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Η ανθρώπινη κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπου όμως 
το 60-70% των ψαρικών που καταναλώνονται είναι 

εισαγόμενα, με τάση συνέχισης της αύξησης των εισαγωγών, 
κάτι που θα μειώσει περαιτέρω τον βαθμό αυτάρκειας της ΕΕ. 
Η αυξημένη ζήτηση των αλιευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο εί-
ναι αποτέλεσμα τόσο των διαφόρων εκστρατειών προώθησης 
(promotion campaigns) των προϊόντων, όσο και της “διαπαιδα-
γώγησης” των καταναλωτών σχετικά με τη συμβολή αυτών των 
τροφίμων στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Ως γνωστό, 
τα περισσότερα ψάρια και θαλασσινά (seafood) και αυτά με 
εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα ολικού λίπους είναι πλούσια 
σε υψηλής διατροφικής αξίας ω-3 λιπαρά οξέα, ολικές πρωτεΐ-
νες, βιταμίνες A, D και του συμπλέγματος B -με εξέχουσα τη βι-
ταμίνη Β6- και θρεπτικά ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρος, φώσφορος, 
ασβέστιο, ψευδάργυρος, ιώδιο κ.λπ. 

Ο τομέας αξιοποίησης αλιευμάτων (εξαιρείται η διακίνηση νω-
πών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) αντιπροσωπεύεται στην ΕΕ 
από περίπου 3.500 μικρού, μεσαίου και μεγάλου δυναμικού επι-
χειρήσεις, με 123.000 θέσεις απασχόλησης και κύκλο εργασιών 
περίπου 28 δισ. €. 

Πρωτοπορία στην παραγωγή κατέχουν τα μεταποιημένα αλι-
εύματα και ειδικότερα οι παραδοσιακού και νέου τύπου κονσέρ-
βες έτοιμων, προ-μαγειρευμένων γευμάτων (ready to eat food). 
Στη χώρα μας, την αξιοποίηση των αλιευμάτων από αρχαιοτάτων 
χρόνων συνιστούσαν επίσης τα μεταποιημένα προϊόντα, κυρίως 
αλίπαστα και καπνιστά. Πλέον και με τη συμβολή της τεχνολογί-
ας, ο τομέας εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες, όπως κατάψυξη, 
φιλετοποίηση, νέου τύπου κονσερβοποίηση και συσκευασίες λια-
νικής έτοιμων φαγητών, αποκελύφωση οστράκων κ.λπ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στo πλαίσιο του 

Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, το 
2015 καταγράφονται στον τομέα 150 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(MME), 59 κατάψυξης, 50 μεταποίησης και 41 αποκελύφωσης, 
με απασχολούμενους 2.000 άτομα (υπολογιζόμενα σε ισοδύνα-
μα πλήρους απασχόλησης-ΙΠΑ). Οι παραπάνω ΜΜΕ, το 2015, 
επεξεργάστηκαν 55.000 t πρώτης ύλης, αξίας 143,5 εκ. € από 
ιχθυόσκαλες, ιχθυοκαλλιέργειες ή μέσω τρίτων (κυρίως εισα-
γόμενες ποσότητες) και παρήγαγαν 48.000 t προϊόντων, αξίας 
214,3 εκ. €. Στις δραστηριότητες των ΜΜΕ, ο κλάδος κατάψυ-
ξης συνεισέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό (75%) στον κύκλο ερ-
γασιών του τομέα, ακολουθούμενος από τους κλάδους μεταποί-
ησης (24%) και αποκελύφωσης (1%). Σε αντιπαράθεση, το 1998, 
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: 48%, 49% και 3%. 

Ενδελεχής μελέτη των ετήσιων ποσοτήτων εμπορίας αξιοποιη-
μένων αλιευμάτων των δύο τελευταίων δεκαετιών αποδεικνύει τη 
σημαντική, σταδιακή αύξηση της ζήτησης κατεψυγμένων κυρίως 
εισαγόμενων, χαμηλής εμπορικής αξίας φιλέτων (έως και 265%) 
και την παράλληλη σταδιακή μείωση της ζήτησης παραδοσιακών 
αλίπαστων και καπνιστών (έως και 54%). Οι αυξομειώσεις των 
ποσοτήτων αποτυπώνονται με ευκρίνεια και στις αξίες των πωλή-
σεων των επιμέρους κλάδων του τομέα αξιοποίησης αλιευμάτων. 

Οι κυριότεροι λόγοι των μεταβολών αυτών συνίστανται κυ-
ρίως στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων/εισαγόμενων 
κατεψυγμένων φιλέτων και κονσερβών λιανικού εμπορίου, στη 
χρήση από τους καταναλωτές των κατεψυγμένων προϊόντων ως 
κύρια γεύματα ενώ των μεταποιημένων ως συνοδευτικά εδέ-
σματα ή ορεκτικά και βέβαια στη σχετικά υψηλή τιμή των εγχώ-
ριων μεταποιημένων, λόγω των ακριβών πρώτων υλών, υλικών 
συσκευασίας και συνοδών υλικών των συνταγών ή πλήρωσης 
της συσκευασίας (έλαια, καρυκεύματα κ.λπ.).

Όσον αφορά τις τάσεις των εισαγωγών ποσοτήτων νωπών 
και αξιοποιημένων αλιευμάτων της χώρας μας, με βάση τον 
τύπο του προϊόντος και για το χρονικό διάστημα από το 2008 
έως 2012, καταγράφηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά κατείχαν 
τα προϊόντα κατάψυξης (συνήθως φιλέτα αλλά και ολόκληροι 
οργανισμοί, π.χ. μαλάκια, μαλακόστρακα, ψάρια), ακολουθού-
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μενα από τα έτοιμα προμαγειρευμένα φαγητά και τα φρέσκα 
προϊόντα. Στην τέταρτη θέση, με ποσοστό μικρότερο του 10% 
καταγράφηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα οι ποσότητες μετα-
ποιημένων εισαγόμενων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέρ-
γειας, δηλαδή τα αποξηραμένα, παστά και καπνιστά αλιεύματα. 
Με βάση επεξεργασμένα στοιχεία ποσοτήτων αλιευμάτων των 
οικονομικών ετών από το 2013 έως το 2015 αλλά και πλέον 
πρόσφατα στοιχεία, αποδεικνύεται μάλιστα περαιτέρω σταδιακή 
αύξηση των ποσοτήτων εισαγόμενων κατεψυγμένων φιλέτων 
με παράλληλη αντίστοιχη μείωση των ποσοτήτων στις υπόλοι-
πες κατηγορίες, κυρίως εξ αιτίας της σημαντικής, συνεχιζόμενης 
αύξησης του τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας, αφού προ-
σεγγίζονται οι 30 εκ. αφίξεις τουριστών (προκαταρκτικά στοιχεία 
2017) και δευτερευόντως λόγω των αλλαγών στις διατροφικές 
συνήθειες του ντόπιου πληθυσμού. Όσον αφορά στις τάσεις των 
εξαγωγών της χώρας μας σε αντίστοιχα προϊόντα καταγράφηκε 
ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτέλεσαν (2008 έως 2015) και 
αποτελούν έως σήμερα τα νωπά αλιεύματα, κυρίως θαλασσο-
καλλιέργειας, γεγονός που ως γνωστό τα κατηγοριοποιεί και τα 
αναδεικνύει σε μια από τις ηγετικές θέσεις παγκοσμίως. Συνολι-
κά, τα αξιοποιημένα αλιεύματα με τις διάφορες υποκατηγορίες 
τους, δηλαδή κατεψυγμένα, έτοιμα προμαγειρευμένα και απο-
ξηραμένα-παστά-καπνιστά καταγράφηκαν με ποσοστά μικρότε-
ρα του 20% του συνολικού εξαγώγιμου προϊόντος αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας της χώρας μας. Επιπλέον, ενώ το ποσοστό 
των κατεψυγμένων προϊόντων προς εξαγωγή παρέμεινε τα τε-
λευταία έτη σταθερό, καταγράφηκε στατιστικά σημαντική μείω-
ση των έτοιμων προμαγειρευμένων και αντίστοιχα στατιστικά 
σημαντική αύξηση των αποξηραμένων-παστών-καπνιστών των 
εγχώρια παραγόμενων μεταποιημένων αλιευμάτων.

Όσον αφορά στις τάσεις εισαγωγών και εξαγωγών νωπών και 
αξιοποιημένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της χώ-
ρας μας με βάση τους κύριους εμπορικούς εταίρους-χώρες για 
το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε ότι οι κυριότερες χώρες 
από τις οποίες εισάγουμε αλιεύματα, σταθερά σχεδόν τα τελευ-
ταία χρόνια, είναι οι χώρες Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Δανία, 
Γερμανία, Τουρκία και Μαρόκο. Στην προσέγγιση αυτή αποτελούν 
εξαίρεση οι μακρινές τρίτες χώρες, όπως Περού, Ινδία και Κίνα 
αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ, όπως είναι η Νορβηγία, που κα-
τείχαν όλες μαζί, π.χ. για το 2012 έως και ποσοστό μεγαλύτερο 
του 50% των συνολικών εισαγωγών της χώρας μας. Τα κυριότε-
ρα εμπορικά είδη που εισάγονται στην χώρα μας για ανθρώπινη 
κατανάλωση αποτελούν κυρίως κατά φθίνουσα σειρά προτεραιό-
τητας διαφορετικών ειδών τόνοι, χταπόδια, καλαμάρια, σολομοί, 
γαρίδες και μπακαλιάροι. Επίσης εισάγουμε σημαντικές ποσότητες 
αλιευμάτων για άλλες χρήσεις, κυρίως βιομηχανικές (non food 
use seafood) τόσο από χώρες της ΕΕ αλλά και από τρίτες χώ-
ρες. Αντίθετα, χώρες στις οποίες εξάγουμε νωπά και αξιοποιημέ-
να προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι κυρίως η Ιταλία 
(40% των συνολικών εξαγωγών) και ακολουθούν κατά φθίνουσα 
σειρά προτεραιότητας, Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, 
Μ. Βρετανία και Γερμανία με πολύ μικρότερα ποσοστά. Τέλος, οι 
μακρινές τρίτες και άλλες χώρες της ΕΕ κατέχουν μόνον μικρό 
ποσοστό των εξαγωγών της χώρας μας, περί το 12 έως 13%.

Συμπεριλαμβανομένης και της μεταποίησης, ο τομέας αξιο-
ποίησης και εμπορίας αλιευμάτων καταγράφεται ως ένας από 
τους ελάχιστους τομείς της ελληνικής οικονομίας, που ακόμα και 
σήμερα, στην περίοδο της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης, πα-
ρουσιάζει θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Τα κυριότερα είδη που καλ-
λιεργούνται στη χώρα μας (και εξάγονται νωπά) είναι η τσιπούρα 
(Sparus aurata, Linnaeus 1758) και το λαυράκι (Dicentrarchus 

labrax, Linnaeus 1758), ενώ τα κυριότερα είδη που μεταποιού-
νται είναι το καλαμάρι (Loligo vulgaris, Lamarck 1798), το χτα-
πόδι (Octopus spp.), ο γαύρος (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 
1758), η σαρδέλα (Sardina pilchardus, Walbaum 1792) και το 
θράψαλο (Ommastrephidae). Το άθροισμα των τελευταίων πέντε 
ειδών να αποτελεί ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής 
αξιοποιηθείσας πρώτης ύλης, το έτος 2015. 

Νωπά, χαμηλής εμπορικής αξίας κυρίως μικρά πελαγικά αλιεύματα

Στην περιγραφείσα υφιστάμενη κατάσταση του εγχώριου το-
μέα αξιοποίησης και εμπορίας αλιευμάτων καταγράφονται και-
νοτόμες δράσεις και διαφαίνονται νέες κατευθύνσεις και προο-
πτικές, υποστηριζόμενες οικονομικά, τόσο από την ΕΕ (Άξονας 
4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας-ΕΤΑ), όσο και την ελληνική 
πολιτεία (ΥΠΑΑΤ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασ-
σας-ΕΠΑλΘ), με συνδυαζόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν εξαίρετα εργαλεία υποστήριξης της βιώσιμης ανά-
πτυξης στις περιοχές αλιείας της χώρας μας. Οι νέες δράσεις 
και κατευθύνσεις συνίστανται κυρίως από ενέργειες δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας σε τοπικά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας, ιδιαίτερα σ’ αυτά με χαμηλές τιμές διάθεσης ή της μη 
διάθεσης και υψηλό κόστος παραγωγής (ενεργειακές κρίσεις 
των τελευταίων ετών), παράγοντες που αυξάνουν υπέρμετρα 
την πίεση στους παραγωγούς/αλιείς μεμονωμένα, αλλά και ευ-
ρύτερα στις τοπικές τους κοινωνίες. Απώτερος στόχος είναι οι 
ίδιοι οι παραγωγοί να επενδύσουν στη δημιουργία προστιθέμε-
νης αξίας των δικών τους προϊόντων, με την ίδρυση και λειτουρ-
γία νέων, καινοτόμων, μικρής έως μεσαίας δυναμικότητας μετα-
ποιητικών μονάδων σε συνεταιριστική ή οικογενειακή βάση, σε 
όλη την επικράτεια. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των «Πιλοτικών 
δράσεων του ΕΠΑλΘ 2007-2013» χρηματοδοτήθηκε η ίδρυση 
και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, του εργα-
στηρίου μεταποίησης και συσκευασίας αλιευμάτων Καλύμνου με 
απασχολούμενους τις συζύγους ή άλλα μέλη των οικογενειών 
των αλιέων και χρήση τοπικής πρώτης ύλης, χαμηλής εμπορικής 
αξίας ιχθύων που αφθονούν στην περιοχή, όπως είναι ο λευκός 
τόνος (Thunnus alalunga, Bonnaterre 1788), η παλαμίδα (Sarda 
sarda, Bloch 1793), η τάσκα (Euthynnus aletteratus, Rafinesque 
1810), η γόπα (Boops boops, Linnaeus 1758), ο γουρλομάτης ή 
σαρδελόγαυρος (Etrumeus teres, DeKay 1842) και η σαρδέλα 
(S. pilchardus). 

Νωπά, χαμηλής εμπορικής αξίας αλιεύματα Ν. Αιγαίου

Λευκός τόνος

Τάσκα
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Μεταποιημένα προϊόντα που διακινούνται στην τοπική αγορά 
από τις τρέχουσες δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι ενδει-
κτικά: τα καπνιστά φιλέτα λευκού τόνου, παλαμίδας και τάσκας 
σε παρθένο ελαιόλαδο, η σάλτσα τονοειδών για ζυμαρικά, τα 
έτοιμα φαγητά τονοειδών με προσθήκη ντόπιων λαχανικών και 
τα καπνιστά μπιφτέκια/λουκάνικα τονοειδών με διάφορα τοπι-
κά μπαχαρικά. Επιλεγμένα δείγματα των παραπάνω νωπών και 
μεταποιημένων ιχθύων υπόκεινται σε τακτικούς φυσικοχημικούς, 
μικροβιολογικούς και οργανοληπτικούς έλεγχους ποιότητας στο 
ΙΝΑΛΕ, με σκοπό την ασφαλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη 
εκτίμηση της υψηλής ποιότητας και διατροφικής τους αξίας. Επί-
σης, το ΥΠΑΑΤ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω του ΙΝΑΛΕ συνέβα-
λαν στη δράση αυτή, τόσο με την προμήθεια και εγκατάσταση 
του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου 
όσο και με την παρακολούθηση των μεταποιητικών διαδικασι-
ών “από το δίχτυ στο πιάτο”. Έτσι τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία 
τρεις βασικές γραμμές παραγωγής, δηλαδή: α) ελαφρώς παστών 
φιλέτων, συσκευασμένων σε γυάλινο βαζάκι με μεταλλικό πώμα, 
β) καπνιστών φιλέτων, συσκευασμένων σε πλαστικές μεμβράνες 
και γ) νωπών μπιφτεκιών και λουκάνικων από τα υπολείμματα 
της φιλετοποίησης, συσκευασμένων σε πλαστικές μεμβράνες.

Τόσο από την πρόσφατη δραστηριότητα της Καλύμνου αλλά 
και γενικότερα από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι καταγεγραμμέ-
νο ότι αλιεία και αξιοποίηση αλιευμάτων παράγουν σημαντικές 
ποσότητες υποπροϊόντων, τα οποία ως απορριπτόμενα ή δύ-
σκολα εμπορικά διαθέσιμα μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμέ-
νη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό, η νέα κοινή 
αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) της ΕΕ καταργεί τη σπάταλη πρακτική 
των απορρίψεων στη θάλασσα, μέσω της καθιέρωσης υποχρε-
ωτικής εκφόρτωσης των απορριπτόμενων (discards), μέτρο το 
οποίο θα εισαχθεί σταδιακά από το 2015 έως το 2019 για όλα 
τα εμπορικά είδη των ευρωπαϊκών υδάτων που υπόκεινται στο 
ανώτατο όριο του συνόλου των αλιευτικών πόρων που επιτρέ-
πεται να αλιευθούν (total allowable catch, TAC) ή στο ελάχιστο 
μέγεθος (minimum size). Επίσης, από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
επιβάλλονται στις χώρες της ΕΕ αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι 
διάθεσης των υποπροϊόντων της μεταποιητικής βιομηχανίας. 
Όμως, από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική είναι γνωστό ότι 
οι θαλάσσιοι οργανισμοί αποτελούν σημαντική πηγή βιοδραστι-
κών ουσιών, με ιδιαίτερο βιομηχανικό ενδιαφέρον, κυρίως μετά 
την προσθήκη τους στα σύγχρονα καινοτόμα τρόφιμα, φάρμακα 
και καλλυντικά. Δυστυχώς, η εγχώρια βιομηχανία/βιοτεχνία επε-
ξεργασίας και διάθεσης αλιευμάτων δεν αξιοποιεί σήμερα απο-
τελεσματικά τα υποπροϊόντα αλιείας και μεταποίησης. Στο πα-
ρελθόν υπήρξαν περιορισμένες δράσεις παραγωγής ιχθυελαίων 
και ιχθυάλευρων, από ΜΜΕ μεμονωμένα. Συνεπώς, σε συνδυα-
σμό με την τήρηση των κανόνων της ΕΕ καθίσταται επιτακτική 

η ανάγκη μεταστροφής και εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων 
του κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων και στη χώρα μας. Για πα-
ράδειγμα, οι εισαγωγές κατεψυγμένων, κυρίως “φτηνών” φιλέ-
των, επιβάλλεται να αντικατασταθούν από ντόπιες παραγωγές 
κατεψυγμένων φιλέτων (επισημαίνεται η σημαντική προσπάθεια 
προς αυτή την κατεύθυνση που καταγράφεται ήδη από τις εταιρί-
ες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με τη φιλετοποίηση των ειδών 
τσιπούρα και λαυράκι), αλλά και νέων μεταποιημένων, ει δυνατόν 
παραδοσιακών ΠΓΕ/ΠΟΠ προϊόντων, με χρήση τοπικής πρώτης 
ύλης αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και τοπικών συνοδών υλικών 
συσκευασίας. Επιπλέον, επιβάλλεται διαφοροποίηση των υφι-
στάμενων γραμμών παραγωγής (production lines) με νέες, και-
νοτόμες που θα προσφέρουν ως τελικά προϊόντα, υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας βιοδραστικές ουσίες, χρήσιμες στα λειτουργικά 
τρόφιμα, στα φάρμακα και στα καλλυντικά. Παράλληλα, οι προ-
τεινόμενες, νέες γραμμές παραγωγής, λειτουργώντας με πρώτη 
ύλη τα υπάρχοντα υποπροϊόντα, θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα 
στον περιορισμό της υφιστάμενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, 
μέσω απόρριψης ή μεταποιητικής διαδικασίας των ειδών. Τελικός 
στόχος των προτεινόμενων δράσεων είναι η εμπορία καινοτό-
μων, υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόντων που 
έχει τόσο ανάγκη η ελληνική και παγκόσμια αγορά αγαθών. 

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωθείσα αξία (όχι πο-
σότητα) των ετήσιων εισαγωγών θαλασσινών την περίοδο της 
“έντονης” οικονομικής κρίσης από 520 το 2008 σε 420 εκ. € το 
2012 και την αντίστοιχη αυξημένη αξία των ετήσιων εξαγωγών 
από 450 σε 580 εκ. €, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, ο κλάδος 
μεταποίησης αλιευμάτων να συνεισφέρει σήμερα περισσότερο 
σε σχέση με το παρελθόν: στην αύξηση των θέσεων απασχόλη-
σης, των επενδύσεων, των πωλήσεων και των ποσοτήτων της 
επεξεργασμένης πρώτης ύλης, στη διατήρηση της κεφαλαιουχι-
κής αξίας των ΜΜΕ και στη μείωση των ενεργειακών δαπανών, 
του κόστους παραγωγής και του χρέους, με απώτερο στόχο την 
περαιτέρω αύξηση του θετικού ισοζυγίου εξαγωγών/εισαγωγών 
του τομέα αξιοποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της χώρας μας. Έτοιμα φαγητά λευκού τόνου με προσθήκη τοπικών μυρωδικών
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Νωπή γόπα (B. boops)

Νωπά απορριπτόμενα αλιεύματα 
(discards)

Νωπός γουρλομάτης ή 
σαρδελόγαυρος (E. teres)

Λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα 
(lagoons) εκτατικής 
υδατοκαλλιέργειας της Β. Ελλάδας


