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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα
Η Περιφέρεια Λιγουρίας στην Ιταλία
Το Βόρειο Επιμελητήριο Εμπορίου στο Szczecin στη Πολωνία
Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου Ίλφοβ στη Ρουμανία
Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Λαπωνίας στη Φιλανδία
Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα
Η Επιτροπή Δυτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία
Η Αναπτυξιακή Δημόσιου Ινστιτούτου Εθνικών Περφιερειών της Λετονίας
Το Cluster της Λιγουρίας για Θαλάσσιες Τεχνολογίες στην Ιταλία

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι:

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟY EXTRA-SMEs

Απλοποίηση διαχειριστικών διαδικασιών
Επέκταση και πρόσβαση σε νέες αγορές
Καινοτόμες λύσεις προϊόντων προστιθέμενης αξίας
Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού
Επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το έργο συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες για να
ενώσουν δυνάμεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με:

Το EXTRA SMEs είναι ένα Interreg Europe έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει την
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των αγροτικών και παράκτιων
MME που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας των υδατοκαλλιεργειών.



Ε
Π
ΙΣ

Κ
Ο
Π
Η
Σ
Η

Σ
Υ
Σ
Τ
Α
Σ
Η
Σ

 Π
Ο
Λ
ΙΤ

ΙΚ
Η
Σ

Στο έγγραφο που ανέπτυξε ο εταίρος DLTM, το οποίο

έθεσε τη βάση για το Διαπεριφερειακό Εργαστήριο με

θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

ενδιαφερομένων μερών», στο πλαίσιο της

δραστηριότητας Α3.3 του έργου EXTRA-SMEs. Το

εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020,

με συνολικά 55 συμμετέχοντες.

Στο έγγραφο που ανέπτυξε ο εταίρος NRDA, το οποίο

καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν στην επίσκεψη

μελέτης στο Siauliai της Λιθουανίας, στο πλαίσιο της

δραστηριότητας A3.5 «Επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών

σχετικά με τη διεθνοποίηση και τη βελτίωση της

εξωστρέφειας». Η επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών

πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2021.

Αυτή η σύσταση πολιτικής σχετίζεται με ένα τμήμα της

Δραστηριότητας Α3 (διαπεριφερειακή μάθηση και

ανάπτυξη ικανοτήτων) του έργου: Συγκεκριμένα:



Την παρουσία εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας σε περιοχές Natura 2000 (ή σχετικές
δραστηριότητες), καθώς η ποιότητα του νερού είναι ζωτικής σημασίας για τον τομέα.
τη χρήση αντιβιοτικών σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.
Την παρακμή της γενετικής ποικιλομορφίας των άγριων πληθυσμών.
Την παραγωγή υπολειμμάτων που συσσωρεύονται στον πυθμένα των αγροκτημάτων,
οδηγώντας σε ανοξικές συνθήκες.

τον τουρισμό
τη γεωργία
τους ψαράδες

Τύποι σύγκρουσης συμφερόντων
Τρεις κύριες ευρείες κατηγορίες τύπων συγκρούσεων συμφερόντων εντοπίζονται και
παρουσιάζονται παρακάτω, εστιάζοντας σε κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες,
περιβαλλοντικούς/οικολογικούς παράγοντες και τέλος στα οικονομικά και το εμπόριο.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρεις τύποι είναι συχνά αλληλένδετοι.

Κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις
Οι κοινωνικές συγκρούσεις είναι απλώς καταστάσεις διαφωνίας που συμβαίνουν μεταξύ
ατόμων και ομάδων που εκφράζουν φαινομενικά ασύμβατες απόψεις, αξίες ή στόχους. Η
σύγκρουση είναι εγγενής στις κοινωνίες, ωστόσο, όταν οι συγκρούσεις κλιμακώνονται ή
επιμένουν, μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες.

Περιβαλλοντικές/οικολογικές συγκρούσεις
Οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις συνδέονται άμεσα με περιβαλλοντικές και οικολογικές
συγκρούσεις. Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ είναι συχνά επικριτικές για τον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας και η υδατοκαλλιέργεια συχνά τείνει να έχει αρνητική εικόνα που
σχετίζεται κυρίως με:

Οικονομικές συγκρούσεις
Οι οικονομικές συγκρούσεις που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αφορούν
τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή άλλους πόρους μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της
υδατοκαλλιέργειας και εκπροσώπων άλλων τομέων. Τόσο η θαλάσσια όσο και η χερσαία
υδατοκαλλιέργεια απαιτούν πολύ χώρο και πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερού,
οδηγώντας συχνά σε συγκρούσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων που θέλουν να
χρησιμοποιήσουν τους ίδιους πόρους (χώρος, νερό). Οι κύριοι τομείς που ανταγωνίζονται
την υδατοκαλλιέργεια ως προς τους πόρους περιλαμβάνουν:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
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Η αποτελεσματική διαβούλευση και η εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να
λειτουργήσει θετικά στην πρόληψη των συγκρούσεων μειώνοντας την
παραπληροφόρηση και δημιουργώντας ιδιοκτησία στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων. Η δημόσια διαβούλευση είναι επομένως κεντρική, καθώς επιτρέπει την
ενσωμάτωση απόψεων, προοπτικών και στοιχείων που αντλούνται από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, οδηγώντας σε καλύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
αποτρέποντας ακόμη και την εμφάνιση των συγκρούσεων.
Οι ενέργειες των αρχών στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όλων των
ενδιαφερομένων μερών και στη δημιουργία εμπιστοσύνης προς τον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας και μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη βελτίωση της
εικόνας της υδατοκαλλιέργειας και στη μείωση των αντιληπτών κινδύνων.

Τη διευκόλυνση της διαδικασίας οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών στις τρέχουσες διαφορές, και
Την παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη για δημόσια διαβούλευση με στόχο
την πρόληψη περαιτέρω συγκρούσεων

Προσέγγιση διαχείρισης συγκρούσεων
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν τόσο από ερευνητές όσο και από
εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια:

Δημόσια διαβούλευση και ευαισθητοποίηση

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (Alternative Dispute Resolution - ADR)
Η ADR αναφέρεται σε κάθε μέσο επίλυσης διαφορών «έξω από την αίθουσα του
δικαστηρίου». Η παρακάτω πυραμίδα απεικονίζει το φάσμα των επιλογών στη
διαχείριση των συγκρούσεων, από την απομόνωση στον πυθμένα της πυραμίδας έως τη
συνεργασία στην κορυφή της πυραμίδας. Το ADR περιλαμβάνει όλες τις επιλογές εκτός
από αντιπαραθέσεις και διαφορές.

Πυραμίδα Συνεργασίας

Ανάπτυξη συστημάτων επίλυσης διαφορών
Τα συστήματα επίλυσης διαφορών αναφέρονται σε διαδικασίες αναγνώρισης,
ανάπτυξης, χρήσης και αξιολόγησης αποτελεσματικών μεθόδων για την επίλυση
συγκρούσεων. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις που σχετίζονται με την
υδατοκαλλιέργεια, τα συστήματα επίλυσης διαφορών θα πρέπει να λειτουργούν προς:
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (2/2)



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΟ
SIAULIAI, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Παρουσίαση υφιστάμενων παραδειγμάτων/περιπτώσεων, που αναδεικνύουν τις πιο σχετικές
ανάγκες και προκλήσεις που σχετίζονται με την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ
υδατοκαλλιέργειας.

Διερεύνηση του τρόπου αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων μέσω της χρήσης καινοτόμων
προϊόντων και διαδικασιών που μπορούν να βελτιώσουν τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια
των ΜΜΕ του κλάδου.

Παροχή πληροφοριών για τις περιφερειακές αρχές σχετικά με το πώς η καινοτομία μπορεί να
επηρεάσει θετικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας.

Η επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών του έργου EXTRA-SMEs έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους
εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν, πολύτιμη πρακτική εμπειρία μέσω της στενής
εξέτασης υφιστάμενων, επιτυχημένων μελετών περιπτώσεων που επηρεάζουν την απόδοση και την
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας.

Έχοντας ως βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις από τις προηγούμενες δραστηριότητες του
έργου EXTRA-SMEs (όπως τις δραστηριότητες Α1.2 & Α1.3), ο γενικός στόχος της επίσκεψης μελέτης
είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή επιτυχημένων πολιτικών, πρακτικών και πρωτοβουλιών για τη
βελτίωση της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των ΜΜΕ του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ
τούτου, οι στόχοι της επίσκεψης ανταλλαγής εμπειριών στο Siauliai της Λιθουανίας είναι οι εξής:



Διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών
Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών στις ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας
Διαφοροποιημένες υπηρεσίες και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

Η Λιθουανία έχει σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο επιχειρηματικότητας σε σχέση με το
μέσο όρο της ΕΕ, καθώς οι εξελίξεις παρεμποδίζονται από την έλλειψη πρωτοβουλιών
προώθησης της επιχειρηματικότητας και την έλλειψη ευκαιριών χρηματοδότησης. Εκτός
από αυτούς τους δείκτες, η Λιθουανία διαθέτει επίσης μια πολύ μικρή εγχώρια αγορά,
επομένως η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της διεθνοποίησης και της
εξωστρέφειας εξαρτώνται άμεσα από την ικανότητα των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας να
δημιουργούν και να εξάγουν αγαθά και υπηρεσίες ανταγωνιστικά όχι μόνο σε τοπικό
αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Η Λιθουανική Εθνική Ένωση Υδατοκαλλιεργειών και Παραγωγών Ιχθυοκαλλιεργειών
(Lithuanian National Association of Aquaculture and Fish Product Producers -
NAAFPP) ιδρύθηκε το 2002 για να αντιμετωπίσει ζητήματα βιωσιμότητας στην
υδατοκαλλιέργεια μέσω της εφαρμογής σχετικών κώδικων πρακτικής, καθώς και για να
φέρει κοντά μεμονωμένες ΜΜΕ και να σχηματίσει μια στρατηγική συμμαχία για την
αύξηση της προσέγγισής τους και την προώθηση της ποιότητας των λιθουανικών
προϊόντων ψαριών. Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα δίκτυο παραγωγών ιχθύων, ιδιοκτητών
ΜΜΕ και άλλων εκπροσώπων που συγκεντρώθηκαν για το οικονομικό όφελος όλων των
συμμετεχόντων.
Πριν από πέντε χρόνια, το NAAFPP άρχισε να επικεντρώνεται σε τεχνικές που θα
μπορούσαν να προωθήσουν την οικολογική αλιεία. Σήμερα, περισσότερο από το 40%
της λιθουανικής βιομηχανίας ψαριών έχει πιστοποιηθεί για την ανάπτυξη της
οικολογικής αλιείας. Ως αποτέλεσμα, η λιθουανική αγορά περιέχει πλέον προϊόντα
υψηλής ποιότητας, ωστόσο οι εξαγωγές τους στις περιφερειακές ή διεθνείς αγορές είναι
ακόμα κάτω από τις προσδοκίες. Αυτό αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους
του έργου EXTRA-SMEs, καθώς στοχεύει στην προώθηση αυτών των προϊόντων υψηλής
ποιότητας σε άλλες αγορές και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με βιώσιμες και φιλικές
προς το περιβάλλον τεχνικές αλιείας.
(http://www.akvakultura.lt/en)

Προτεινόμενες τοποθεσίες για επίσκεψη
1. ŠamŪkis (https://www.samukis.lt/)
2. Šilo pavėžupis (https://www.silopavezupis.lt/)
3. Karpynė (https://www.karpyne.lt/en)

Θέματα συζήτησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 



Αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών αρχών να εφαρμόζουν αποτελεσματικά
πολιτικές για την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των
ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας.

Εντοπισμός οδών καινοτομίας και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του
εκσυγχρονισμού της αλυσίδας αξίας των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας.

Κίνητρο για επενδύσεις, επιχειρηματικότητα με εξωτερικό προσανατολισμό, αντιμετώπιση
της περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, της έλλειψης γνώσης και της αδυναμίας
επέκτασης σε ευρύτερες αγορές.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής των μέσων πολιτικής των συμμετεχουσών
περιφερειών που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στην αλυσίδα αξίας των
παράκτιων και αγροτικών περιφερειακών οικονομιών με ισχυρό κλάδο υδατοκαλλιέργειας. Για
να επιτευχθεί αυτό, το EXTRA-SMEs προβλέπει εκδηλώσεις δημόσιου διαλόγου για την
επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των περιφερειακών οικονομικών παραγόντων και του κοινού σε
ευρύτερο επίπεδο.

Τα εργαστήρια και οι επισκέψεις μελέτης όπως προαναφέρθηκαν προωθούν τη μάθηση και την
ανταλλαγή εμπειριών και βοηθούν στην επίτευξη των τακτικών στόχων του έργου που είναι:

Με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το εργαστήριο και την επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών,
θα ακολουθήσουν παρόμοιες εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες της κοινοπραξίας, διασφαλίζοντας
τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και δίνοντας ιδέες και προοπτικές στις τοπικές ΜΜΕ
υδατοκαλλιέργειας.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
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