
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Μία πρωτοβουλία 

www.eumofa.eu/el 

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας



Σκοπός του EUMOFA,υπηρεσίες 

και υφιστάμενη κατάσταση

Είναι ένα εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 

To Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Yυδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) 

είναι ένα ευφυές εργαλείο πληροφόρησης για τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχο έχει την:

 Αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς

 Ανάλυση της δυναμικής των αγορών στην Ε.Ε.

 Υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων και χάραξη πολιτικών

Το EUMOFA συμβάλλει στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ότι αφορά τις αγορές 

όπως ορίζεται στο άρθ. 42 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού No 1379/2013.
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Τρέχουσες δραστηριότητες & 

αναπτυξιακή προσέγγιση

Η δραστηριότητα του EUMOFA στηρίζεται σε 4 κατηγορίες δράσεων:

www.eumofa.eu 

Το EUMOFA είναι ένα δυναμικό εργαλείο σε συνεχή 

εξέλιξη

Αύξηση 

κάλυψης ΚΜ/

δεδομένων

ΣΤΟΧΟΙ και ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:

Νέες λύσεις 

εναρμόνισης

Νέα μέσα διάδοσης 

και «εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης»

Νέες 

προσεγγίσεις 

ανάλυσης

2



Πηγές δεδομένων & ποιότητα

Ευρωπαϊκή επίπεδο
DG MARE

EUROSTAT

DG TAXUD

Κράτη Μέλη Ε.Ε.
Συν:

Νορβηγία

Ισλανδία

Ιδιωτικοί πάροχοι

δεδομένων

Η ποιότητα των δημοσιευμένων 

δεδομένων εξασφαλίζεται από την :

αξιοπιστία των εθνικών πηγών και των

ιδιωτικών παρόχων πληροφοριών;

συμμόρφωση των πηγών με τις

συμφωνίες παράδοσης και τη συνεχή

ενημέρωση των δεδομένων

τακτικούς ελέγχους που διενεργούν οι

αναλυτές του EUMOFA, σε αμφότερα τα

στάδια συλλογής και διάδοσης
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Συλλογή 

δεδομένων --------
---------
---------



Ποια τα αναμενόμενα 

οφέλη?

Βασική προστιθέμενη αξία του EUMOFA είναι η δραστηριότητα εναρμόνισης,

με σκοπό τη  

συγκρισιμότητα των δεδομένων

Ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατανόηση 

της διαμόρφωσης των τιμών

Ανάπτυξη και τροφοδοσία συγκεκριμένων εργαλείων 

ανάλυσης της αγοράς

(π.χ. ισοζύγιο εφοδιασμού)

Ευθυγράμμιση των συστημάτων (ονοματολογίες, 

νομίσματα, γλώσσες, βάρος) σε ένα κοινό πρότυπο 

συσσωμάτωσης
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Επισκόπηση εργασιών & 

παρεχόμενων υπηρεσιών

Ανάλυση δεδομένων και έρευνα αγοράς

Έρευνα αγοράς
στηρίζεται στην ανίχνευση και κατανόηση των κύριων φαινομένων που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο προϊόν (ή μια ομάδα προϊόντων) σε μια δεδομένη περίοδο

Διαφοροποιημένες αναλύσεις, σε διαφορετικά επίπεδα
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Ανάλυση 

προοπτικών

Μηνιαίες 

τάσεις

Ετήσια 

δομημένη 

ανάλυση

Οι ισολογισμοί 

εφοδιασμού,

με λεπτομέρειες σχετικά με

εισαγόμενα - εξαγόμενα 

προϊόντα από την άποψη 

της μεθόδου παραγωγής

(άγρια / εκτρεφόμενα)

Ad-hoc ανάλυση

(π.χ. καταναλωτικές 

συνήθειες της ΕΕ, 

βιολογική 

υδατοκαλλιέργεια στην 

ΕΕ)

Προφίλ 

χωρών

Μακροοικονομικά 

δεδομένα
Χάρτης ΕΕ 

πρώτων 

πωλήσεων
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Επισκόπηση εργασιών και 

παρεχόμενες υπηρεσίες

Πολιτική διάχυσης
Ευρεία, εύκολη στην ανάγνωση

επισκόπηση των φαινομένων της αγοράς:

• Μηνιαίες επισημάνσεις ;

• Ο κλάδος της αλιείας στην ΕΕ;

• Μελέτες περιπτώσεων

• Ad-hoc ανάλυση.

Εκτεταμένη βάση δεδομένων, με τέσσερα

εργαλεία εξαγωγής δεδομένων:

• Προκαθορισμένα ερωτήματα;

• Ad-hoc ερωτήματα (σε κύρια εμπορικά

είδη και αναλυτικό επίπεδο)

• Μαζική λήψη;

• Χάρτης πρώτης πώλησης στην ΕΕ

Υποστήριξη χρηστών: ομάδα στην

υπηρεσία σας μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και γραφείου υποστήριξης

μέσω τηλεφώνου
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αναφορές και 

αναλύσεις
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Μηνιαίες και Ετήσιες 
Δημοσιεύσεις

Μηνιαίες επισημάνσεις:

 Πρώτες πωλήσεις σε ΕΕ

 Εισαγωγές εκτός ΕΕ 
(προσεχώς)

 Παγκόσμια αγορά

 Θέματα του μήνα (2)

 Κατανάλωση

 Μακροοικονομικό πλαίσιο

Κάθε τεύχος των Μηνιαίων Επισημάνσεων εστιάζει σε

συγκεκριμένα θέματα. E.g. No.9/2017 :

Θέματα του μήνα

Ξιφίας στην ΕΕ

Λαβράκι και τσιπούρα στην Ελλάδα

Η ετήσια έκθεση παρέχει μια οικονομική

ανάλυση του συνόλου της βιομηχανίας της ΕΕ

στον τομέα της αλιείας και της

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και μια σύγκριση

με άλλες βιομηχανίες τροφίμων
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Η αγορά αλιείας στην ΕΕ:

1. Επισημάνσεις

2. Η Ε.Ε. στον κόσμο

3. Προσφορά στην αγορά της 

ΕΕ

4. Κατανάλωση

5. Εμπόριο

6. EU εκφορτώσεις

7. Παραγωγή 

υδατοκαλλιέργειας

Διάδοση 

δεδομένων



Ad hoc ανάλυση

Μελέτη των καταναλωτικών

• Καταγραφή 

υφιστάμενων μελετών 

σχετικών με τις 

καταναλωτικές συνήθειες 

Έρευνα εμπλεκομένων

• Καταγραφή εκστρατειών 

σε εθνικό επίπεδο

• Τελική έκθεση

Αναφορές δημιουργούνται για κάθε χώρα. π.χ. Ελλάδα
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Βιολογική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ:

Ανάλυση της οικονομικής 

απόδοσης του κλάδου της 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

στην ΕΕ, με εστίαση σε 

επίπεδο Κ-Μ
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1.835 t

720 t
1.130 t

0

1.000

2.000
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Βιολογική υδατοκαλλιέργεια 
στην Ελλάδα (πηγή: Eurostat)
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Το σύστημα προκαθορισμένων 
ερωτήσεων του EUMOFA

Προκαθορισμένα 

ερωτήματα

Έτοιμοι προς χρήση πίνακες με 

προεπιλεγμένα φίλτρα, που μπορούν να 

μεταφορτωθούν σε διαφορετικές μορφές 

(excel, csv, pdf κ.λπ.)

Για «ενδιάμεσους» χρήστες

Ad-hoc ερωτήματα

Εργαλείο για την περιήγηση στα 

δεδομένα και επιλογή 

προσωποποιημένης εξαγωγής 

δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να 

μεταφορτωθούν σε διάφορες μορφές 

(excel, csv, pdf κ.λπ.)

Για «προχωρημένους» χρήστες

Το σύστημα του 

EUMOFA είναι δομημένο 

σε δύο τύπους 

ερωτημάτων:
Μπορείτε να βρείτε 

περισσότερα στοιχεία σχετικά 

με την αγορά της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας, 

ερωτώντας το σύστημα 

EUMOFA
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Επιπλέον, η δυνατότητα λήψης δεδομένων είναι διαθέσιμη,  “Mαζική Λήψη", που 

επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν μαζικά  δεδομένα σε μορφή CSV σε 

χρονοσειρές

Διάδοση 

δεδομένων



Προκαθορισμένα 
ερωτήματα

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Τριετής συγκρίσεις

Χρονοσειρές

Σωρευτικά 

Εισαγωγές / 

Εξαγωγές

Εντός/Εκτός E.E.

Αλιευτικά προϊόντα

Υδατοκαλλιέργεια

Εισαγωγές / 

Εξαγωγές

Επεξεργασία

ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλα τα προϊόντα

Ιστορικές 

χρονοσειρές

Κύρια εισαγόμενα 

προϊόντα στην ΕΕ

Σύγκριση σε δύο 

διαφορετικά 

νομίσματα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΕΣ 

ΤΙΜΕΣ

Πολυκριτηριακά

ερωτήματα

Κάθε τμήμα της EUMOFA διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτημάτων

Κατανάλωση

Κατανάλωση

Εισαγωγές/Εξαγωγές

για κύριες 

προελεύσεις & 

προορισμούς
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Ad-hoc ερωτήματα

Μη δομημένα ερωτήματα δίνουν δυνατότητα εργασίας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων της

EUMOFA ώστε να συνδυάζει δεδομένα με κάθε δυνατό τρόπο, προσφέροντας ταυτόχρονα

διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης

Διαθέσιμο για: Εβδομαδιαίους δείκτες;   Μηνιαίες τάσεις;   Ετήσια δεδομένα; 

+ Διμερές εμπόριο μεταξύ κύριων χωρών εταίρων της ΕΕ (στο ετήσιο και μηνιαίο τμήμα)

Εκπαιδευτικό 

βίντεο

Διαθέσιμο στο

eumofa.eu/el

Data 

Disseminatio

n
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Επιλέξτε το πεδίο ενδιαφέροντος σας και προσδιορίστε είδη, περιοχές και περιόδους με τη χρήση Φίλτρων.

Διάδοση 

δεδομένων
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ΕΛΛΑΔΑ
Εστίαση στη διαθεσιμότητα δεδομένων 
στη βάση δεδομένων EUMOFA

Επί του παρόντος, στοιχεία για την Ελλάδας είναι τακτικά διαθέσιμα στο EUMOFA για τα

ακόλουθα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας:
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Εισαγωγές-Εξαγωγές (πηγή: EUROSTAT-COMEXT)

 Μηνιαία/Ετήσια: ποσότητες και αξία για όλα τα εισαγόμενα είδη ανά χώρα προέλευσης/

προορισμού

Η συλλογή των εβδομαδιαίων και μηνιαίων στοιχείων πρώτης πώλησης είναι σε εξέλιξη

και σύντομα θα αποτελέσει μέρος της EUMOFA.

Εκφορτώσεις (πηγή: EUROSTAT-FISHERY)

 Ετήσια: ποσότητες, αξίες και τιμές για όλα τα είδη που εκφορτώνονται στην Ελλάδα

Υδατοκαλλιέργεια (πηγή: EUROSTAT-FISHERY)

 Ετήσια: ποσότητες, αξίες και τιμές για όλα τα είδη που καλλιεργούνται στην Ελλάδα

Χονδρεμπόριο (πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)

 Εβδομαδιαία/Μηνιαία: ποσότητες, αξίες ειδών που πωλούνται στην αγορά του Πειραιά
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Ελλάδα
Λοιπά διαθέσιμα δεδομένα στο 
EUMOFA

Πέρα από τα διαθέσιμα στοιχεία μέσω της βάσης δεδομένων EUMOFA, άλλα

ενδιαφέροντα στοιχεία / πληροφορίες για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

στην Ελλάδα που μπορείτε να βρείτε στη βάση δεδομένων EUMOFA είναι τα εξής:
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• Προφίλ χώρας

• Στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσης «Η αγορά αλιείας στην ΕΕ» (π.χ.

κατά κεφαλή κατανάλωση, δαπάνες νοικοκυριών)

• Λεπτομερής ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών, διαθέσιμη μέσω των

αποτελεσμάτων της ad hoc μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2016, η οποία

περιλαμβάνει επίσης μια έρευνα σχετικά με τη λιανική πώληση μεγάλης κλίμακας

• Οι τιμές των πετρελαιοειδών πλοίων στην Ελλάδα (διαθέσιμα μέσω του

μακροοικονομικού ταμπλό)

http://www.eumofa.eu/documents/20178/61322/Greece.pdf/9b0fd234-18bf-4328-9a93-b5897a7ea292
http://www.eumofa.eu/the-eu-fish-market
http://www.eumofa.eu/eumofa-publications
http://www.eumofa.eu/macroeconomic
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An initiative of the 

Η EUMOFA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας 

Πολιτικής και Αλιείας.


