του κλάδου και φυσικά 
και των τοποθετήσεων και των δημόσιων φορέων και των στελεχών αυτού και της 
ερευνητικής κοινότητας.
Ελπίζουμε λοιπόν σε ένα καλύτερο μέλλον. Όλα αυτά έχουν γίνει από τη δική σας τη 
συμμετοχή. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι όλο αυτό γίνεται για τον κλάδο και για όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς για να πάμε σε μια επόμενη μέρα για να μπορέσουμε 
να λύσουμε προβλήματα. Δε θα τα λύσουμε όλα αλλά τουλάχιστον να κάνουμε την 
προσπάθεια να πάμε σιγά-σιγά σε μια καινούργια εποχή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κλείσιμο θα γίνει από τη διπλανή αίθουσα για όσους 
θέλουν να συμμετάσχουν, στο τελικό κλείσιμο. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ 
για όλη αυτήν την προσπάθεια και για τη συμμετοχή σας, γιατί όπως είπα η δική 
σας συμμετοχή δημιούργησε και την αξία αυτού του συνεδρίου.
Ευχαριστώ και πάλι.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η Ημέρα
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια του 1ου κλαδικού συνεδρίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια δόθηκε 
η ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ο ηγετικός ρόλος και η σημασία της για την Ελληνική 
οικονομία.
Σημαντικό στοιχείο της διοργάνωσης αποτέλεσε το γεγονός ότι η Ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια εκπροσωπήθηκε από το σύνολο των κλαδικών της οργάνων 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΛΟΠΥ (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών 
Υδατοκαλλιέργειας), η οποία αποτέλεσε και τον βασικό υποστηρικτή του Συνεδρίου. 
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και από τις δύο ημέρες του Συνεδρίου και 
παρατίθενται στη συνέχεια, αποτελούν οδηγό για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και δίνουν το στίγμα για το επόμενο συνέδριο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ - ΜΕΓΕΘΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και του 
Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών η ελληνική υδατοκαλλιέργεια και, 
πιο συγκεκριμένα η ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κλάδους της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής 
παραγωγής της χώρας, με το 80% σχεδόν της συνολικής παραγωγής να προωθείται 
σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο. 
Το 2015 η παγκόσμια κατανάλωση ψαριών, από ιχθυοκαλλιέργειες, κατάφερε 
για πρώτη φορά να ξεπεράσει αυτή των αλιευμάτων. Είναι η πρώτη φορά που 
καταγράφηκε επίσημα ότι τα περισσότερα ψάρια, που καταναλώνονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια με την τελευταία να  
αποτελεί πλέον τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του πρωτογενούς τομέα, σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Οι επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών, φαίνεται ότι θα καταστήσουν τις 
υδατοκαλλιέργειες αναγκαίες, καθώς αποτελούν έναν από τους μοναδικούς 
τρόπους επαρκούς παραγωγής υψηλής ποιότητας ζωικών πρωτεϊνών. Σήμερα, η 
προσφορά ιχθυοτροφικών προϊόντων ξεπερνά την προσφορά της συλλεκτικής 
αλιείας, με ποσοστό περίπου 70% έναντι 30%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά 
στις δύο πρώτες θέσεις σε παραγωγή ψαριών υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο. 
Την ίδια στιγμή, τα οφέλη της υδατοκαλλιέργειας δεν περιορίζονται μόνο 
στην ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, αλλά 
περιλαμβάνουν τον περιορισμό της υπεραλίευσης, την προστασία των υδάτινων 
πόρων, τη διασφάλιση της θαλάσσιας αειφορίας, αλλά και την μείωση της ανεργίας, 
αφού στην Ελλάδα απασχολούνται, άμεσα και έμμεσα, περίπου 12.000 εργαζόμενοι, 
καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχολούμενων στον κλάδο της 
υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
Για πρώτη φορά τονίστηκε επίσης από το Κο Φίλιππο Πετρίδη (οργανωτή του 
συνεδρίου και Δ/ντα Σύμβουλο της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.) ότι η ιχθυοκαλλιέργεια πολλές φορές 
είναι η μοναδική δραστηριότητα, πέραν ίσως του τουρισμού, η οποία τεκμηριώνει 
οικονομική δραστηριότητα στα σύνορα της Ελλάδας. Η διάσταση αυτή σχετίζεται 
με τη παρουσία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας σε απομακρυσμένες και ευαίσθητες 
περιοχές της χώρας. Πρόκειται για γεγονός με ιδιαίτερη  σημασία, για περιοχές που 
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συνορεύουν με χώρες όπως η Τουρκία και η Αλβανία, καθώς αποτελεί διπλωματικό 
επιχείρημα, σε περίπτωση αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στις 
περιοχές αυτές. Η παρουσία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας (οι οποίες καταλαμβάνουν 
τόσο θαλάσσιο όσο και χερσαίο χώρο βραχονησίδων), στις περιοχές αυτές, 
αποδεικνύει παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα με ταυτόχρονη διατήρηση 
πληθυσμών σε περιοχές όπου ελάχιστες παραγωγικές δραστηριότητες μπορούν 
να καταστούν βιώσιμες. Προκειμένου όμως να διατηρηθεί η δραστηριότητα και 
πιθανόν να επεκταθεί, στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα 
αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκύπτουν, κυρίως, λόγω της έλλειψης 
υποδομών.  
Η ελληνική παραγωγή πέρασε μια πενταετία ουσιαστικής απραγίας, λόγω βεβαίως 
και της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω έλλειψης εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. 
Το 2012 η παραγωγή στην Ελλάδα ήταν 145.000 τόνοι/έτος, ενώ σήμερα εκτιμάται 
γύρω στους 115.000 τόνους/έτος, αντιπροσωπεύοντας το 32% της μεσογειακής 
παραγωγής. Το γεγονός αυτό μας φέρνει σήμερα στη δεύτερη θέση μετά την Τουρκία, 
μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Ωστόσο, παρά τις μεταβολές στους ρυθμούς 
ανάπτυξης της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει 
ακόμα περιθώριο προκειμένου να εναρμονιστούμε με τις διεθνείς τάσεις. Η ανάγκη 
αυτή γίνεται επιτακτική λόγω της αυξημένης συμβολής της υδατοκαλλιέργειας στην 
κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχούς εξέλιξης των ανταγωνιστών μας.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δυναμικής του κλάδου και της σημασίας του για 
την Εθνική  Οικονομία, ιδιαίτερα σημαίνουσα υπήρξε η παρουσία της Α.Ε. του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κου Προκόπη Παυλόπουλου, o οποίος έθεσε 
υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας το συνέδριο. Όπως αναφέρθηκε 
πρωτύτερα, εκπροσωπήθηκε το σύνολο σχεδόν των Ελληνικών δημοσίων φορέων 
οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου 
με παρεμβάσεις από τη DG Mare και ομιλίες από τον Επίτροπο της DG Mare κ. 
Karmenu Vella και το Διευθυντή Α’ του Maritime Policy & Blue Growth της DG Mare, 
κο Bernhard Friess.  Παράλληλα, συμμετείχαν διεθνείς φορείς όπως ο FAO των 
Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization) και ξένες Πρεσβείες, όπως 
του Ισραήλ, του Καζακστάν και της Γαλλίας.
Η τοποθέτηση της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέδειξε ένα από τα πάγια 
αιτήματα του κλάδου, δηλαδή, τη διαμόρφωση ενός επαρκούς και σύγχρονου 
νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια.  Συγκεκριμένα, 
ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί  «lege artis, δηλαδή εφόσον 
γίνεται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προβλέπεται, υπό όρους νομιμότητας 
και ταυτοχρόνως υπό όρους προστασίας του περιβάλλοντος, μπορεί να έχει πολλές 
ευεργετικές επιπτώσεις για την εθνική οικονομία και όχι μόνο».  
Τονίστηκε με πολλούς τρόπους, κατά την διάρκεια του συνεδρίου, ότι πριν από όλα 
πρέπει να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας. Χωρίς θεσμικό 
πλαίσιο είναι δύσκολο να μπορέσει η ιχθυοκαλλιέργεια να προοδεύσει υπό όρους 
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νομιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.  Για το λόγο αυτό αναδείχθηκαν 
τρεις (3) στρατηγικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. 
Έτσι, ζητήθηκε από την πολιτεία να σταθεί αρωγός:
• Πρώτον, στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας 
των μονάδων, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της παραγωγής με 
ανταγωνιστικό κόστος, στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού.
• Δεύτερον, στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, με την ολοκλήρωση 
ίδρυσης των είκοσι πέντε (25) Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(ΠΟΑΥ), εμπρόθεσμα, το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο του 2019.
• Τρίτον, στην άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει να 
αξιοποιηθούν οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020, με 
προτεραιότητα τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του κλάδου και τα μέτρα εμπορίας και χρηματοδότησης των Σχεδίων Παραγωγής 
και Εμπορίας.
Γεγονός είναι πως το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΚΥΑ 31722/4-11-2011 – ΦΕΚ 2505Β) έγινε 
πρότυπο και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Ελλάδα προσκλήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει αυτό τον ενιαίο νόμο ως υπόδειγμα καλής 
πρακτικής.  Όπως επισημάνθηκε σε πολλές εισηγήσεις παρά τις όποιες προσδοκίες 
για επίλυση των χρόνιων προβλημάτων σχετικά με τα θέματα χωροθέτησης των 
μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η έγκριση ούτε μίας 
ΠΟΑΥ. Αυτό που, χωρίς αμφιβολία, αναδεικνύεται είναι το έλλειμμα εφαρμογής του 
παραπάνω πλαισίου ως προς τη θεσμική κατοχύρωση των ΠΟΑΥ, που συνιστούν 
και το βασικό εργαλείο για την άρση της αδειοδοτικής αβεβαιότητας για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Η εμπειρία από την εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου ανέδειξε μια σειρά  από 
αδυναμίες και ασάφειες. Τα προβλήματα εντείνονται από τον πολυεπίπεδο 
χωροταξικό σχεδιασμό ο οποίος εφαρμόζεται στην Ελλάδα οδηγώντας σε 
συγκρούσεις μεταξύ του τοπικού (ΓΠΣ, ΖΟΕ ΣΧΟΟΑΑΠ) και περιφερειακού 
σχεδιασμού, και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων. Κρίνεται απολύτως κρίσιμο, η 
εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών να ενσωματωθεί στα 
χωροταξικά πλαίσια κατωτέρου επιπέδου, δηλαδή στα περιφερειακά και στα τοπικά 
χωρικά σχέδια. 
Αναδείχθηκε, επίσης, η ανάγκη εισαγωγής στο θεσμικό πλαίσιο, εννοιών που 
αφορούν νέες μορφές υδατοκαλλιέργειας όπως αυτή της ανοιχτής θαλάσσης και 
της πολυκαλλιέργειας, ενώ αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο η εισαγωγή στο 
χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, θεμάτων που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή. Το σύνολο των παραπάνω θα επηρεάσουν την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα 
του κλάδου τα επόμενα χρόνια. 
Οι παραπάνω λόγοι δημιουργούν την ανάγκη για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό 
του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, χωρίς όμως αυτό 
να απαιτεί την αναστολή τής, μέχρι σήμερα, εφαρμοζόμενης διαδικασίας έγκρισης 
των ΠΟΑΥ. Το αναθεωρημένο χωροταξικό πλαίσιο θα πρέπει, εκτός των άλλων, να 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ενσωματώσει μηχανισμούς ευελιξίας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση 
νέων προκλήσεων και αναγκών.
Ανάμεσα στις αδυναμίες που καταγράφονται για την ολοκλήρωση του χωροταξικού 
και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ο οποίος αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, αποτελεί 
η υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Η ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής 
επάρκειας των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη μορφή 
στήριξης μέσω της αύξηση της στελεχιακής τους υποδομής, είτε ως βελτίωση-
τροποποίηση υφιστάμενων διαδικασιών για τον καλύτερο συντονισμό των 
διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία. Στόχος θα 
είναι πάντα η έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση των όποιων προβλημάτων, 
εντός συγκεκριμένων χρονικών δεσμεύσεων.
Αναφορικά με το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, 
διαπιστώθηκε πως η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί τη συντριπτική 
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα στη χώρα μας. Κατά το παρελθόν αλλά, κυρίως, 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει εκπονηθεί ικανός αριθμός εθνικών 
και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ ιχθυοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος που αφορούν τις επιπτώσεις τους 
στη στήλη του νερού, στο βένθος και στο ίζημα, στα λιβάδια μακροφυκών (Posido-
nia κ.ά.), στα παράσιτα κ.λπ.. Από αυτές και, κυρίως, από την εκπόνηση ερευνητικού 
προγράμματος από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για λογαριασμό 
του ΥΠΑΑΤ, προέκυψε συνοπτικά πως δεν υπάρχει σημαντικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα από την ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα. 
 Οι προτάσεις για το μέλλον περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση διαχειριστικών 
εργαλείων στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικά την 
παρακολούθηση της μεταβολής των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε μεγάλη 
χωροχρονική κλίμακα με σκοπό την ανάπτυξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, 
προσβάσιμης από όλους. Απώτερος σκοπός είναι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν 
να χρησιμοποιηθούν για την παραμετροποίηση διαχειριστικών «εργαλείων», βάσει 
των τοπικών χαρακτηριστικών των ελληνικών θαλασσών. Επιπλέον, προτείνεται η 
ανάπτυξη ενός πρότυπου περιβαλλοντικού συστήματος παρακολούθησης, για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και η καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων και στόχων 
ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία- πλαίσιο για τα ύδατα και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση του παράκτιου χώρου.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΡΟΛΟΣ ΕΛΟΠΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, και παρουσία των εκπροσώπων ευρωπαϊκών 
Οργανισμών και Διευθύνσεων, ζητήθηκε να επανεξεταστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
με άξονα τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των Ευρωπαίων 
παραγωγών και παραγωγών τρίτων χωρών, αναδεικνύοντας το αρνητικό παράδειγμα 
της Τουρκίας. Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας και την διασφάλιση της βιωσιμότητας, έναντι αθέμιτων 
πρακτικών, κυρίως από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, αναγνωρίστηκε η ανάγκη να 
κατοχυρωθεί η Ενιαία Εθνική Ταυτότητα των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.
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Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε ο ρόλος της ΕΛΟΠΥ (Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας) η οποία ξεκίνησε ως ιδρυτική πρωτοβουλία 
πριν από τέσσερα (4) χρόνια, από τους επαγγελματίες παραγωγούς του κλάδου, 
με σκοπό την αναγνώριση  του πλεονεκτήματος και της αξίας του ελληνικού 
ψαριού. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός 
από τις τρίτες χώρες και να αξιοποιηθεί η δυναμική που έχει ο κλάδος, λόγω της 
διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αναδεικνύοντας 
και ενισχύοντας την ποιοτική διαφοροποίηση και την υψηλή αξία του ελληνικού 
ψαριού. Βασική προτεραιότητα, επίσης, αποτελεί για την ΕΛΟΠΥ η προώθηση όλων 
των μεταρρυθμίσεων, σε νομικό και διοικητικό επίπεδο, με σκοπό την επίτευξη του 
παραγωγικού στόχου για αύξηση της ελληνικής παραγωγής, τουλάχιστον, κατά 4% 
ετησίως. 
Σημειώνεται ότι στην ΕΛΟΠΥ συμμετέχουν είκοσι ένας (21) Έλληνες παραγωγοί 
που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% του όγκου και της αξίας των ελληνικών 
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Κοινό σημείο αναφοράς όλων των δράσεων αποτελεί 
η προβολή της Εθνικής Ταυτότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας των μελών 
της, χρησιμοποιώντας το συλλογικό σήμα «Fish from Greece» και «Ελληνικό ψάρι».
Τονίστηκε, στο πλαίσιο του συνεδρίου, το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα 
των Ελληνικών προϊόντων και κατ’ επέκταση και αυτών της Ευρωπαϊκής 
ιχθυοκαλλιέργειας, δεν είναι δυνατόν να βασίζεται μόνο στη μείωση του κόστους 
παραγωγής. Παρότι αποτελεί μια σημαντική παράμετρο δεν αρκεί, ως τακτική, 
ειδικά στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες. Ως 
αποτέλεσμα της διαπίστωσης αυτής, επισημάνθηκε η ανάγκη να εστιάσει η ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια στην ποιότητα και στη διαφοροποίηση των προϊόντων. Εκεί 
εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα, έναντι του ανταγωνισμού, το οποίο 
μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της καλής συνεργασίας συλλογικών φορέων, 
εταιρειών και κράτους.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συλλογικό 
εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης, και να μη γίνονται αποσπασματικές ενέργειες, με 
έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και βέβαια την έρευνα. Η λύση θα 
προέλθει από ένα νέο παραγωγικό πρότυπο το οποίο θα στηρίζεται στη γνώση, 
έχοντας ως βασικούς πυλώνες την έρευνα και την καινοτομία. Η Ελλάδα διαθέτει 
ιδιαίτερο θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον το οποίο σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών εκτροφής, διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα του 
εκτρεφόμενου ψαριού δίνοντας τη δυνατότητα για δημιουργία ενός προϊόντος με 
ονομασία προέλευσης. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό 
του κλάδου, το οποίο κατέχει την απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, 
προσδίδουν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. 
Οι εταιρείες του κλάδου, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες αναλαμβάνουν ρίσκα, συνεχίζουν 
να επενδύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσουν τις εμπορικές τους 
δραστηριότητες, και στοχεύουν αποκλειστικά στην κερδοφόρα ανάπτυξη.  
Παράλληλα, έχουν προσελκυστεί ξένες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων 
που θα βοηθήσουν τον κλάδο ακόμη περισσότερο στην επανεκκίνηση του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν καθυστερήσεις και ελλείψεις στην αξιοποίηση 
εργαλείων χρηματοδότησης ενώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαμορφώνεται ένα 
ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον. Έχουν, ήδη, διαμορφωθεί συγκεκριμένες ευρωπαϊκές 
πολιτικές και στρατηγικές που συνδέονται με τη γαλάζια ανάπτυξη ή με τη βιώσιμη 
αλιεία, οι οποίες δίνουν ένα σημαντικό στήριγμα στον κλάδο, για να προχωρήσει 
στα επόμενα βήματά του. Oι μελλοντικές προκλήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
για την Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
ανταγωνισμού ώστε να διατηρήσει την πρωταγωνιστική της θέση στην Ευρώπη. 
Παράλληλα, στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά της, ώστε 
να τεθούν οι βάσεις για την μετεξέλιξη και ανασυγκρότηση του κλάδου. 
Αναφορικά με την χρηματοδότηση του κλάδου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς 
του, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εισήγηση του Bernhard Friess, Διευθυντή Αλιείας 
και Γαλάζιας Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG MARE. Ο κος Friess δήλωσε 
μεταξύ των άλλων: 
«Το μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, είναι ότι είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε και να σας ενθαρρύνουμε, 
στο βαθμό που έχετε ανάγκη αυτήν τη στήριξη. Εσείς είσαστε στη θέση του 
οδηγού. Αλλά αν χρειάζεστε τη στήριξή μας, θα προσπαθήσουμε να σας τη 
δώσουμε. Οι επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών, φαίνεται ότι θα καταστήσουν 
τις υδατοκαλλιέργειες αναγκαίες. Αναγκαίες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
να παράξουμε ζωικές πρωτεΐνες και διαφορετικά τρόφιμα. Δεν μπορούμε να 
παράξουμε γιατί δεν υπάρχει ο χώρος. Συνεισφέρει πολλά, επίσης, στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Περίπου το 60% της τσιπούρας και του λαβρακιού που καταναλώνεται στην 
Ευρώπη προέρχεται από την Ελλάδα….
…Άλλη πρόκληση, ίσως και η πιο σημαντική, είναι ο δρόμος προς την αγορά. Και νομίζω 
ότι είσαστε πολύ καλοί σε αυτό, δηλαδή στο να κάνετε marketing. Διαφορετικά, δε 
θα είχατε τα μερίδια αγοράς που έχετε. Πιστεύω, ωστόσο, ότι υπάρχουν περαιτέρω 
πράγματα, τα οποία μπορούν να γίνουν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είδαμε ότι 
δημιουργήσατε την ΕΛΟΠΥ. Είναι μια πρόσφατη εξέλιξη. Είναι ένα πολύ μεγάλο 
βήμα και σας συγχαίρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε 
τόσο χρηματοοικονομικά, όσο και με σχέδια marketing. Χρηματοδότηση marketing 
σχεδίων, αν θέλετε. Και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε 
τη διαδικασία, θα το κάνουμε. Αλλά η μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται στη δημιουργία 
ενός brand name. Μιας ποιοτικής αξίας, που θα είναι η δική σας πρόταση για την 
αγορά. Το «Fish from Greece» είναι πάρα πολύ ωραίο». 
Στη συζήτηση συμφωνήθηκε ότι, είναι αναγκαία η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας 
στα κράτη μέλη, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα ενθαρρύνει 
τη σύσταση και την ενίσχυση των Οργανώσεων Παραγωγών, ιδίως για την 
υλοποίηση των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, 
όπως προβλέπονται στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Από τις ενεργές οργανώσεις παραγωγών στην 
Ευρώπη οι 194 αφορούν την αλιεία και 24 αφορούν την υδατοκαλλιέργεια. Στην 
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Ελλάδα δραστηριοποιείται μία οργάνωση παραγωγών, έχοντας ως κύριους σκοπούς 
να προστατεύσει τη γεωγραφική προέλευση, να πραγματοποιήσει δράσεις που να 
μειώνουν την επίπτωση στο περιβάλλον και να βελτιώσει το πλαίσιο εμπορίας και 
προώθησης των προϊόντων της.
Κατανοώντας την αξία του ελληνικού ψαριού, οι συνέργειες και η σύμπραξη 
όλων αποτελούν την απαραίτητη εκείνη προϋπόθεση για το μέλλον του 
ιχθυοκαλλιεργειών. Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του έντονα εξωστρεφούς 
προσανατολισμού και της ανταγωνιστικότητάς της, με σεβασμό στο περιβάλλον, 
η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια δείχνει το δρόμο για την καθιέρωσή της ως βασικού 
αναπτυξιακού πυλώνα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας 
την αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Στο συνέδριο, σημαντική ήταν η παρουσία Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών 
φορέων  (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
ΕΛΚΕΘΕ) καθώς και στελεχών από τμήματα R&D επιχειρήσεων, οι οποίοι ενημέρωσαν 
για την εξέλιξη και την προοπτική δράσεων έρευνας και καινοτομίας στον κλάδο. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικής 
γνώσης στην ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρώπη. Μάλιστα, σε σχέση με την τσιπούρα 
και το λαβράκι συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες δυο, τρεις χώρες όπου η 
παραγωγή της γνώσης είναι σημαντική.
Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της ΕΤΕΠΥ (Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα 
Υδατοκαλλιέργειας), η οποία αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία, καθοδηγούμενη 
από τη βιομηχανία. Πρόκειται για μια πλατφόρμα τεχνολογίας, η οποία δημιουργεί 
έναν κοινό χώρο συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία, στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα και στην έρευνα. Λειτουργεί στα πλαίσια που λειτουργούν οι ευρωπαϊκές 
τεχνολογικές πλατφόρμες και σήμερα έχει 88 μέλη από τη βιομηχανία, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και από την έρευνα. Οι στόχοι της πλατφόρμας είναι:
• να διαμορφώσει την ατζέντα για την έρευνα στην υδατοκαλλιέργεια
• να προσδιορίσει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την έρευνα 
και την ανάπτυξη της χώρας
• να επιλύσει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που περιορίζουν την τεχνολογική 
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και να ανοίξει στις εταιρίες νέους ορίζοντες 
• να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια για την υποστήριξη της έρευνας 
στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Από το 2013 και μετά, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις «στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας» ξεκίνησε μια 
διαδικασία θεσμικών μεταρρυθμίσεων που επικεντρώθηκε σε τέσσερις τομείς 
προτεραιότητας που πρέπει να τύχουν προσοχής προκειμένου να αξιοποιηθεί 
πλήρως το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας:
• την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 
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• τον συντονισμένο χωροταξικό σχεδιασμό, 
• την ανταγωνιστικότητα, ιδίως τη σύνδεση του κλάδου με την επιστήμη αλλά και 
τις δράσεις προώθησης και 
• την υιοθέτηση ίσων όρων ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης των ανταγωνιστικών 
τους πλεονεκτημάτων
Σήμερα καταγράφεται ανεπάρκεια θαλάσσιων αγαθών και περιορισμοί όσον αφορά 
την αλιεία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα παγκόσμια 
αγορά για τα προϊόντα της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
εισάγουν το 60% της συνολικής κατανάλωσής τους, καταδεικνύοντας τον σημαντικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών. Το 2030 η 
ζήτηση αλιευτικών προϊόντων θα αγγίξει τους 30.000.000 τόνους, ποσότητα που 
συμβαδίζει με την αύξηση του πληθυσμού της γης και ταυτόχρονα με την ανάγκη 
που για κατανάλωση υψηλής θρεπτικής αξίας και  ποιότητας πρωτεΐνες. Είναι 
γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία του FAO (Food and Agriculture Organization) η 
αναμενόμενη αύξηση στη ζήτηση ζωικής πρωτεΐνης προβλέπεται να καλυφθεί από 
την υδατοκαλλιέργεια.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η οργάνωση του πρώτου Συνεδρίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί την 
απαρχή μιας προσπάθειας για την θέσπιση μιας συστηματοποιημένης διαδικασίας 
ανταλλαγής θέσεων, απόψεων και εμπειριών, με τη συμμετοχή κορυφαίων 
Πολιτειακών, Κυβερνητικών και Κρατικών αξιωματούχων, θεσμικών φορέων του 
κλάδου, Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων καθώς και εκπροσώπων Ακαδημαϊκών 
και Ερευνητικών φορέων.
Η οικονομική εξυγίανση και αναδιοργάνωση των μεγάλων εταιριών του κλάδου 
τα τελευταία τρία χρόνια, η προσέλευση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και η 
τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί, είναι συνθήκες ικανές ώστε η Ελλάδα να παίξει 
ξανά ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Το συνέδριο 
ανέδειξε τη βούληση και τη δυναμική του κλάδου στο να διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στη συλλογική προσπάθεια που είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν σημαντικά 
οφέλη, όχι μόνο για την ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και για την εθνική οικονομία.
Η κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσα από 
την λειτουργία της ΕΛΟΠΥ θέτει τις προκλήσεις για το μέλλον στοχεύοντάς στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου με τις εξαγωγές να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, 
σε βάθος χρόνου, σε 1 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 4.000 νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο τους στην Ελληνική 
περιφέρεια. 
Η μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου σε συνδυασμό με το υψηλό κύρος των ομιλητών, 
με προεξέχοντα την Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και ταυτόχρονη 
παρουσία σημαντικών πολιτειακών και Κοινοτικών παραγόντων έδωσε την 
απαραίτητη βαρύτητα για την δημιουργία ενός θεσμού. 
Η δημιουργία του θεσμού αυτού δημιουργεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου διαλόγου αποτελώντας μια πλατφόρμα 
επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων όχι μόνο στο Ελλαδικό χώρο, 
αλλά τουλάχιστον για όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. 
Για το σκοπό αυτό στόχος είναι η οργάνωση ενός νέου συνεδρίου το 2020 το οποίο 
θα έχει στόχο πέρα της ανάπτυξης σημαντικών θεμάτων για τον κλάδο, να καταστήσει 
την Ελλάδα κέντρο για την ανάπτυξη της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. 
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