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Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΑΤOΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ -- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΑΤOΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ -

• Συνολική φαινόμενη κατανάλωση στην Συνολική φαινόμενη κατανάλωση στην 
Ε.Ε. 13,2 εκατομ. τόνοι (στοιχεία 2010)Ε.Ε. 13,2 εκατομ. τόνοι (στοιχεία 2010)

• 25% από Ενωσιακή αλιεία25% από Ενωσιακή αλιεία
• 10% από Ενωσιακή υδατοκαλλιέργεια10% από Ενωσιακή υδατοκαλλιέργεια
• 65% από εισαγωγές65% από εισαγωγές

• Η ζήτηση σε ιχθυηρά βαίνει αυξανόμενηΗ ζήτηση σε ιχθυηρά βαίνει αυξανόμενη
• Κάθε αύξηση κατά μία εκατοστιαία Κάθε αύξηση κατά μία εκατοστιαία 

μονάδα της τρέχουσας κατανάλωσης της μονάδα της τρέχουσας κατανάλωσης της 
Ε.Ε. από προϊόντα υδατοκαλλιέργειαςΕ.Ε. από προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

• 3.000 - 4.000 νέες θέσεις εργασίας3.000 - 4.000 νέες θέσεις εργασίας  
(χωρίς τη μεταποίηση)(χωρίς τη μεταποίηση)

• Θετική επίδραση σε παράκτιες περιοχές – Θετική επίδραση σε παράκτιες περιοχές – 
πυλώνας γαλάζιας ανάπτυξηςπυλώνας γαλάζιας ανάπτυξης



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Αλ.Π. & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Αλ.Π. & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
• Υδατοκαλλιέργεια – βασική συνιστώσα Υδατοκαλλιέργεια – βασική συνιστώσα 

της ΚΑλΠτης ΚΑλΠ
• Σκοπός: νέα ώθηση στη βιώσιμη Σκοπός: νέα ώθηση στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της υδατ/γειαςανάπτυξη της υδατ/γειας
• Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού μεταξύ Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού μεταξύ 

Κ-ΜΚ-Μ
– Κοινές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές Κοινές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 

(=τομείς προτεραιότητας)(=τομείς προτεραιότητας)
– Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης υδατ/γειών για Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης υδατ/γειών για 

κάθε Κ-Μκάθε Κ-Μ
– Γνωμοδοτικό Συμβούλιο υδατ/γειώνΓνωμοδοτικό Συμβούλιο υδατ/γειών

• Το νέο Ε.Τ.Θ.Α. εργαλείο στήριξης της Το νέο Ε.Τ.Θ.Α. εργαλείο στήριξης της 
ΚΑλΠ για το 2014-2020ΚΑλΠ για το 2014-2020
– Ενθάρρυνση έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίαςΕνθάρρυνση έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας
– Ενίσχυση οικον. σταθερότητας επιχειρήσεωνΕνίσχυση οικον. σταθερότητας επιχειρήσεων

• Διαφοροποίηση δραστηριοτήτωνΔιαφοροποίηση δραστηριοτήτων
• Συμπλήρωση επαγγελματικών γνώσεωνΣυμπλήρωση επαγγελματικών γνώσεων
• Προσαρμογή εγκαταστάσεων για αύξηση Προσαρμογή εγκαταστάσεων για αύξηση 

παραγωγικότητας, προστασία περιβάλλοντος & παραγωγικότητας, προστασία περιβάλλοντος & 
ευζωία εκτρεφόμενων οργανισμώνευζωία εκτρεφόμενων οργανισμών

– Προώθηση βιολογικής υδατοκαλλιέργειαςΠροώθηση βιολογικής υδατοκαλλιέργειας



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ανακοίνωση ΕΕ: COM(2013)229final/29.4.2013Ανακοίνωση ΕΕ: COM(2013)229final/29.4.2013

1.1. Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιώνΑπλούστευση Διοικητικών διαδικασιών
2.2. Εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξη μέσω συντονισμένου Εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξη μέσω συντονισμένου 

χωροταξικού σχεδιασμούχωροταξικού σχεδιασμού
3.3. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του κλάδουΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας του κλάδου
4.4. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρωπαϊκής Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρωπαϊκής 

υδατ/γειας – προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμούυδατ/γειας – προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού
1.1. Προέκυψαν μετά από σχετική ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και Προέκυψαν μετά από σχετική ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και 

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείςδιαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
2.2. Δεν δημιουργούν νέες νομικές δεσμεύσεις στα Κ-ΜΔεν δημιουργούν νέες νομικές δεσμεύσεις στα Κ-Μ
3.3. Έχουν στόχο, με μια σειρά εθελοντικών βημάτων, την προώθηση μιας Έχουν στόχο, με μια σειρά εθελοντικών βημάτων, την προώθηση μιας 

οικονομικά, κοινωνικά & περιβαλλοντικά βιώσιμης υδατ/γειας που θα παρέχει οικονομικά, κοινωνικά & περιβαλλοντικά βιώσιμης υδατ/γειας που θα παρέχει 
υγιεινά και υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόνταυγιεινά και υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόντα



1. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ1. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
• Απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης νέας εγκατάστασηςΑπαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης νέας εγκατάστασης
– Στην Ελλάδα και άλλες Ευρ. χώρες έως 3 χρόνια ή και περισσότεροΣτην Ελλάδα και άλλες Ευρ. χώρες έως 3 χρόνια ή και περισσότερο
– Στη Νορβηγία 12 μήνες και πρόσφατα 6 μήνες (καθιέρωση «ενιαίου σημείου Στη Νορβηγία 12 μήνες και πρόσφατα 6 μήνες (καθιέρωση «ενιαίου σημείου 

επαφής»)επαφής»)
• Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το 2020 για τις Μ.Μ.Ε: χρόνος Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το 2020 για τις Μ.Μ.Ε: χρόνος 

αδειοδότησης όχι περισσότερο από 1 μήναςαδειοδότησης όχι περισσότερο από 1 μήνας
• Οικονομικό κόστος επιχειρήσεων υψηλόΟικονομικό κόστος επιχειρήσεων υψηλό
• Διοικητικό κόστος υπηρεσιών και επιχειρήσεων υψηλόΔιοικητικό κόστος υπηρεσιών και επιχειρήσεων υψηλό
• Αβεβαιότητα για την επένδυση μεγάληΑβεβαιότητα για την επένδυση μεγάλη
• Σοβαρή επίπτωση σε αυτή καθαυτή την ανάπτυξη και την Σοβαρή επίπτωση σε αυτή καθαυτή την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ιδίως στις Μ.Μ.Ε.ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ιδίως στις Μ.Μ.Ε.
• Η Ε.Ε. έχει υψηλές προδιαγραφές για την προστασία του Η Ε.Ε. έχει υψηλές προδιαγραφές για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την υγιεινή των προϊόντων και πολύπλοκη περιβάλλοντος και την υγιεινή των προϊόντων και πολύπλοκη 
περιβαλλοντική νομοθεσίαπεριβαλλοντική νομοθεσία



• 11οο βήμα προς την κατεύθυνση βελτίωσης της κατάστασης: βήμα προς την κατεύθυνση βελτίωσης της κατάστασης:
– Ολοκληρωμένη καταγραφή των σημαντικότερων δυσχερειών και ενδελεχής Ολοκληρωμένη καταγραφή των σημαντικότερων δυσχερειών και ενδελεχής 

ανάλυσή τουςανάλυσή τους
• Τα Κ-Μ θα συλλέξουν στοιχεία για νέες επενδύσεις κατά την Τα Κ-Μ θα συλλέξουν στοιχεία για νέες επενδύσεις κατά την 

περίοδο 2007-2013 (αριθμός αιτήσεων – αδειών που τελικά περίοδο 2007-2013 (αριθμός αιτήσεων – αδειών που τελικά 
χορηγήθηκαν, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, χρόνος που απαιτήθηκε, χορηγήθηκαν, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, χρόνος που απαιτήθηκε, 
κόστος)κόστος)

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές & Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές & 
περιθώρια για βελτίωση της κατάστασης προκειμένου να περιθώρια για βελτίωση της κατάστασης προκειμένου να 
βοηθηθούν τα Κ-Μ και ο κλάδος για την εφαρμογή της βοηθηθούν τα Κ-Μ και ο κλάδος για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και ειδικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικά της περιβαλλοντικής 

• Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών θα έχει προβεί Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών θα έχει προβεί 
έως τον Απρίλιο του 2014: έως τον Απρίλιο του 2014: 
– σε ενδελεχή ανάλυση των διοικητικών διαδικασιών σε ενδελεχή ανάλυση των διοικητικών διαδικασιών 
– σε «χαρτογράφηση» των κυριότερων διοικητικών επιβαρύνσεων από άποψη σε «χαρτογράφηση» των κυριότερων διοικητικών επιβαρύνσεων από άποψη 

χρόνου  και κόστους στα επιμέρους είδη υδατοκαλλιέργειας στα Κ-Μ. χρόνου  και κόστους στα επιμέρους είδη υδατοκαλλιέργειας στα Κ-Μ. 

1. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ1. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
(συνέχεια)(συνέχεια)



2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Από μελέτες έχει προκύψει ότι η εφαρμογή χωροταξικού Από μελέτες έχει προκύψει ότι η εφαρμογή χωροταξικού 
σχεδιασμού συμβάλλει:σχεδιασμού συμβάλλει:
– ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΑ & ΧΩΡΟΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΑ & ΧΩΡΟ
– ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΥΔΑΤ/ΓΕΙΑΥΔΑΤ/ΓΕΙΑ
– ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
– ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ & ΤΟ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ & ΤΟ 

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

– ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ



2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (συνέχεια)ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (συνέχεια)

• Ο ορθός χωροταξικός σχεδιασμός:Ο ορθός χωροταξικός σχεδιασμός:
– Ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσειςΕλαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
– Μειώνει τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδοΜειώνει τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο
– Αποτρέπει τις περιττές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργωνΑποτρέπει τις περιττές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων

• Στοιχείο κλειδί: ο υπολογισμός της φέρουσας Στοιχείο κλειδί: ο υπολογισμός της φέρουσας 
ικανότητας του οικοσυστήματοςικανότητας του οικοσυστήματος
– Η φέρουσα ικανότητα είναι περιορισμένη και για τον προσδιορισμό της Η φέρουσα ικανότητα είναι περιορισμένη και για τον προσδιορισμό της 

πρέπει να εφαρμοστεί μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημαπρέπει να εφαρμοστεί μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα

• Οι θετικές εμπειρίες που προέκυψαν με την Οι θετικές εμπειρίες που προέκυψαν με την 
ενσωμάτωση της υδατοκαλλιέργειας σε περιοχές ενσωμάτωση της υδατοκαλλιέργειας σε περιοχές 
NATURA δηλώνουν ότι:NATURA δηλώνουν ότι:
– Οι υδατοκαλλιέργειες ως επικερδείς εμπορικές δραστηριότητες Οι υδατοκαλλιέργειες ως επικερδείς εμπορικές δραστηριότητες 

είναι συμβατές με τη διατήρηση της βιοποικιλότηταςείναι συμβατές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας



2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (συνέχεια)ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (συνέχεια)
• Η Ε.Ε. ενέκρινε τον Μάρτιο του 2013 πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση Η Ε.Ε. ενέκρινε τον Μάρτιο του 2013 πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση 

πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό  & την ολοκληρωμένη πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό  & την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των θαλάσσιων ζωνών - COM(2013)133 τελικόδιαχείριση των θαλάσσιων ζωνών - COM(2013)133 τελικό

Πάντως τα Κ-Μ εξακολουθούν να είναι αρμόδια για το σχεδιασμό των Πάντως τα Κ-Μ εξακολουθούν να είναι αρμόδια για το σχεδιασμό των 
συνολικών στόχων & του περιεχομένου των χωροταξικών σχεδίωνσυνολικών στόχων & του περιεχομένου των χωροταξικών σχεδίων

• Στόχος για τα Κ-Μ:Στόχος για τα Κ-Μ:
– να θέσουν σε εφαρμογή χωροταξικό σχεδιασμό (ώστε να λαμβάνονται υπόψη να θέσουν σε εφαρμογή χωροταξικό σχεδιασμό (ώστε να λαμβάνονται υπόψη 

οι δυνατότητες και οι ανάγκες του κλάδου & να εξασφαλίζεται η κατάλληλη οι δυνατότητες και οι ανάγκες του κλάδου & να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
κατανομή σε χώρο σε ύδατα & ξηρά)κατανομή σε χώρο σε ύδατα & ξηρά)

• Στόχος για την Ε.Ε.:Στόχος για την Ε.Ε.:
– να παρακολουθεί την εφαρμογή του συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμούνα παρακολουθεί την εφαρμογή του συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού
– να συνδράμει τα Κ-Μ στο χωροταξικό σχεδιασμόνα συνδράμει τα Κ-Μ στο χωροταξικό σχεδιασμό
– το καλοκαίρι του 2014 πρόκειται να διοργανώσει σεμινάριο με στόχο την το καλοκαίρι του 2014 πρόκειται να διοργανώσει σεμινάριο με στόχο την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικώνανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών



3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Προώθηση Έρευνας & Ανάπτυξης, καινοτομίαςΠροώθηση Έρευνας & Ανάπτυξης, καινοτομίας  (σύνδεση έρευνας με (σύνδεση έρευνας με 

ανάγκες παραγωγής & διάθεσης)ανάγκες παραγωγής & διάθεσης)
• Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων:Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων:

– εφαρμογή νέων τεχνικών ανάπτυξης & εκτροφή νέων ειδώνεφαρμογή νέων τεχνικών ανάπτυξης & εκτροφή νέων ειδών
– συνδυασμός παραγωγικής διαδικασίας & αλιευτ. Τουρισμούσυνδυασμός παραγωγικής διαδικασίας & αλιευτ. Τουρισμού
– πώληση στην ίδια την επιχείρηση των προϊόντων τηςπώληση στην ίδια την επιχείρηση των προϊόντων της

• Προσαρμογή των εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της Προσαρμογή των εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, το σεβασμό στο περιβάλλον & την ευζωϊα των παραγωγικότητας, το σεβασμό στο περιβάλλον & την ευζωϊα των 
εκτρεφόμενων οργανισμώνεκτρεφόμενων οργανισμών

• Συμπλήρωση επαγγελματικών γνώσεων των υδατοκαλλιεργητώνΣυμπλήρωση επαγγελματικών γνώσεων των υδατοκαλλιεργητών
• Προώθηση βιολογικής υδατοκαλλιέργειαςΠροώθηση βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
• Αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων στο πλαίσιο της Αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης της ΚΟΑ και του νέου ΕΤΘΑ (σχέδια παραγωγής & μεταρρύθμισης της ΚΟΑ και του νέου ΕΤΘΑ (σχέδια παραγωγής & 
εμπορίας & Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Ε. για τον εντοπισμό ευκαιριών εμπορίας & Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Ε. για τον εντοπισμό ευκαιριών 
& την προσαρμογή των στρατηγικών εμπορίας)& την προσαρμογή των στρατηγικών εμπορίας)

• Στόχος για τα Κ-Μ:Στόχος για τα Κ-Μ:
– να αξιοποιήσουν τα προβλεπόμενα στη νέα Κ.Αλ.Π, την Κ.Ο.Α. & στο Ε.Τ.Θ.Α.  για τη να αξιοποιήσουν τα προβλεπόμενα στη νέα Κ.Αλ.Π, την Κ.Ο.Α. & στο Ε.Τ.Θ.Α.  για τη 

στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεωνστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων
• Στόχοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Στόχοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– να συντονίσει & να στηρίξει την έρευνα & την καινοτομίανα συντονίσει & να στηρίξει την έρευνα & την καινοτομία
– να προωθεί τη μεταφορά γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών & καινοτομίας, αξιοποιώντας να προωθεί τη μεταφορά γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών & καινοτομίας, αξιοποιώντας 

και τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.και τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.
– να δημιουργήσει το παρατηρητήριο τιμών & να παρέχει γνώσεις σχετικά με την αγοράνα δημιουργήσει το παρατηρητήριο τιμών & να παρέχει γνώσεις σχετικά με την αγορά



4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Η Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια παρέχει υψηλές προδιαγραφές:Η Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια παρέχει υψηλές προδιαγραφές:

• Προστασίας περιβάλλοντοςΠροστασίας περιβάλλοντος
• Υγιεινής (οι υφιστάμενοι  υγειονομικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν υψηλό Υγιεινής (οι υφιστάμενοι  υγειονομικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων)επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων)
• Προστασίας του καταναλωτήΠροστασίας του καταναλωτή
• Ευζωίας των εκτρεφόμενων ειδώνΕυζωίας των εκτρεφόμενων ειδών

• Πληροφορεί τους καταναλωτές (με επισήμανση & ιχνηλασιμότητα  Πληροφορεί τους καταναλωτές (με επισήμανση & ιχνηλασιμότητα  
αλιευτικών προϊόντων και καμπάνιες πληροφόρησης)αλιευτικών προϊόντων και καμπάνιες πληροφόρησης)

• Εκμεταλλεύεται βραχείες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων και αυτό Εκμεταλλεύεται βραχείες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων και αυτό 
μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, λόγω της αμεσότητας μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, λόγω της αμεσότητας 
προς τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής προς τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής 
φρεσκότητας (εφαρμόζοντας συστήματα πιστοποίησης  & φρεσκότητας (εφαρμόζοντας συστήματα πιστοποίησης  & 
βιολογικής υδατ/γειας)βιολογικής υδατ/γειας)

• Τα ανωτέρω αυξάνουν το κόστος παραγωγής & διάθεσης Τα ανωτέρω αυξάνουν το κόστος παραγωγής & διάθεσης 
προϊόντωνπροϊόντων

• Θα μπορούσε όμως με κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης να Θα μπορούσε όμως με κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης να 
αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να συμβάλουν στην αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να συμβάλουν στην 
προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με χώρες κυρίως προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με χώρες κυρίως 
αναπτυσσόμενες που παράγουν με χαμηλότερο κόστος και χωρίς αναπτυσσόμενες που παράγουν με χαμηλότερο κόστος και χωρίς 
τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφέςτις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές



4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (συνέχεια)ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (συνέχεια)

• Στόχοι για τα Κ-Μ:Στόχοι για τα Κ-Μ:
– Η στήριξη & ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεωνΗ στήριξη & ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων
– Η στήριξη, η εφαρμογή & ο έλεγχος των απαιτήσεων & των διατάξεων σχετικών με την Η στήριξη, η εφαρμογή & ο έλεγχος των απαιτήσεων & των διατάξεων σχετικών με την 

επισήμανση, όπως προβλέπονται στη νέα ΚΟΑεπισήμανση, όπως προβλέπονται στη νέα ΚΟΑ
• Στόχοι για την Ε. Ε.:Στόχοι για την Ε. Ε.:  

– να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των κανόνων για την επισήμανση (κυρίως ως προς να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των κανόνων για την επισήμανση (κυρίως ως προς 
τη νωπότητα, προέλευση, εμπορική ονομασία)τη νωπότητα, προέλευση, εμπορική ονομασία)

– να βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών και να διαδώσει πληροφορίες σχετικές με αυτές να βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών και να διαδώσει πληροφορίες σχετικές με αυτές 
(τάσεις σε τοπικό, Ενωσιακό και διεθνές επίπεδο) (τάσεις σε τοπικό, Ενωσιακό και διεθνές επίπεδο) 

– να εγκαινιάσει ως το τέλος του 2013 ενημερωτική εκστρατεία για τα πλεονεκτήματα της να εγκαινιάσει ως το τέλος του 2013 ενημερωτική εκστρατεία για τα πλεονεκτήματα της 
υδατ/γειαςυδατ/γειας

• Στόχοι για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο:Στόχοι για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο:
– Να στηρίξει την προσπάθεια διάρθρωσης της παραγωγής & εμπορίας προϊόντων Να στηρίξει την προσπάθεια διάρθρωσης της παραγωγής & εμπορίας προϊόντων 

υδατ/γειας, της βελτίωσης της γνώσης της αγοράς, της ενημέρωσης των καταναλωτών υδατ/γειας, της βελτίωσης της γνώσης της αγοράς, της ενημέρωσης των καταναλωτών 
κλπ κλπ 



ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝΠΟΛΥΕΤΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ
• Θα βασίζονται στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (αν και δεν Θα βασίζονται στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (αν και δεν 

αποτελούν  νομική δέσμευση)αποτελούν  νομική δέσμευση)
• Θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες στα Κ-Μ, την κατάσταση Θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες στα Κ-Μ, την κατάσταση 

του κλάδου & τις υφιστάμενες διοικητικές ρυθμίσειςτου κλάδου & τις υφιστάμενες διοικητικές ρυθμίσεις
• Θα προσδιορίζουν τους στόχους & τα μέσα με τα οποία αυτοί θα Θα προσδιορίζουν τους στόχους & τα μέσα με τα οποία αυτοί θα 

επιτευχθούν & όπου είναι εφικτό θα καθοριστούν δείκτες που θα επιτευχθούν & όπου είναι εφικτό θα καθοριστούν δείκτες που θα 
παρακολουθούν την ανάπτυξη παρακολουθούν την ανάπτυξη 

• Θα καλύπτουν την περίοδο 2014 – 2020 ή και αργότεραΘα καλύπτουν την περίοδο 2014 – 2020 ή και αργότερα
• Θα είναι σε συμφωνία με τον προγραμματισμό βάσει του νέου Ε.Τ.Θ.Α.Θα είναι σε συμφωνία με τον προγραμματισμό βάσει του νέου Ε.Τ.Θ.Α.
• Η κατάρτιση & υποβολή τους στην Ε.Ε. είναι υποχρεωτική (περί το Η κατάρτιση & υποβολή τους στην Ε.Ε. είναι υποχρεωτική (περί το 

τέλος του 2013 & πάντως όχι αργότερα από την υποβολή του νέου τέλος του 2013 & πάντως όχι αργότερα από την υποβολή του νέου 
ΕΠΑΛ)ΕΠΑΛ)



ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝΠΟΛΥΕΤΗ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ

• ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (σύμφωνα με το σχέδιο του 
Παραρτήματος της Ανακοίνωσης για τις Κατευθυντήριες Παραρτήματος της Ανακοίνωσης για τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές):Γραμμές):

  
1.1. Την εθνική υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τη στρατηγική Την εθνική υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τη στρατηγική 

προσέγγιση των στόχων της Ε.Ε.προσέγγιση των στόχων της Ε.Ε.
2.2. Ποσοτικό στόχο ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020Ποσοτικό στόχο ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020
3.3. Την αξιολόγηση της εθνικής κατάστασης σε σχέση με τις Την αξιολόγηση της εθνικής κατάστασης σε σχέση με τις 

στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμέςστρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές
4.4. Τη σχεδιαζόμενη πολιτική και τους αντίστοιχους ποιοτικούς και Τη σχεδιαζόμενη πολιτική και τους αντίστοιχους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής τηςποσοτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της
5.5. Τον εντοπισμό & την παρουσίαση 3 βέλτιστων πρακτικώνΤον εντοπισμό & την παρουσίαση 3 βέλτιστων πρακτικών



Εντατική υδατοκαλλιέργειαΕντατική υδατοκαλλιέργεια Αριθμός μονάδωνΑριθμός μονάδων
ΠαραγωγήΠαραγωγή

((τντν))

Εσωτερικά νεράΕσωτερικά νερά 9292 1.9021.902

Θαλάσσια ιχθ/γειαΘαλάσσια ιχθ/γεια 336336 100.000100.000

ΟστρακοκαλλιέργειαΟστρακοκαλλιέργεια 590590 17.50017.500  

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 1.0181.018 119.402119.402

ΑριθμόςΑριθμός
Παραγωγή        Παραγωγή        

   (εκατ.    (εκατ. 
ιχθύδια)ιχθύδια)

ΙχθυογεννητικοίΙχθυογεννητικοί 3636 400400

Εικόνα της παραγωγής προϊόντων Εικόνα της παραγωγής προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα το 2011υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα το 2011



  Εσωτερικά νερά
Πέστροφα

 
Κυπρίνος Σολομός Χέλι Διάφορα ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός μονάδωνΑριθμός μονάδων 72 7 2 8 3 92

Παραγωγή (τν)Παραγωγή (τν) 1.400 85 4 377 36 1.902



Γεωγραφική κατανομή λιμνοθαλασσώνΓεωγραφική κατανομή λιμνοθαλασσών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμός % έκτασης

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 22 23,9

Ήπειρος 18 25,5

Δυτική Ελλάδα 15 43,3

Πελοπόννησος 7 1,8

Ιόνια νησιά 5 4,5

Αττική 4 0,5

Στερεά Ελλάδα 2 0,3

Κεντρική Μακεδονία 1 0,1

Θεσσαλία 1 0,1

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 76 100,0



ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε

για τηνγια την

προσοχήπροσοχή

σας!σας!
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