
24 | ΔΗΜΗΤΡΑ

Ένας κλάδος αυξανόμενης σημασίας
Ο όρος υδατοκαλλιέργειες αφορά στην εκτροφή υδρόβιων 

οργανισμών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα ψάρια, 
τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα υδρόβια φυτά. 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ραγδαία επέκταση των 
υδατοκαλλιεργειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, 
η εκτροφή ψαριών κατέστη ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας 
παραγωγής τροφίμων στον κόσμο. 

Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον
Οι υδατοκαλλιεργειες θεωρούνται από τις πλέον φιλικές -προς 

το ευρύτερο περιβάλλον- πρακτικές παραγωγής προϊόντων δια-
τροφής. Τα προϊόντα τους αποτελούν την αποδοτικότερη μέθοδο 
παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης (σχέση χορηγούμενης / παραγόμε-
νη πρωτεΐνη), ενώ κατ’ αναλογία τελικού προϊόντος, η παραγωγή 
τους απαιτεί λιγότερη χρήση ενέργειας και νερού, σε σχέση με τα 
εναλλακτικά ή/και ανταγωνιστικά παραγόμενα προϊόντα διατρο-
φής (βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, όσπρια, δημητριακά κ.λπ.). 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), η 
υδατοκαλλιέργεια αποτελεί την πλέον αειφορική λύση στο πα-
γκόσμιο επισιτιστικό πρόβλημα. Επιπλέον, τα ψάρια ιχθυοκαλ-
λιέργειας που αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών, όταν πα-
ράγονται με αρχές και κανόνες ορθής πρακτικής, συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει την πέμπτη θέση στην παγκόσμια 
παραγωγή αλιευμάτων. Η παραγωγή εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
σε επτά είδη: μύδια, πέστροφα, σολομός, στρείδια, κυπρίνος, τσι-
πούρα και λαβράκι. Η τσιπούρα και το λαβράκι αντιστοιχούν στο 
27% του όγκου παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ 
και παράγονται από 8 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, 
Κροατία, Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα). 

Η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση θαλασσινών προϊόντων στην 

ΕΕ είναι 23,1 Κg/άτομο από αυτά όμως μόνο το 43% προέρχεται 
από την ΕΕ ενώ το υπόλοιπο 57% εισάγεται από χώρες εκτός ΕΕ. 
Έτσι το ποσοστό αυτάρκειας της ΕΕ σε αλιεύματα (λόγος μεταξύ 
παραγόμενων προς καταναλισκόμενα προϊόντα) ανέρχεται περί-
που στο 45% και παρέμεινε σταθερό από το 2008 έως το 2012.

Η παρούσα κατάσταση των 
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 

Παρότι η εκτροφή υδάτινων οργανισμών είναι γνωστή στην Ελ-
λάδα από τα χρόνια της αρχαιότητας, τα κυρίως εκτρεφόμενα ψά-
ρια σήμερα, δηλαδή το λαβράκι και η τσιπούρα, εκτρέφονται μόλις 
από το 1980. Η αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά για τα είδη αυτά 
αλλά και οι ευνοϊκές συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα, όσον αφο-
ρά στο κλίμα και στην εκτεταμένη ακτογραμμή, έκαναν την Ελλάδα 
χώρα επιλογής για την ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής.

Η εκτροφή ψαριών σε θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα αποτε-
λεί με διαφορά την κυριότερη δραστηριότητα στον τομέα των 
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας το 88% 
του όγκου και σχεδόν το 99% της αξίας παραγωγής της χώρας. 
Ακολουθεί η οστρακοκαλλιέργεια με 12% ως προς τον όγκο και 
1% ως προς τη συνολική αξία παραγωγής της χώρας. Τέλος, 
μικρό ποσοστό της παραγωγής αφορά σε χέλια, καρκινοειδή και 
υδρόβια φυτά (0,04% του όγκου και το 0,1% της αξίας παραγω-
γής υδατοκαλλιέργειας της χώρας). Η κυριότερη μέθοδος εκτρο-
φής των ιχθύων αυτών είναι σε πλωτούς δικτυοκλωβούς και σε 
πολύ μικρότερη κλίμακα σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.

Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ελλάδα έφτασε το 
έτος 2014, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Θα-
λασσοκαλλιεργειών, τους 113.000 τόνους, γεγονός που την το-
ποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ των παραγωγών κρατών αυτών 
των ειδών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κύριο 
χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο έντονος εξαγωγικός του 
προσανατολισμός, καθώς σχεδόν το 80% της συνολικής παραγω-
γής προωθείται σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας σημα-
ντικά στο ισοζύγιο ιχθυηρών και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα προϊόντα της ελληνικής θα-
λάσσιας υδατοκαλλιέργειας ως σύνολο, αποτελούν τα τελευταία 
χρόνια το δεύτερο σε αξία εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της χώρας 
μας, μετά από το ελαιόλαδο.

Δρ Κωνσταντίνα Μπιτχαβά, Δόκιμη Ερευνήτρια
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Σήμερα, δραστηριοποιούνται 63 επιχειρήσεις με 366 μονά-
δες σε όλη την Ελλάδα. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι 
οικογενειακές, μικρές και μικρομεσαίες. Υπάρχουν ωστόσο και 
μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι έχουν καθετοποιημένες εταιρείες που 
εκτός από την εκτροφή ψαριών, παράγουν γόνο και τροφές, οι 
οποίες προμηθεύουν κυρίως με γόνο και άλλες εταιρείες εντός 
και εκτός Ελλάδος.

Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας βρίσκονται κυρίως 
στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου, στην Εύβοια, στην 
Κεφαλλονιά και στην Ιθάκη, και στις θαλάσσιες περιοχές των νο-
μών Θεσπρωτίας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας. 

Επίσης, στη χώρα λειτουργούν περίπου 90 συσκευαστήρια προ-
ϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Στα συσκευαστήρια αυτά παρέχεται η 
δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας 
και μεγάλης ποικιλίας, όπως εκσπλαχνισμένα, αποκεφαλισμένα, 
φιλετοποιημένα, κ.λπ. Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας διατίθενται 
στην αγορά κυρίως νωπά, με εξαίρεση μικρές ποσότητες, κυρίως 
πέστροφας, που διατίθενται ως συσκευασμένα καπνιστά.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τομέας των υδατοκαλλιεργει-
ών συμβάλλει σημαντικά στην αποκέντρωση της οικονομίας αφού 
προσφέρει εργασία σε περίπου 15.000 εργαζόμενους διαφόρων 
ειδικοτήτων (επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό). Ση-
μαντικότερο στοιχείο όμως είναι ότι οι θέσες εργασίας αυτές είναι  
συνήθως σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχουν 
ελάχιστες άλλες εργασιακές ευκαιρίες και συμβάλλουν σημαντικά 
στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Προβλήματα 
Παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους κατά τα πρόσφατα έτη, οι 

υδατοκαλλιέργειες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η παρα-
γωγή τροφίμων αποτελεί μια αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά. 
Η κατάσταση αυτή επηρεάζεται αρνητικά από τη διακύμανση της 
ζήτησης, πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η γεωργία. Επιπλέον, 
η αγορά προϊόντων υδατοκαλλιεργειών έχει κορεσθεί για ορι-
σμένα είδη, με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι χαμηλότερες και 
συνεπώς μικρότερα τα κέρδη για τους παραγωγούς. 

Επίσης, οι διαδικασίες αδειοδότησης των μονάδων υδατο-
καλλιέργειας χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυπλοκότητα ενώ 
παράλληλα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τόσο το κόστος όσο και ο 
χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Ο μέσος χρό-
νος ολοκλήρωσης των διαδικασιών χορήγησης άδειας κυμαίνε-
ται στους είκοσι πέντε (25) μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την 
περιοχή και το είδος καλλιέργειας.

Οι διαδικασίες αδειοδότησεις συχνά αντιμετωπίζονται αρνη-
τικά από τις κοινωνίες και θεωρούνται ανταγωνιστικές με την 
τουριστική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ολική μισθωμέ-
νη θαλάσσια έκταση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται 
μόλις σε 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όμως, σε αντίθεση με άλ-
λες δραστηριότητες (π.χ. οικιστική ανάπτυξη) οι επιπτώσεις της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον 
είναι ελεγχόμενες και η άριστη κατάσταση του περιβάλλοντος 
της μονάδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά 
της και την υγεία των εκτρεφόμενων ειδών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μπορεί 
να συνυπάρχει με τις ζώνες “Natura 2000”. 

Λύσεις
Η χώρα μας οφείλει να βρει λύσεις για την ανάπτυξη των υδα-

τοκαλλιεργειών και ήδη γίνονται πολλά σημαντικά βήματα στον 
τομέα αυτό. Βασικοί στόχοι είναι: 

 � Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με έμφαση στην 
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη μείωση 
του απαιτούμενου χρόνου και κόστους.

 � Η αύξηση των υδάτινων εκτάσεων για εκμετάλλευση με την 
εφαρμογή του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού με στόχο την 
ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, σε αρμονική 
συνύπαρξη με άλλες δραστηριότητες. 

 � Το άνοιγμα των ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ήδη 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από χώρες, όπως η Κίνα, η Ρω-
σία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. 

 � Η υποστήριξη μέσω ενισχυμένων φορολογικών απαλλαγών σε 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες.

 � Η στροφή του κλάδου σε νέα είδη ψαριών, η οποία θα δώσει 
ώθηση στην αγορά στην οποία παρατηρείται πτώση τιμών λόγω 
κορεσμού και μεγάλης ανταγωνιστικότητας με άλλα κράτη. 

 � Η διάθεση προϊόντων με προστιθέμενη αξία, όπως φιλετο-
ποιημένα, προμαγειρεμένα, καπνιστά και γενικότερα μεταποι-
ημένα προϊόντα σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα διάθεση που 
περιορίζεται κυρίως στο νωπό προϊόν. 

 � Η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και η κατοχύρωση 
ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ). 

 � Η εκπαίδευση του καταναλωτή σχετικά με τη διατροφική αξία 
και την υψηλή υγιεινή και ποιότητα των εκτρεφόμενων ειδών 
από την ελληνική υδατοκαλλιέργεια.

Συμπερασματικά
Η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες 

της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Στη νέα Κοινή Αλι-
ευτική Πολιτική η υδατοκαλλιέργεια κατέχει εξέχουσα θέση και 
η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής υδατο-
καλλιέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στην Ελλάδα ο 
κλάδος πρέπει να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και 
να διεκδικήσει μερίδια αγοράς από τρίτες μεσογειακές χώρες, οι 
οποίες παρουσιάζουν ρυθμούς αύξησης πολύ υψηλότερους. Για 
την επόμενη δεκαπενταετία ως στόχος για τη χώρα μας τίθεται η 
μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής κατά 7% και αναμένεται το 
2020 να αγγίξει τους 170 χιλιάδες τόνους. 

Είναι προφανές ότι για να συμβεί αυτό, απαιτείται βελτίωση 
της παραγωγικότητας των υφιστάμενων μονάδων με παράλληλη 
επέκταση της δραστηριότητας και της παραγωγικής καινοτομίας 
καθώς και ίδρυση νέων μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, θα επι-
τευχθούν παράλληλα η αναλογική αύξηση της απασχόλησης και 
του ΑΕΠ αλλά και η διατήρηση της χώρας σε δεσπόζουσα θέση 
μεταξύ των μεσογειακών κρατών. 
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