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Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι:

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 Επιτροοπή Δυτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία

Η Αναπτυξιακή Δημόσιου Ινστιτούτου Εθνικών Περφιερειών της Λετονίας 

Το Cluster της Λιγουρίας για Θαλάσσιες Τεχνολογίες στην Ιταλία
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

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.

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:
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Αυτή η σύσταση πολιτικής αναφέρει τις βέλτιστες

πρακτικές που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της

Δραστηριότητας Α3.1 "Βελτίωση των πολιτικών για την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

των ΜΜΕ στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές της ΕΕ

όπου η υδατοκαλλιέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της

περιφερειακής οικονομίας". Ο στόχος αυτής της

σύστασης πολιτικής είναι να παρουσιάσει

υποδειγματικές πρακτικές που εντοπίστηκαν και να

επισημάνει τη γνώση από τις εξεταζόμενες

περιπτώσεις.



Επιχειρηματικές στρατηγικές καινοτομίας
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει στρατηγικές
επιχειρηματικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ
υδατοκαλλιέργειας σε όλη την αλυσίδα αξίας που
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους, την
παραγωγικότητά τους και προάγουν την
οικονομική πρόοδο. Οι κύριες προκλήσεις αυτής
της κατηγορίας σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη
βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, την αύξηση
της διατροφικής αξίας των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη δίαιτων για
ειδικά είδη και τη διαχείριση της υγείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Τεχνολογικές Καινοτομίες
Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση της προσαρμογής σε εναλλακτικές
πηγές ζωοτροφών, την αντοχή στις ασθένειες,
την αποτελεσματικότητα των ζωοτροφών, την
ανθρώπινη υγεία και τις σύγχρονες διατροφικές
απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, καθώς και τις
απαιτήσεις σε τεχνολογικές καινοτομίες στην
αλυσίδα αξίας υδατοκαλλιέργειας. Αυτή η
κατηγορία περιστράφηκε κυρίως γύρω από
τεχνολογικές καινοτομίες στους τομείς της
επανακυκλοφορίας, της αναπαραγωγής, της
διαχείρισης ασθενειών και της διατροφής.

Έρευνα και Ανάπτυξη
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει περιπτώσεις
επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης ή έργων που
ξεκίνησαν σε χώρες εταίρων από ιδιωτικούς
φορείς, για την υποστήριξη της υιοθέτησης της
καινοτομίας και την προώθηση του κλάδου.

 Στρατηγικές Συμμαχίες και Συνέργειες
Αυτή η κατηγορία υπογραμμίζει τη σημασία της
δημιουργίας συνεργασιών με ερευνητικά
ινστιτούτα, κοινωνικές οργανώσεις πολιτών,
ακαδημαϊκούς, διεθνείς αναπτυξιακούς
οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας  της
υδατοκαλλιέργειας), ως κινητήριος μοχλός στην
απελευθέρωση του καινοτόμου δυναμικού του
κλάδου και στην αύξηση της απόδοσης και της
ανταγωνιστικότητας μεμονωμένων επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και
ευαισθητοποίηση

Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι ένα σημαντικό
ζήτημα, το οποίο θεωρείται βασικός
παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας και την υιοθέτηση
καινοτομιών. Αυτή η κατηγορία διαπίστωσε ότι
η ανάπτυξη πλήρως λειτουργικών δικτύων
γνώσης μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης
ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης μπορεί να
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της
καινοτομίας, στη μείωση του κόστους
συναλλαγής της διάδοσης γνώσεων και στην
ενθάρρυνση της πράσινης καινοτομίας σε
τομείς όπου τα σημάδια της αγοράς δεν είναι
πλήρως αποτελεσματικά .



Χώρα Εταίρου: Σκωτία

Όνομα Πρακτικής: Ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Οστρακοειδών της Σκωτίας (Association of Scottish
Shellfish Growers - ASSG)

Περιγραφη Πρακτικής
Η υπό εξέταση πρακτική είναι ο Κώδικας Πρακτικής του 2005. Υπάρχουν πολλοί κώδικες καλών πρακτικών που
σχετίζονται με τα οστρακοειδή, που διατίθενται επί του παρόντος ή υπό προυποθέσεις στους καλλιεργητές
οστρακοειδών, που κυμαίνονται από εθνικές συστάσεις Codex σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές υγιεινής, έως
περιβαλλοντικά εστιασμένες προτάσεις για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Ο κώδικας ορθής πρακτικής
ASSG εφαρμόζεται σε ρυθμιστικά και ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και σε εξελίξεις στις τεχνικές εκτροφής και
συμβουλές σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των θηρευτών. Ο Κώδικας διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική
έκδοση, με όλες τις ενημερώσεις να παρέχονται όπως απαιτείται.

Λειτουργίες
Ο Κώδικας Πρακτικής παρέχει γενικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές (βάσει της υφιστάμενης σχετικής
νομοθεσίας) για όλες τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας οστρακοειδών, συμπεριλαμβανομένων των
ακόλουθων: δημιουργία μονάδας οστρακοειδών · χωροταξικός σχεδιασμός · τροποποίηση τοποθεσίας ή
εξοπλισμού · πρόσβαση στον ιστότοπο · ασφάλεια ναυσιπλοΐας · οπτική επίδραση (εξωραϊσμός) · θόρυβος και φως,
οσμή, θαλάσσια πτηνά και άλλα άγρια ζώα, φέρουσα ικανότητα, εισαγωγή νέων ειδών και ασθενειών, κτηνοτροφία
και συγκομιδή, παρακολούθηση μικροβιολογίας, βιοτοξινών και άλλων ρύπων, χρήση σκαφών, οχημάτων και
θαλάσσιου εξοπλισμού, χρήση και αποθήκευση χημικών, καύσιμα και λιπαντικά, πρότυπα κατασκευής και
εξοπλισμού, διαχείριση απορριμμάτων, κανονισμοί και πολιτικές υγείας και ασφάλειας.

Αποτελέσματα
Η υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής της Σκωτίας οδήγησε σταδιακά σε σημαντικά αποτελέσματα,
σηματοδοτώντας τον θετικό αντίκτυπο αυτής της στρατηγικής συμμαχίας. Ο κώδικας έχει ευαισθητοποιήσει το
κοινό για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, καθώς υποστηρίζει πλήρως βιώσιμες αναπτυσσόμενες πρακτικές.
Επιπλέον, αυτή η συγκέντρωση πολλών τοπικών καλλιεργητών βελτίωσε την ικανότητά τους συνολικά να
αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά ζητήματα που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια, ενώ ενισχύει επίσης τη
συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το υπό εξέταση καθεστώς ανέπτυξε περαιτέρω τη
συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως στη διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων. Ο αντίκτυπος
στην αγορά ήταν επίσης θετικός, καθώς ο Κώδικας βοήθησε τους σκωτσέζους καλλιεργητές να επεκτείνουν το
πεδίο εφαρμογής τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και τα
έσοδά τους και προσεγγίζοντας υψηλότερα επίπεδα στην καινοτομία της υδατοκαλλιέργειας.

Περαιτέρω πληροφορίες: http://assg.org.uk/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Χώρα Εταίρου: Φινλανδία

Όνομα Πρακτικής: Ιχθυοτροφική μονάδα επανακυκλοφορίας (Finnforel Oy)

Περιγραφή Πρακτικής
Πρόκειται για την πρώτη ιχθυοτροφική μονάδα επανακυκλοφορίας σε πλήρη κλίμακας στη Φινλανδία, που
χρησιμοποίησε τεχνολογικές καινοτομίες για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών βιωσιμότητας για την
ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια και επέκταση σε άλλες αγορές (π.χ. Ρωσία). Όσον αφορά την παραγωγή, η
ετήσια παραγωγή της πρακτικής είναι 1.000 - 1.300 τόνοι ιριδίζουσας πέστροφας, που αντιπροσωπεύουν το
10% της εθνικής παραγωγής της ιριδίζουσας πέστροφας. Τέλος, το ιχθυοτροφείο βρίσκεται στη βιομηχανική
περιοχή δίπλα σε ένα χαρτοποιείο, το οποίο έχει ευεργετικά πλεονεκτήματα και για τις δύο εταιρείες και
δημιουργεί μια μικρής κλίμακας συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών καθώς το νερό της
εγκατάστασης Saimaan Tuore κατευθύνεται προς το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού χαρτοποιίας Stora
Enso.

Λειτουργίες
Αυτή η παρέμβαση προσφέρει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον και αποτελεσματικό βιομηχανικά
σύστημα ιχθυοκαλλιέργειας και μεταποίησης με στόχο τον τομέα FORECA. Η πιο σημαντική πτυχή για την
ανάπτυξη υγιών ψαριών είναι η παροχή καθαρού και πλούσιου σε οξυγόνο ρέοντος νερού. Καθ 'όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας, το νερό διηθείται, οι ενώσεις αζώτου μετατρέπονται σε αβλαβή νιτρικά άλατα, το
διοξείδιο του άνθρακα εξαερίζεται, τα επίπεδα του ρΗ ρυθμίζονται, το νερό οξυγονώνεται και η
θερμοκρασία του νερού ελέγχεται με ακρίβεια. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το σύστημα
επανακυκλοφορίας υδατοκαλλιέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Αποτελέσματα
Δεδομένου ότι το έργο είναι σχετικά πρόσφατο, τα ποσοτικά αποτελέσματα της νέας τεχνολογίας που
υιοθετήθηκαν καθώς και η οικονομική και τεχνολογική βιωσιμότητα της μονάδας θα είναι γνωστά μέσα στα
επόμενα χρόνια. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής η παρέμβαση έχει αυξήσει την παραγωγικότητα
και προώθησε την υιοθέτηση της καινοτομίας, καθιστώντας αυτή την εταιρεία ένα πρωταρχικό παράδειγμα
οικολογικής φιλικότητας και ένα μοντέλο υδατοκαλλιέργειας ανακυκλοφορίας.

Περαιτέρω Πληροφορίες: https://www.bioeconomy.fi/the-fish-of-the-future-grows-
ecologically-indoors/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
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Χώρα Εταίρου: Γαλλία

Όνομα Πρακτικής: AQUIMER

Περιγραφή
Η AQUIMER ιδρύθηκε το 1999 και προτάθηκε για μια εθνική ομάδα ανταγωνιστικότητας το 2005
από τη γαλλική κυβέρνηση. Η AQUIMER είναι μια συμμαχία που αποτελείται από εταιρείες,
επιστήμονες και κέντρα κατάρτισης που εφαρμόζουν το μοντέλο Έρευνας και Ανάπτυξης και
επιχειρηματικής καινοτομίας, προκειμένου να αυξήσουν το οικονομικό δυναμικό από την
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της AQUIMER είναι να αλλάξει την
εξάντληση των πόρων θαλασσινών και να καλύψει την αύξηση της ζήτησης τροφίμων σύμφωνα
πάντα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Λειτουργίες
Τα προγράμματα της AQUIMER επικεντρώνονται σε δύο θέματα: 1) Μεγιστοποίηση των
διαθέσιμων πόρων και δημιουργία νέων πόρων με βάση την βιώσιμη ανάπτυξη και 2) Αλλαγή των
βασικών στοιχείων της βιομηχανίας υδρόβιων τροφίμων για την προώθηση της εμφάνισης νέων
τεχνολογικών και επιχειρηματικών προσεγγίσεων.

Αποτελέσματα
Η AQUIMER λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύ και περίπλοκο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων, προωθώντας την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και συμβάλλοντας στην
επίλυση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων σε εθνικό επίπεδο.
Έχει βοηθήσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας να
αναπτυχθούν μέσω χρηματοδότησης και κατάρτισης έργων.

Περαιτέρω  Πληροφορίες: https://www.poleaquimer.com/en/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Χώρα Εταίρου: Ολλανδία 

Όνομα Πρακτικής: Συμβούλιο Υδατοκαλλιέργειας - Πρότυπα για Λαβράκι και Φαγκρί

Περιγραφή Πρακτικής
Το Συμβούλιο Υπεύθυνης Υδατοκαλλιέργειας (ASC) είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το κορυφαίο παγκόσμιο πρόγραμμα πιστοποίησης
και επισήμανσης για υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια. Ιδρύθηκε το 2009 από το Παγκόσμιο Ταμείο
Άγριας Ζωής και την Πρωτοβουλία για Βιώσιμο Εμπόριο για τη διαχείριση των παγκόσμιων
προτύπων για την υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια. Η κύρια παρέμβαση και οι πρακτικές είναι με σκοπό
να μετατρέψουν την υδατοκαλλιέργεια σε περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς αγοράς που δημιουργούν αξία σε όλη την
αλυσίδα.

Λειτουργίες
Τα Πρότυπα ACS για Λαβράκι και Φαγκρί προωθεί πρακτικές για την ελαχιστοποίηση του
περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος της εμπορικής υδατοκαλλιέργειας. Για να
επιτευχθεί αυτό, έχει θεσπιστεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης για την ανάπτυξη
ενός πλαισίου για τη μέτρηση των επιπτώσεων και των θετικών αλλαγών που έχει η πρακτική στο
περιβάλλον, τις συνθήκες για τους αγρότες και τις τοπικές κοινότητες. Οι λειτουργίες του
συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1) Δημιουργία
προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος, 2) Καθορισμός αλυσίδων αποτελεσμάτων με
προβλεπόμενες αλλαγές και αθέμιτες επιπτώσεις και 3) Δημιουργία συστήματος διαχείρισης
δεδομένων.

Αποτελέσματα
Όσον αφορά τα οφέλη της πρακτικής, τα πρότυπα ASC λειτουργούν σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτικών
λιανοπωλητών τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι ιδιωτικοί οργανισμοί και οι εταίροι της ASC
συνεργάζονται για τη χρηματοδότηση και τη μετακίνηση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας προς
την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη.
 
Περαιτέρω Πληροφορίες: https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/farm-
standards/sea-bassseabream-meagre/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Χώρα Εταίρου: Ισπανία

Όνομα Πρακτικής: Μεσογειακοί παράκτιοι υγρότοποι ελών στην Doñana 

Περιγραφή Πρακτικής
Αυτή η παρέμβαση είναι μια στρατηγική συμμαχία για τη λιμνοθάλασσα Doñana, ένα τεράστιο
προστατευόμενο παράκτιο έλος στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, όπου εφαρμόστηκε ένας Κώδικας
Ορθής Πρακτικής, ο οποίος παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για φιλική προς το
περιβάλλον υδατοκαλλιέργεια προσανατολισμένη σε εκτεταμένη ή ολοκληρωμένη πολυτροπική
χερσαία παραγωγή υδατοκαλλιέργειας.

Λειτουργίες
Το πεδίο εφαρμογής της πρακτικής είναι μακροπεριφερειακό, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας των χωρών της Μεσογείου και της Βαλτικής. Ο οδηγός προωθεί την εφαρμογή μιας
διεπιστημονικής και συμμετοχικής προσέγγισης οικοσυστήματος για την ενσωμάτωση της διαχείρισης
της υδατοκαλλιέργειας και της διατήρησης της φύσης. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, η επιλογή
και η διαχείριση των βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις
μεταξύ της δραστηριότητας και των επιπτώσεών της στην άγρια χλωρίδα, πανίδα και βιότοπο, ώστε να
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικοσυστήματος.

Αποτελέσματα
Ο κώδικας συνοψίζει τις πιο σχετικές πτυχές της επιχειρησιακής διαχείρισης της βιώσιμης
υδατοκαλλιέργειας βάσει αυτών των αρχών και μπορεί να καταστεί χρήσιμο εργαλείο για μελλοντικά
σχέδια αναγέννησης των διαταραγμένων ελών και των παράκτιων υγροτόπων των ακτών της
Μεσογείου, όπου η προσεκτική χρήση φυσικών πόρων όπως το νερό και η γη μπορεί να αποφέρει
σημαντικά οικονομικά κέρδη, ενισχύοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών αξιών.

Περαιτέρω Πληροφορίες: UNEP-MAP RAC/SPA, 2012. Best practice guidelines for aquaculture and
sustainable management in a Mediterranean coastal wetland: case study of Doñana marshes
(Andalucia, Spain). By Medialdea, M. Ed. RAC/SPA, Tunis. 30 pp
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Τεχνολογικές και επιχειρηματικές καινοτομίες
Όσον αφορά τις καινοτομίες (στις επιχειρήσεις και την τεχνολογία), οι καλές πρακτικές που
παρουσιάζονται συνοψίζουν την εισαγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μέσων και καινοτόμων
συστημάτων διαχείρισης σε επιχειρηματικά σχήματα που με τη σειρά τους επιτρέπουν στις εταιρείες
να αναπτυχθούν σημαντικά, να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα ψαριών, μεγιστοποιώντας τα
κέρδη τους. Έτσι, η εφαρμογή παρόμοιων τεχνολογικών καινοτομιών σε άλλες ιχθυοκαλλιέργειες θα
μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Έρευνα και Ανάπτυξη
Όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, η περίπτωση που παρουσιάζεται σε αυτήν την σύσταση
πολιτικής υπογραμμίζει την ανάγκη για εταιρείες ή οργανισμούς να βρουν νέους τρόπους για να
αυξήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του κλάδου σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό
θα μπορούσε να διευκολυνθεί με περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι
τρέχουσες τεχνικές υδατοκαλλιέργειας μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μεγιστοποιήσουν την
παραγωγή τους.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Στρατηγικών Συμμαχιών
Όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών, υπάρχουν
παραδείγματα, όπως η ASSG και ο συμμαχία Doñana προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα
βιωσιμότητας στην υδατοκαλλιέργεια μέσω της εφαρμογής σχετικών κωδίκων πρακτικής. Η επιτυχής
εφαρμογή αυτών των κωδίκων πρακτικών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός για την εφαρμογή
παρόμοιων κωδίκων σε χώρες άλλων εταίρων για να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια
θα λειτουργήσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Εμπόδια που εντοπίστηκαν
Η ανάγκη για οικονομικά κίνητρα επισημάνθηκε επίσης ως το σημαντικότερο εμπόδιο του κλάδου. Πιο
συγκεκριμένα, τα έργα ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν μεμονωμένες πρωτοβουλίες που δεν θα
μπορούσαν ουσιαστικά να καταστούν εφικτές εάν οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν ήταν εξαρχής
οικονομικά ικανές να επενδύσουν σε καινοτόμες τεχνολογίες, υπεράκτιες και εσωτερικές υποδομές και
πιστοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές πρέπει να υποστηρίξουν
περισσότερο τις εταιρείες υδατοκαλλιέργειας, ενθαρρύνοντάς τις να συμμετάσχουν και να τους
παράσχουν οικονομικά προγράμματα που θα διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην βιώσιμη
ανάπτυξη του κλάδου.

Πρόταση για μελλοντική εφαρμογή
Τέλος, η χρήση χωρικών δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των δραστηριοτήτων,
όπως η ναυτιλία και η υπεράκτια ενέργεια μέσω συστημάτων έγκαιρης αναγνώρισης και βελτιωμένης
διαχείρισης. Σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση (ή επέκταση) δικτύων και συνεργιών, αυτό θα μπορούσε
να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας μεγιστοποιούν τα οφέλη τους και
ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ




