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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και δι

άρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση· (β) η παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελ

ληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολό

γων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανά

πτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηρι

ότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπο

νεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρό

νιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 
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στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει 

διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του KETTE, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμέ

νους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το KETTE βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην ανα

πτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες Ερ

γασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε 

αναλυτικές εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν χρή

σιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών κάι 

κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 

Με την' αριθ. 331/104/13-2-1987 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας συγκροτήθηκε στο 

KETTE Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια κατάρτισης του Πενταετούς 

Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, 

για τη μελέτη του τομέα της Αλιείας, η οποία αποτελείται από 

τους πιο κάτω: 

1. Κοτσόλιο Μιχάλη, της Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργεί

ου Γεωργίας, Πρόεδρο 

2. Αρβανιτάκη Κυριάκο, Επιστημονικό Συνεργάτη KETTE 

3. Ζαμπέλη Φωτεινή, της Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργεί

ου Γεωργίας 

4. Ιωακειμίδη Στέφανο, της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής της 

ΑΤΕ 

5. Κανακά Μιχάλη, της Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργεί

ου Γεωργίας 

6. Οικονόμου Α., της ΠΑΣΕΓΕΣ 

7. Παπακωνσταντίνου 
Κωνσταντίνο, του ΕΚΘΕ 

8. Παχάκη Καλλιόπη, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΚΕΠΕ 

9. Τσιώκα Απόστολο, της Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργεί

ου Γεωργίας 

Συντάκτες της Έκθεσης ορίστηκαν οι Κυριάκος Αρβαν,ιτά-

κης, Απόστολος Τσιώκας και η Φωτεινή Ζαμπέλη. 

Την τελική επεξεργασία του κειμένου έκανε η Καλλιόπη 

Παχάκη. 

Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι: 

1. Η ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα της Αλιείας, με έμφα-
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ση στην τελευταία 5ετία και ειδικότερα στην περίοδο 

1983-1987. θα συλλέγουν, θα αναλυθούν και θα παρουσια

στούν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, με σκοπό την 

πληρέστερη δυνατή διάγνωση των προβλημάτων. 

2. Η εξέταση των κυριότερων προβλημάτων, αξιολόγηση τους 

και διασυνδέσεις τους με άλλα προβλήματα. 

3. Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης και αντι

μετώπισης των προβλημάτων, καθώς και των προοπτικών που 

διαγράφονται, με στόχο να φανούν οι κατευθύνσεις προς 

τις οποίες φαίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν λύσεις. 

4. Οι ιεραρχημένες προτάσεις για λύσεις σε θεσμικά και ορ

γανωτικά θέματα και προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων των κυριότερων από αυτές. 

5. Οι προτάσεις για βασικά αναπτυξιακά έργα κατά σειρά προ

τεραιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

1.1. Γενικά 

Η αλιεία ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας εντάσσε

ται στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στον αγροτικό. 

Η συμμετοχή του κλάδου στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου 

Γεωργικού Προϊόντος είναι σχετικά περιορισμένη (2% περίπου), 

αλλά η σπουδαιότητα του είναι μεγάλη, δεδομένου ότι συμβάλλει 

κατά σημαντικό ποσοστό στη διατροφή του πληθυσμού, εξασφαλί

ζοντας πρωτεΐνες υψηλής διαιτητικής αξίας, όπως επίσης και 

στην απασχόληση. Οι πιο κάτω Πίνακες 1.1 και 1.2 δείχνουν την 

εξέλιξη της συμβολής του κλάδου της αλιείας στον σχηματισμό 

του Ακαθάριστου Προϊόντος της Γεωργίας και του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος, σε σταθερές και σε τρέχουσες τιμές. Από 

τον Πίνακα 1.1 παρατηρείται ότι η συμβολή της αλιείας είναι 

σταθερή την τρέχουσα ΙΟετία σε ποσοτικούς όρους (σταθερές 

τιμές), ενώ σε όρους αξίας (τρέχουσες τιμές) είναι αυξανόμε

νη. Αυτό αντανακλά την αύξηση της αξίας της αλιευτικής, που 

επήλθε μετά την απελευθέρωση των τιμών το 1982. 

Από τον Πίνακα 1.2 διαπιστώνεται ότι η μακροχρόνια 

τάση είναι να μειώνεται η συμμετοχή του κλάδου της αλιείας 

τόσο στο γεωργικό προϊόν, όσο και στο εθνικό (όπως ακριβώς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Εξέλιξη του Ακαθάριστου Γεωργικού Προϊόντος κατά κλάδο, 

yLa τα έτη 1980-1985 

1980 

Ποσό % 

1981 

Ποσό % 

Α. Σε σταθερές τιμές 1970 

Σύνολο Ακαθάριστου 

Γεωργικού Προϊόντος 

Γεωργία-Κτηνοτροφία 

Δάση 

Αλιεία 

60.499 100,0 

58.029 95,9 

1.202 2,0 

1.268 2,1 

59.516 100,0 

57.217 96,0 

1.093 2,0 

1.206 2,0 

Β. Σε τρέχουσες τιμές 

Σύνολο Ακαθάριστου 

Γεωργικού Προϊόντος 

Γεωργ ία-Κτηνοτροφία 

Δάση 

Αλιεία 

270.058 100,0 

260.503 96,5 

4.387 1,6 

5.168 1,9 

329.258 100,0 

317.553 96,4 

5.163 1,6 

6.569 2,0 

Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών (Υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας) . 

* Προσωρινά στοιχεία. 

** Εκτιμήσεις. 
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(Σε εκατ. δρχ.) 

1982 1983 1984* 1984' 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

60.940 100 

58.647 96 

1.129 2 

1.164 2 

55.518 100,0 

53.180 95,8 

1.217 2,2 

1.121 2,0 

59.140 100,0 

56.796 96,0 

1.159 2,0 

1.185 2,0 

58.850 

424.415 100 

407.420 96 

5.493 1 

11.502 3 

462.769 100,0 

442.203 95,6 

6.911 1,5 

13.655 2,9 

593.421 100,0 

569.115 95,9 

8.294 1,4 

16.012 2,7 

682.500 

23 



CN 

< 
< 
2= 

> 
1-3 

Ο 

α. 

CL 
3 
Χ 
> 
w 
ο 
Η 

0 
CL 

•ö 
G 
< 
Ο 
H 

D 
CT 

Ö 

•re 

ö 
ö 

-ω 
iL 
Ο 

Χ 
ο 
\-> 
ω 
IL 

ρ 
W 

;χ 

α. 
LO 

• 
κ 
Ö 
ϋ 

W % w 

ο 
t*~ 
C* 
τΗ 

LT 
IJÜ 

a. _> Η 

LT 
HA) 
CL 

ω 
«Ο 

ö 
Η 

Ö 
Ο 

b 
ο 
ES 

SD 
Η 
Ö 
Ο 

D 
Ο 

t= 

•ο 
Η 
b 
ο 
b 
ο 
c= 

co 
·· &< 
CN 
^ _ χ 

^ ~ y 

CO 
.· *€ 
1-1 
v-̂  

/—\ 
CN 
·· &< 
τΗ 

-̂̂  

W 

•o 

S 

ο 
Ο 
> 
-ρ 
b 

> 
Ul 

co 

s 

<5 

H CN 
Ο w 
CL 
> 
< 

3 

H 

CN 

00 

CN 

τ-t 

CO 
CN 

CN 

ao 
τΗ 

Ο 

H 

Ο 
IO 

Ο 

ro 
CN 

m 
Ο 

CO 
τ—ι 

Ο 

τΗ 

Ό 

CN 

m 

O 

CO 

in 

MO 
Ο 

CN 

CO 

co 
r-i 
e* 

co 
Ο 

co 

ο 
co 

ο 
co 

co 
CN 

ο 

CO 

ο 
CN 

CN CN 

m 
m 
co 

τΗ 
Ο 
CN 

CN 
τΗ 

Ο 
Ο 
Ο 

00 
m 
CN 

CO 
CO 
CD 

C* 
CO 
CO 

m 

m 

m 
MD 

e* 
vO 
τΗ 

vO 
i-H 
vT 

C* 
CN 

m 
t̂  
τΗ 

<r 

ο 
m 
i-H 

o 
CN 

<r 

CO 
00 

ο 
CN 

co 
Ό 
00 

CN 

00 
m 
ο 
ο 

CO 
CO 

m 

oo 
co 

ο 

vu 
τΗ 

m 

m 

Ο 
-ί

ο 
Ό 

Ο 
CN 
00 

MD 

m 

ο 
m 

ο 
MD 

m 
t> 

co 

CO 

ο 
CN 

CO 
MD 
CN 

MD 
Ο 
CN 

CO 
Ό 
τΗ 

CD 

m 
σ> 

ο 
ο 
ο 

ο 
ί-
Ο 

m 
[> 

ο 

ο 
00 

ο 

ι—Ι 

οο-
C* 

CN 
00 

ο 

CO 
00 

ο 

<r 
00 

e* 

> 
•3 
IL 
Ο 
Ö 
_ i 

θ
α 
> 
ο 
< 

> 
'3 
U 
-3 

> 
βρ 

er 
D 
> 

op 
*ρ 
ω 

CT 
α 
--s 

IL 
Ο 
> 
ο 

U
1 

-J 

> 
OD 

W 

ω 
>-
CL 

Ο 

£ 

24 



μειώνεται και η συμμετοχή του γεωργικού προϊόντος στο εθνι

κό). Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε μειωμένη απόδοση του κλά

δου, ο οποίος υπερδιπλασίασε το προϊόν του στο διάστημα 1950-

1980, αλλά στην ταχύτερη αύξηση του προϊόντος των άλλων το

μέων, και μάλιστα του δευτερογενούς και του τριτογενούς, 

πράγμα που είναι χαρακτηριστικό της οικονομικής ανάπτυξης. 

1.2. Αλιευτική παραγωγή 

Η αλιευτική παραγωγή, κατά το διάστημα 1980-1986, εμ

φανίζει την ακόλουθη πορεία (όπως δείχνει ο Πίνακας 1.3). 

Κατά την 3ετία 1980-1983 παρουσιάζει μια πτωτική πο

ρεία της τάξης του 3% ετησίως. Αυτή οφείλεται κυρίως στη μεί

ωση της παραγωγής της υπερπόντιας αλιείας, λόγω περιορισμού 

των αλιευτικών πεδίων στα ύδατα της βόρειας και δυτικής Αφρι

κής. Δευτερευόντως αποδίδεται στις δυσμενείς οικολογικές συν

θήκες που επικράτησαν κατά τα έτη 1982 και 1983 (ευτροφισμός 

ελληνικών θαλασσών) και επηρέασαν την παραγωγή των ελληνικών 

θαλασσών, καθώς και στην κρίση του κλάδου των υδατοκαλλιερ

γειών (κυρίως της πεστροφοκαλλιέργειας) που οδήγησε σε ελάτ

τωση της παραγωγής του. 

Από το 1984 εμφανίζεται ανάκαμψη της παραγωγής, με μέ

σο ρυθμό της τάξης του 8%, που θεωρείται το συνδυασμένο απο

τέλεσμα ευνοϊκότερων συγκυριών που δημιουργήθηκαν εντωμεταξύ, 

όπως: άδειες αλιείας που χορηγήθηκαν μέσω ΕΟΚ σε ελληνικά 

σκάφη για τα ύδατα της Δ. Αφρικής, ευνοϊκές τιμές, αύξηση του 

αλιευτικού στόλου, ανανέωση και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών 

μονάδων και του στόλου, στις οποίες συνέβαλαν εθνικά και 

κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης, και ιδιαίτερα το 
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ΠΙΗΑΚΑΣ 1.3 

Εξέλιξη αϋιευτικής παραγυγής 

Έτη 1980 1981 1982 

Κατηγορίες Παραγωγή Αξία Παραγωγή Αξία Παραγωγή Αξία 

Ι. θαϋάσσια αϋιεία 110,0 13.517 107,5 15.50ή 102,0 19.028 

α) 1. Αϋιεία εϋϋηνικων 

«αϋασσών 88,0 11.1« 89,0 13.172 88,5 16.683 

2. Οστρακοαϋιεία' - - - - -

8) Υπερπόντια αϋιεία 22,0 2.376 18,5 2.332 13,5 2.390 

Π . Αϋιεία εσωτερικών υδάτων 7,1 710 8,0 976 7,0 1.120 

III. Υδατοκαϋϋιέργειες 

(ϋεστροβοκαϋϋιέργειες κϋπ.) 2,2 176 2,5 225 2,0 240 

Σύνοϋο 119,3 1 U Û 3 118,0 16.705 111,0 20.! 

Μέση αξία (δρχ./χγρ.) 120,73 HI,56 183,67 

Πηγή: Στοιχεία Υπουργείου Γεωργίας - ΑΓΕ. 

* Β οοτρακοαϋιεία μέχρι το 1983 έχει περιϋηψίεί στην αϋιεία εσωτερικών υδάηιν. 
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(Τΐοοότητες GÈ χι J. ιόνους) 

(Αξία σε εκατ. δρχ.) 

1983 

Παραγωγή Αξία 

101,0 22.480 

37,0 19.400 

14,0 3.080 

6,5 1.267,5 

1,9 296,5 

109,4 24.044 

219,78 

1984 

Παραγωγή Αξία 

115,5 29.619 

97,0 25.414 

3,0 330 

15,5 3.875 

4,2 1.134 

1,6 304 

121,3 31.057 

256,03 

1985 

Παραγυγή Αξία 

124,0 39.565 

105,0 34.125 

2,5 325 

16,5 5.115 

4,4 1.452 

2,1 523 

130,5 41.540 

318,31 

1986 

Παραγωγή Αξία 

131,5 47.492 

112.0 40.544 

2.2 374 

17,3 6.574 

4.3 1.720 

2,3 833 

138.1 50.045 

362,38 
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1984, επικράτησαν ευμενέστερες καιρικές συνθήκες. 

Η αξία της αλιευτικής παραγωγής, αντίθετα, εμφανίζει 

μια συνεχή ανοδική πορεία, με μέσο ρυθμό 23,1% (18,6% την 

πρώτη 3ετία και 27,7% τη δεύτερη) που αντισταθμίζει την πτώση 

της παραγωγής την πρώτη 4ετία. 

Η μέση αξία της παραγωγής αυξήθηκε το πρώτο διάστημα 

(1980-1983) με ρυθμό 22,1%, ενώ το δεύτερο (1983-1986) με 

ρυθμό 18,1%. 

1.3. Εισαγωγές-Εξαγωγές. Ισοζύγιο ,αλιευτικών προϊόντων 

Παρά την ανοδική τάση της αλιευτικής παραγωγής κατά τα 

τρία τελευταία έτη, αυτή εξακολουθεί να μην καλύπτει την εγ

χώρια ζήτηση, που αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, με αποτέ

λεσμα να παρουσιάζεται σημαντικό και αυξανόμενο έλλειμμα στο 

ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων. Οι Πίνακες 1.4 και 1.5 δεί

χνουν την εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών ιχθυηρών κατά 

την τρέχουσα ΙΟετία σε ποσότητα, αξία και μέση αξία. Από τους 

πίνακες αυτούς, φαίνεται ότι, παρ' όλο που οι εισαγωγές αυξή

θηκαν με ταχύ ρυθμό τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία (με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 11% και 34% αντίστοιχα), εντούτοις οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό (13,5% και 47%), έτσι ώστε 

η επιδείνωση στο ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων να μην είναι 

τόσο μεγάλη, όσο θα φοβόταν κανείς. Πράγματι, ενώ το 1980 η 

αξία των εξαγωγών μας εκάλυπτε μόνο το 25,4% της αξίας των 

εισαγωγών, το 1986 εκάλυψε το 44,6%. Σε ποσοτικούς όρους, βέ

βαια, η σχέση έχει βελτιωθεί πολύ λιγότερο (από 19,7% σε 

22,5%), αλλά σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές συναλλαγές, εκείνο 

που έχει πρωταρχική σημασία είναι η αξία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Εξέλιξη των εισαγωγών ιχθυηρών (πλην ιχθυαλευρων) 

Έτη Ποσότητα ΑξΟα Μέση αξία 

σε τόνους σε χιλ. δρχ. δρχ./χγρ. 

1980 32.068 

1981 39.409 

1982 43.573 

1983 41.545 

1984 48.506 

1985 45.310 

1986 60.276 

Μέσος ρυθμός 

μεταβολής 11,09% 33,98% 20,60% 

2.621.242 

4.073.502 

5.187.613 

6.109.314 

8.501.000 

10.156.144 

15.160.440 

81,74 

103,36 

119,06 

147,05 

175,26 

224,15 

251,51 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Εξέλιξη των εξαγωγών ιχθυηρών (πλην ιχθυαλεύρων) 

Έτη Ποσότητα Αξΰα Μέση αξύα 

σε τόνους σε χιλ. δρχ. δρχ./χγρ. 

1980 6.335 

1981 5.851 

1982 5.941 

1983 8.334 

1984 9.817 

1985 11.809 

1986 13.575 

Μέσος ρυθμός 

μεταβολής 13,54% 47,14% 29,58% 

666.258 

989.537 

1.124.430 

2.046.520 

2.958.773 

4.556.067 

6.760.241 

105,17 

169,12 

189,26 

245,56 

301,39 

385,81 

497,99 
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Εξετάζοντας την εξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών κα

τά μεγάλες κατηγορίες (Πίνακας 1.6), φαίνεται ότι την πιο τα

χεία αύξηση στις εισαγωγές είχαν οι κατηγορίες: "μαλακόστρακα 

και μαλάκια νωπά και κατεψυγμένα", και "ιχθύες νωποί και κα

τεψυγμένοι". Οι δυο αυτές κατηγορίες είχαν και τη μικρότερη 

αύξηση στη μέση αξία τους. Αντίθετα, οι κατηγορίες "ιχθύες 

αποξηραμένοι, αλίπαστοι, καπνιστοί" και "ιχθύες, μαλακόστρακα 

και μαλάκια παρασκευασμένα ή διατηρημένα", που η μέση αξία 

τους ανέβηκε πολύ γρήγορα, είχαν πτώση στις εισαγόμενες ποσό

τητες. Στις εξαγωγές, αντίθετα, οι κατηγορίες που είχαν την 

πιο γρήγορη αύξηση, τόσο σε ποσότητα όσο και αξία, είναι τα 

"παρασκευασμένα" και κυρίως τα αποξηραμένα, αλίπαστα κτλ. Αυ

τή η τελευταία κατηγορία ακριβώς είχε και τη μικρότερη άνοδο 

στη μέση αξία. 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε, στον ίδιο πίνακα, 

ότι η μέση αξία των εξαγωγών μας είναι μεγαλύτερη, και αυξή

θηκε ταχύτερα, από τη μέση αξία των εισαγωγών για όλες τις 

κατηγορίες, πλην εκείνης των "απεξηραμένων, αλιπάστων, καπνι

στών". Τα "απεξηραμένα κλπ." είναι η πιο φθηνή κατηγορία των 

εξαγομένων, ενώ τα πιο φθηνά εισαγόμενα είναι τα "νωπά και 

κατεψυγμένα" ψάρια. 

Παραπέρα ανάλυση των εισαγωγών και εξαγωγών στους Πί

νακες 1.7 και 1.8 δείχνει τα κυριότερα είδη ιχθυηρών που ει

σάγονται και εξάγονται. Από τους πίνακες αυτούς, σε συνδυασμό 

με τους Πίνακες Π.1, Π.2, Π.3 και Π.4 του Παραρτήματος, φαί

νεται ότι τα είδη που έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, τόσο από 

άποψη ποσότητας όσο και από άποψη αξίας, είναι τα εξής: 
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ΠΙΗΑΚΑΣ 1.6 

Εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών ιχίυηρών κατά μεγάλες κατηγορίες 

Εισαγωγές Εξαγωγές 

oies 
Ποσότητα 

σε τόν. 

Ιχθύες νωποί ή κατειυγμένοι (034) 

1980 
1981 

1982 
1983 

1984 

1985 

1986 

Κέσος ρυθμός 

μεταβολής 

1986/1980 

Ιϊίυες αποξηραμένοι, 

1980 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Μέσος ρυθμός 

μεταβολής 

1986/1980 

8.983 

1Ô.TM 
13.999 
15.088 
15.432 
17.066 
21.900 

16,011 

Αξία σε 

χιλ. δρχ. 

724.198 

1.077.115 

1.494.352 

1.820.004 

2.314.796 

2.953.953 

4.231.200 

34.20Ϊ 

αλίπαστοι, καπνιστοί (035) 

11.734 
11.065 

10.141 

10.082 

9.599 

9.475 

9.700 

-3,121 

1.129.327 
1.400.811 

1.472.840 

1.694.094 

2.105.127 

2.723.993 

3.708.100 

21,911 

Μέση 

αξία 

80,62 

100,25 

106,75 
120,63 

150,00 

173,09 

193,21 

15,681 

96,24 

126,60 

145,24 

168,03 

219,31 

287,49 

382,28 

25,841 

Ποσότητα Αξία σε Μέση 

σε τόν. χιλ. δρχ. αξία 

1.392 

979 
1.035 

1.408 

1.952 

2.213 

2.000 

170.282 

154.403 

228.896 

356.392 

644.106 

756.787 

1.101.300 

122,33 

157,72 
221,16 

253,12 

329,97 

341,97 

550,65 

ί,221 36,501 28,5? 

609 
563 
622 

1.214 

1.947 

2.934 

4.400 

40.037 

47.004 

65.103 

159.461 

367.121 

593.462 

1.119.500 

65,74 

83,49 

104,67 

131,35 

188,56 

202,27 

254,43 

39,031 74,221 15,301 
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Εισαγυγές Εξαγωγές 

ElUS 

Ηαλακόσιρακα, 

1980 

1981 

1982 
1983 

1984 
1985 

1986 

Κέσος ρυθμός 

μεταβοίής 

1986/1980 \ 

Ιχίΰες μαλακοί 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Ποσότητα 

3Ε TÓV. 

Αξία σε 

χιλ. δρχ. 

μαλάκια, οστρακοφόρα (και σαλιγκάρι 

4.053 

7.548 

9.851 

9.882 

17.023 
12.247 

21.600 

32,161 

ιπρακα και μαλάκια 

7.298 

10.052 

9.582 

6.492 

6.452 
6.522 

7.100 

280.412 

657.300 

1.009.824 

1.441.414 

2.623.293 
2.681.230 

4.682.200 

59,871 

παρασκευασμένα ή 

487.305 

938.276 

1.211.597 

1.153.802 

1.457.784 

1.796.968 

2.538.800 

Κέση 

αξία 

.α) νωπά, και 

69,18 

87,08 

102,51 

145,86 

154,10 
218,93 

216,77 

20,965 

διατηρημένα 

66,77 
93,34 

126,45 

177,73 

225,94 

275,52 

357,58 

Ποσότητα 

σε τόν. 

ειυγμένα ή αποξηραμέ 

2.588 

, 2.140 

2.277 

2.761 

3.049 

2.254 

2.280 

-2,091 

1.746 

2.169 

2.007 

2.951 

2.869 
4.408 

4.980 

Αξία σε 

χιλ. δρχ. 

να (036) 

239.258 

299.928 

321.034 

385.914 

570.773 

640.363 

972.900 

26,341 

216.681 

488.202 
509.397 

1.144.753 

1.376.773 
2.565.455 

3.566.400 

Ηέση 

αξία 

92,45 

140,15 

140,99 

139,77 

187,20 

284,10 
426,71 

29,031 

124,10 

225,08 
253,81 

387,92 

479,88 

582,00 
716,14 

Μέσος ρυθμός 

μεταβολής 

1986/1980 -0,461 31,671 32,271 19,091 59.49Î 33,931 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 

Ιάρια - Εισαγωγές (03) 

1985 1986 

III. τον. Εκατ. δρχ. ϊιλ. ιόν. Εκατ. δρχ. 

Ιάρια σύνολο (03) 45,4 10.176,3 60,3 15.160,3 

Ι. Ιάρια ννπά και κατεψυγμένα (03.01) (034) 17,2 2.974,5 21,9 4.231,2 

α. Φιλέτο μπακαλιάρος (03.01.82.00) 

8. Γλώσσες κατενυνμένες (03.01.79.00) 

γ. Σκορπιοί κατεψυγμένοι (03.01.44.00) 

5. Σπαρίδες κατεψυγμένοι (03.01.73.00) 

ε. Κερλούκιοι κατεψυγμένοι (03.01.75.00) 

ατ. λοιπά κατεψυγμένα ψάρια (03.01.81.00) 

ζ. Λοιπά νωπά ψάρια (03.01.80.00) 

II. Vapid αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά 

(03.02) (035) 

α. Μπακαλιάρος αλατισμένος (03.02.12.00) 

β. Μπακαλιάρος αποξηραμένος (03.02.12.00) 

γ.,Ρέγγες (03.02.31.00) 

6,3 

1,1 

0,6 

0,2 

0 

0,2 

3,5 

9,5 

3,9 

2,7 

1,9 

1.130,6 

192,2 

116,2 

31,6 

0 

37,5 

593,2 

2.723,8 

1.164,0 

791,2 

478,8 

0,15 

0,35 

0,4 

1,3 

3,07 

6,6 

2,2 

9,7 

5,1 

1,7 

1,7 

37,2 

84,6 

99,4 

333,9 

335,5 

1.340,4 

577,6 

3.708,1 

2.068,9 

680,5 

524,0 
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1985 1986 

ΙιΧ, ιόν. Εκατ. δρχ. ϊιϋ. τόν. Εκατ. δρχ. 

III. Ηα/Ιακόστρακα και μαλάκια (03.03) (036) 

α. Καλακόστρακα (03.03.12-03.03.59) 

ρ\ Ηαλάκια (03.03.61-03.03.99) 

31. Καλαμάρια κατεψυγμένα 

(03.03.67.00-03.03.77.00) 

32. ϊταπόδLO κατεψυγμένα 

(03.03.81.01) 

03. Σαλιγκάρια (03.03.66.00) 

12,24 

0,07 

12,17 

7,1 

3,7 
0,95 

2.681,0 

57,8 

2.623,2 

1.384,5 

924,2 

214,5 

21,6 

0,05 

21,5 

9,0 

2,3 
9,2 

4.682,2 

41,9 

4.640,3 

1.529,1 

877,3 

1.921,6 

lì/, ϋαρασκευάσματα ψαριών (Χαβιάρι κτλ/ 

(16.04) (037.10) 5,3 1.544,0 4,9 2.064,6 

V. Παρασκευάσματα και διατηρημένα 

μαλακόστρακα και μαλάκια (16.05) (037.20) 1,2 253,0 2,2 474,2 

βηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Υπουργείου ΓευργΙας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I.8 

»άρια - Εξαγωγές (03) 

1985 1986 

ϊιλ. τόν, Εκατ. δρχ, ϊιλ. τόν. Εκατ. δρχ. 

»άρια σύνολο (03) 11,8 4.556,0 13,7 6.760,2 

Ι. Ιάρια vuiïa και κατεψυγμένα (03.01) (034) 2,2 756,3 2,0 1.101,3 

α. Μωπά χέλια (03.01.07.00) 

Ρ. Χέλια κατεψυγμένα (03.01.08.00) 

γ. Σαρδελόρεγγες νωιτές και κατεψυγμένες 

(03.01.17.00 - 03.01.20.00) 

L Γόνοι (03.01.21.00 - 03.01.36,00) 

ε. ϋλάτακες νυποί (03.01.68.00) 

στ. λοιιτά ψάρια νυπά (03.01,80.00) 

II, ϊάρια αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά 

(03.02) (035) 

0,« 

0,09 

0,07 

0,26 

0,6 

0,3 

2,9 

270,1 

74,2 

54,1 

55,2 

71,4 

105,2 

593,4 

0,36 

0,15 

0,03 

0,25 

0,0007 

0,5 

4,4 

320,8 

162,2 

17,8 

69,5 

0,3 

255,4 

1,119,5 

α, Αντζούγιες (03,02.15.00) 2,7 551,1 4,06 1.041,2 

3. Αοιπά ψάρια αποξηραμένα και αλατισμένα 

(03.02.20.00) 0,18 20,5 0,27 35,7 
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1985 1986 

Χι!, τόν. Εκατ. δρχ. Χιλ. τόν. Εκατ. δρχ. 

III. Μαλακόστρακα και μαλάκια (03.03) (036) 2,25 640,4 2,28 972,9 

α. Καλακΰστρακα (03.03.12 - 03.03.59) 

β. Καίάκια (03.03.61 - 03.03.99) 

βΐ. Στρείδια (03.03.63.00) 

β2. Σαλιγκάρια (03.03.66.00) 

03. Καλαμάρια (λοιπά) (03.03.97.00) 

β4. Χταπόδια κατεψυγμένα (03.03.81.ί 

Ι?. Παρασκευάσματα ψαριών (Χαβιάρι κτλ.) 

(16.04) (037.20) 0,86 436,0 1,01 648,5 

0,126 

2,128 

1,121 

0,328 

0,06 

0,214 

118,9 

521,5 

167,3 

144,3 

13,9 

24,8 

0,143 

2,135 

0,838 

0,45 

0,15 

0,10 

166,6 

806,3 

193,06 

271,8 

87,25 

29,3 

V. Παρασκευασμένα και διατηρημένα 

μαλάκια 

α. Σουπιές, χταπόδια, καλαμάρια και 

μύδια, στρείδια (16.05.50.00) 

β. Αστακοί, γαρίδες, καραβίδες (16.05.30.00) 

3,53 

3,53 

0,0006 

2.119,9 

2.119,7 

0,22 

3,96 

1,73 

2,24 

2.917,9 

1.364,6 

1.553,3 

Πηνή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Υπουργείου Γεωργίας. 
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13,9 

7,1 

3,7 

1,4 

2,2 

2,0 

1,5 

3,5 

35,3 χιλ. 

3.276 

1.399 

924 

720 

551 

499 

268 

593 

τόνοι. 

α. στις εισαγωγές: Στοιχεία 1985 

Χιλ. τόν. Εκατ. δρχ. 

- βακαλάοι και γάδοι (φιλέτα και 
αλατισμένοι) 

- καλαμάρια (κυρίως κατεψυγμένα) 

- χταπόδια (κυρίως κατεψυγμένα) 

- τόνοι (κυρίως κονσέρβες) 

- σαρδέλες (κυρίως κονσέρβες) 

- ρέγγες (κυρίως καπνιστές) 

- γλωσσοειδή (κυρίως κατεψυγμένα) 

- "λοιπά" ψάρια νωπά 

Τα είδη αυτά αποτέλεσαν το 77,7% (25I5_XL^:._I£Y°L) af 

45,4 χιλ. τόνοι 
*. οι Λ<Μ t 8.233,2 εκατ. δρχ.. τ . 

ποσότητα, και το 81,1% (-TÔ-TFT; F ~ " ) σε αξία των ει-1
 10.150 εκατ. δρχ. 

σαγωγών του 1985. 

β. στις εξαγωγές: Στοιχεία 1985 

Χιλ. τόν. Εκατ. δρχ. 

- "λοιπά" μαλάκια (κυρίως "παρα
σκευάσματα) 

- αντζούγιες (αλίπαστες και 
κονσερβοποιημένες) 

- "λοιπά" οστρακοφόρα (παρασκευά
σματα και νωπά) 

- χέλια (κυρίως νωπά και κατεψυγμένα) 

- στρείδια (νωπά) 

- αυγά και χαβιάρι (παρασκευάσματα) 

- γλωσσοειδή (κυρίως νωπά) 

- "λοιπά" ψάρια νωπά 

τ re J. *ι ο««, / 9,46 χιλ. τόνοι. 
Τα είδη αυτά αποτέλεσαν το 80% ( T T - Ô — — ? τ ) της 

11,8 χιλ. τόνοι ' 

1,1 

3,1 

0,76 

0,5 

3,1 

0,3 

0,6 

0,2 

9,46 χιλ. 

1.872 

818 

376 

344 

167 

129 

73 

105 

τόνοι. 
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χ on -7<F τί ,3.813 εκατ. δρχ.. τ ποσότητας και το 83,7% της αξίας (Τ~ΈΈΤ e -)
 χ
ων εξα-1

 ' ^ 4.554 εκατ. δρχ; 
νωγών του 1985. 

Από την ανάλυση των εισαγωγών και εξαγωγών κατά προέ

λευση (Πίνακας 1.9 και 1.10), παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των συναλλαγών μας είναι με τις χώρες της Κοινότητας 

(περίπου το 1/2 για τις εισαγωγές, στις οποίες έχουν συμπερι

ληφθεί και τα ιχθυάλευρα, και τα 2/3 για τις εξαγωγές). Εν

τούτοις υπάρχουν συναλλαγές και με πάρα πολλές άλλες χώρες σε 

όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι τα ιχθυηρά, χάρη 

στους διάφορους συγχρόνους τρόπους συντήρησης, μεταποίησης 

και ταχείας μεταφοράς, έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα της νωπό-

τητας και φθαρτότητας και είναι αντικείμενα εμπορίου μεγάλων 

αποστάσεων. Σαν τέτοια, υπόκεινται στους νόμους του διεθνούς 

ανταγωνισμού, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις διεθνείς ανταλλα

γές, και επομένως έχει μεγάλη σημασία η ανταγωνιστικότητα 

τους, τόσο ως προς την τιμή όσο και ως προς την ποιότητα (συ

ντήρηση, μεταποίηση, παρουσίαση). Τα μόνα προϊόντα που μπο

ρούν να θεωρηθούν "εκτός συναγωνισμού" και να διαμορφώνουν 

δικό τους επίπεδο τιμών είναι τα εντόπια νωπά, που καταναλί

σκονται επιτόπου, τα λεγόμενα "της ώρας". Επειδή πολύ μεγάλο 

μέρος της παραγωγής καταναλίσκεται κατ' αυτόν τον τρόπο, γι' 

αυτό η μέση αξία της εγχώριας παραγωγής είναι σημαντικά υψη

λότερη από τη μέση αξία των εισαγωγών (Πίνακας 1.11). 

Συνοψίζοντας τις εξελίξεις στον τομέα του εξωτερικού 

εμπορίου αλιευτικών προϊόντων, παρατηρείται, στον Πίνακα 

1.11, ότι το ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων εξελίσσεται μάλλον 

ικανοποιητικά. Ναι μεν ο βαθμός αυτοπρομηθείας σε ποσοτικούς 

όρους έχει πτωτική τάση, αλλά αυτό συμβαδίζει με μια αύξηση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 

Εισαγωγές ψαριών, μαλακοστράκων, μαλακίων, ιχθυαλεύρων, 

αυγών και κονσερβών, κατά χώρες προέλευσης. 'Ετος 1985 

Χώρες Ποσότητα (χγρ.) Αξία (δρχ.) 

ΕΟΚ 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Νορβηγία 

Ισλανδία 

Γιουγκοσλα| 

Βουλγαρία 

Ουγγαρία 

3ία 

Τσεχοσλοβακία 

Τουρκία 

Σοβιετική 

Ιαπωνία 

Κίνα 

Ταϊβάν 

Ν. Κορέα 

Ινδία 

Πακιστάν 

Ταϋ'λάνδη 

Τυνησία 

'Ενωση 

Σαουδική Αραβία 

Μαρόκο 

Δημοκρατία της Αφρικής 
και της Ναμίμπια 

36 

2 

3 

4 

2 

1 

3 

.415.896 (53%) 

.834.033 

165.651 

.200.819 

.316.367 

937.679 

803.053 

43.884 

82.720 

.480.340 

421.455 

855.819 

43.926 

572.581 

528.837 

.424.971 

65.687 

858.135 

613.573 

36.900 

.772.378 

814.407 

4.719.507.455 

561.337.386 

39.750.491 

469.275.814 

1.209.646.937 

151.391.102 

121.841.113 

10.540.489 

15.450.060 

543.096.396 

55.097.058 

224.646.436 

9.216.260 

154.619.002 

109.306.793 

337.243.971 

18.343.041 

171.921.045 

181.854.907 

8.984.422 

785.910.103 

110.790.562 
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Χώρες Ποσότητα (χγρ.) Αξία (δρχ.) 

Μαυριτανία 

Σενεγάλη 

Αργεντινή 

Βραζιλία 

Φερόες Νήσοι 

Ουρουγουάη 

Παναμάς 

Χιλή 

Ακτή Ελεφαντοστού 

ΗΠΑ 

Καναδάς 

Άλλες χώρες από τις 
οποίες έγιναν εισαγωγές 
το έτος 1985: Ν. Ζηλαν
δία, Αλβανία, Αυστραλία, 
Λίβανος, Ομάν, Κογκό, 
Γκάνα, Σιγκαπούρη, Αί
γυπτος, Φιλιππίνες, Νή
σοι Φάλκλαντ και εξαρ
τήσεις, Κούβα, Βενεζου
έλα, Κύπρος, Σουηδία, 
Φινλανδία, Ρουμανία 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 

1 

1 

1 

.055.663 

268.326 

.446.427 

72.980 

350.458 

.435.252 

533.742 

727.003 

65.148 

501.158 

913.180 

228.114.237 

77.493.483 

223.666.139 

15.979.181 

101.364.629 

187.840.904 

97.201.859 

136.142.278 

17.473.355 

125.707.946 

231.798.174 

218.703 90.237.586 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10 

Εξαγωγές ψαριών, μαλακοστράκων, μαλακίων, ιχθυαλεύρων, 

αυγών και κονσερβών, κατά χώρες προορισμού. Έτος 1985 

Χώρες Ποσότητα (χγρ.) Αξία (δρχ.) 

ΕΟΚ 

Κύπρος 

Ελβετία 

Αυστρία 

Σουηδία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Βουλγαρία 

ΗΠΑ 

Καναδάς 

Αυστραλία 

Τουρκία 

Ιορδανία 

7.664.201 (65%) 

162.734 

73.694 

105.876 

20.494 

2.516.517 

40.000 

61.211 

197.485 

202.526 

106.110 

332.796 

10.700 

3.506.431.862 

60.390.402 

48.423.342 

11.879.066 

18.739.134 

480.913.863 

4.321.159 

21.992.299 

86.003.941 

74.326.402 

36.216.540 

144.852.254 

2.990.700 
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Χώρες Ποσότητα (χγρ.) Αξία (δρχ.) 

Ισραήλ 

Σαουδική Αραβία 

Αίγυπτος 

Μαρόκο 

Μάλτα 

ΙαπώνCa 

Εφοδιασμός σκαφών 

18.504 

70.797 

70.920 

19.702 

19.366 

8.140 

60.085 

2.658.902 

13.519.002 

9.703.575 

4.940.000 

4.338.304 

2.559.300 

14.863.674 

Άλλες χώρες στις οποίες 
εξάγει η Ελλάδα αλιεύμα
τα, το έτος 1985: Φινλαν
δία, Γιουγκοσλαβία, Βενε
ζουέλα, Κουβέιτ, Λίβανος, 
Ζαΐρ, Δημοκρατία Νοτίου 
Αφρικής και Ναμίμπια, 
Μπορούντι, Σοβιετική 
Ένωση 7.795 10.361.404 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11 

Ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων 

Έτη Παραν^νΠ Εισαγωγές Συνολική εισροή Εξαγωγές Κατανά/ίωοη* Βαθμός Σχέση εξαγωγών 

(1) (2) (1)+(2)=(3) (4) (3)-(4)=(5) αυτοπρομήθειας προς εισαγωγές 

(1):(5)=(6) (4):(2)=(7) 

Ποσότητα οε χιιΐ. τόν. 

1980 119,3 

1981 118,0 

1982 111,0 

1983 109,4 

1984 121,3 

1985 130,5 

1986 138,1 

1986 χωρίς σαλιγκάρια 

32,068 

39,409 

43,575 

41,505 

48,506 

45,310 

60,276 

51,076 

152,23 

153,56 

153,13 

144,22 

169,81 

175,81 

198,386 

189,176 

Αξία 

6,335 

5,851 

5,941 

8,334 

9,817 

11,809 

13,575 

13,125 

Khi, δρχ. 

149,89 

147,71 

147,19 

135,89 

159,99 

164,00 

184,80 

176,05 

81,7711 

79,891 

75,411 

80,501 

75,821 

79,571 

74,731 

78,441 

19,751 

20,081 

26,061 

22,521 

25,701 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

14.403.000 

16,705.000 

20.388.000 

24.044.000 

31.057.000 

2.621.242 

4.073.502 

5.187.613 

6.109.314 

8.501.000 

17.024.242 666.258 16,357,984 88 

20.778.502 989.537 19.788.965 84 

25,575.613 1.124.430 24.451.183 83 

30.153.314 2.046.520 28.106.794 85 

39,558.000 2.958.773 36,599,227 84 

411 

381 

501 

25,411 

33,501 
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Έτη Παραν^νή Εισαγωγές Συνολική εισροή Εξαγωγές Κατανάλωση* Βαθμός Σχέση εξαγωγών 
(1) (2) (1)+(2)=(3) (4) (3)-(4)=(5) αυτοτφομήβειας ιτρος εισαγωγές 

(1):(5)=(6) (4):(2)=(7) 

1985 41.540.000 10.156.144 51.696.144 4.556.067 47.140.077 88,101 44.86Î 

1986 50.045.000 15.160.440 65.205.440 6.760.241 58.445.199 85,60% 44,59* 

1986 χωρίς 
σαλιγκάρια 13.238.822 63.283.822 6.488.457 56.795.365 88,10ΐ 49,Oli 

Κέαη αξία σε 5ραχμές/τάνο 

128,661 

166,991 

172,121 

197,991 

190,72? 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ, 

* Είναι π "φαινομενική" κατανάλωση: δηλαδή δεν ττεριλαμβάνει "απώλειες της αγοράς" και "αυξομείωσ 
αποϋεμάΐων" μεταποιημένων ποοϊόντων. 
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1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1986 χωί 

120.729 

141.567 

183.675 

219.781 

256.035 

318.314 

362.382 

ιίς σαλιγκάρια 

81.740 

103.364 

119.060 

147.050 

175.260 

224.148 

251.517 

259.198 

111.832 

135.312 

167.019 

209.080 

232.954 

294.045 

328.680 

105.171 

169.123 

189.260 

245.560 

301.390 

385.813 

497.992 

494.359 

112.125 

133.972 

166.120 

206.835 

228.759 

287.439 

316.262 



της κατανάλωσης και όχι πτώση της παραγωγής. Πρέπει δε να ση

μειωθεί ότι το μέγεθος των εισαγωγών για το 1986 δεν είναι 

απολύτως αντιπροσωπευτικό, διότι περιλαμβάνει μια απότομη αύ

ξηση των εισαγωγών σαλιγκαριών (από 900 τόνους σε 9.000 τό

νους) που δεν γνωρίζουμε ακόμη αν είναι μόνιμη ή περιστασια

κή, η οποία επηρεάζει σημαντικά την εικόνα. (Στις εξαγωγές 

δεν εμφανίζεται αντίστοιχη ασυνέχεια το ίδιο έτος). Αν αγνοη

θεί προς στιγμήν το 1986, για το 1985 ο βαθμός αυτοπρομήθειας 

εμφανίζει πολύ ηπιότερη πτώση. Το ίδιο ισχύει και για το 

1986, αν αφαιρέσουμε τα σαλιγκάρια. 

Αντίθετα, η εξέλιξη του ισοζυγίου σε όρους αξίας είναι 

αρκετά ικανοποιητική: τόσο η σχέση της συνολικής αξίας εξαγω

γών προς εισαγωγές είναι σταθερά αυξητική, όσο και η σχέση 

της μέσης αξίας. Έτσι, το έλλειμμα του ισοζυγίου (κατανάλω-

ση-παραγωγή = εισαγωγές-εξαγωγές) αυξάνεται μεν σε απόλυτο 

μέγεθος, αλλά ως ποσοστό της αξίας της κατανάλωσης είναι σχε

δόν σταθερό. Δηλαδή, ο βαθμός αυτοπρομήθειας σε όρους αξίας 

παραμένει περίπου σταθερός (αυτό αληθεύει για το 1985 που δεν 

περιέχει ανώμαλη αύξηση της εισαγωγής των σαλιγκαριών,' και 

για το 1986, αν αφαιρέσουμε εντελώς τα σαλιγκάρια. 

Στον Πίνακα Π.5 του Παραρτήματος, δίνεται η εξέλιξη 

του ελλείμματος του ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων, σε σχέση 

με το έλλειμμα του ισοζυγίου των γεωργικών προϊόντων, και του 

συνόλου των προϊόντων της χώρας. Παρατηρείται ότι η σχετική 

σημασία του ελλείμματος αυτού έχει ελαττωθεί σημαντικά, λόγω 

της πολύ ταχύτερης αύξησης των άλλων ελλειμμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1. θαλάσσια αλιεία 

2.1.1. Κατάσταση του στόλου 

Ο στόλος της θαλάσσιας αλιείας είχε την 1-1-1987 σε 

λειτουργία 20.228 σκάφη με συνολική χωρητικότητα (ΚΟΧ) 

124.718 κόρους και ιπποδύναμη 737.909 HP, όπως φαίνεται στον 

πιο κάτω Πίνακα 2.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Στόλος θαλάσσιας αλιείας την 31-12-1986 

1983 1986 

Αριθμός σκαφών 15.613 20.228 

Χωρητικότητα (ΚΟΧ) 118.874 124.718 

Ιπποδύναμη HP 599.188 737.909 

Σε σύγκριση με το 1983, παρατηρείται μια αύξηση του 

αριθμού των σκαφών της τάξης του 30%, ενώ η χωρητικότητα αυ

ξήθηκε μόνο κατά 4,3% και η ιπποδύναμη κατά 23%. Η αύξηση του 
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αριθμού των σκαφών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των σκαφών 

παράκτιας αλιείας μικρών διαστάσεων (μήκος μεταξύ καθέτων μι

κρότερο από 9 μέτρα). 

Η κατάσταση του στόλου κατά κατηγορία σκαφών και οι 

μεταβολές που έγιναν σε σχέση με το 1983 μπορεί να συνοψισθεί 

ως εξής: 

2.1.1.1. Παράκτια αλιεία 

Αποτελούν το 97% του συνόλου« των επαγγελματικών σκα

φών. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (88%) είναι σκάφη μικρά, 

κάτω των 9 μέτρων, και κατά μεγάλο ποσοστό (60%) είναι και

νούργια, δηλαδή έχουν ηλικία κάτω των 15 ετών (Πίνακας 2.2). 

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό τους, σε 

σχέση με το 1983 (31,3%), οφείλεται και στη φυσιολογική 

προσθήκη νέων επαγγελματικών σκαφών που παρατηρείται κάθε 

χρόνο (5%), κυρίως όμως στην εφαρμογή αυστηρών περιορισμών 

στην ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο 

(Π.Δ. 373/85), που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ερασιτέχνες ψα

ράδες να μετατρέψουν τις άδειες τους σε επαγγελματικές, προ

κειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα να ψαρεύουν με επαγγελμα

τικά εργαλεία. 

Η μείωση που παρατηρείται, αντιθέτως, στη χωρητικότη

τα (περίπου 2%) πρέπει να αποδοθεί κυρίως σε σφάλματα υπολο

γισμού της: επειδή ο αριθμός των σκαφών είναι πολύ μεγάλος, η 

χωρητικότητα δεν καταμετρείται, αλλά υπολογίζεται κατ* εκτί

μηση. 

Από τα σκάφη της παράκτιας αλιείας, τα περισσότερα 

στερούνται επαρκούς μηχανολογικού και αλιευτικού εξοπλισμού. 
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Ο Πίνακας 2.3 δίνει τα στοιχεία του αλιευτικού στόλου 

της παράκτιας αλιείας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Στόλος παράκτιας αλιείας 

1983 31-12-1986 

Αριθμός σκαφών 14.739 19.354 

Χωρητικότητα (ΚΟΧ) 68.217 65.912 

Ιπποδύναμη (HP) 387.390 469.849 

2.1.1.2. Μέση αλιεία 

Αποτελούν μόνο το 3% του αριθμού των επαγγελματικών 

σκαφών, αλλά διαθέτουν το 30% της συνολικής χωρητικότητας και 

ιπποδύναμης. 

Σε σχέση με το 1983, παρατηρείται μείωση του αριθμού 

των σκαφών κατά 2% περίπου, ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 

9,5%, και η ιπποδύναμη κατά 19%. Η εξέλιξη αυτή είναι σύμφωνη 

με τον επιδιωκόμενο σκοπό του εκσυγχρονισμού του στόλου, με 

βελτίωση, και όχι αύξηση, του αριθμού των αλιευτικών μονάδων. 

Στα πλαίσια αυτά, έχει περιορισθεί η έκδοση νέων αδειών αλι

είας με μηχανότρατες από το 1984 και το ίδιο μέτρο εφαρμόζε

ται και για τα γρι-γρι από τον Απρίλιο του 1987. 

Η κατάσταση του στόλου της μέσης αλιείας έχει βελτιω

θεί αισθητά σε σύγκριση με το 1983. Τότε, το 65% των σκαφών 

ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών, ενώ το 1987 μόνο το 46% 
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είχαν αυτή την ηλικία (Πίνακας 2.2). Στη βελτίωση αυτή συνέ

βαλε αποφασιστικά η εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού καθε

στώτος οικονομικών κινήτρων για την ανανέωση του αλιευτικού 

στόλου. 

Εντούτοις η κατάσταση δεν θεωρείται ακόμη ικανοποιητι

κή, δεδομένου ότι πολύ μεγάλος αριθμός σκαφών (45-55% ανάλογα 

με την κατηγορία) είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα 

τη μειωμένη απόδοση και τις μεγάλες δαπάνες συντήρησης, δηλα

δή το αυξημένο κόστος παραγωγής. Παράλληλα η χρησιμοποίηση, 

σε μεγάλο βαθμό, μη σύγχρονης τεχνολογίας στον εξοπλισμό και 

η μη αυτοματοποίηση των χειρισμών και εργασιών, αυξάνουν τις 

ανάγκες σε προσωπικό και μειώνουν τον χρόνο παραγωγικής απα

σχόλησης του πληρώματος. 

Από τα σκάφη της μέσης αλιείας, σχετικά καλύτερα εφο

διασμένα με σύγχρονο εξοπλισμό είναι οι μηχανότρατες και, σε 

μικρότερο βαθμό, τα γρι-γρι. 

Οι πιο κάτω Πίνακες 2.4 και 2.5 δίνουν την εξέλιξη και 

τη διάρθρωση κατά κατηγορίες του στόλου της μέσης αλιείας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Στόλος μέσης αλιείας 

1983 1-1-1987 

826 

38.806 

224.853 

Αριθμός 843 

Χωρητικότητα (ΚΟΧ) 35.157 

Ιπποδύναμη (HP) 182.360 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Διάρθρωση του στόλου μέσης αλιείας την 1-1-1987 

Σύνολο rpL-ypi Μηχανότρατες Μικτά 

Αριθμός 826 376 337 113 

Χωρητικότητα (ΚΟΧ) 38.806 12.186 20.647 5.973 

Ιπποδύναμη (HP) 224.853 77.905 114.834 31.880 

2.1.1.3. Υπερπόντια αλιεία 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, τα σκά

φη που ασχολούνται με την υπερπόντια αλιεία είναι 48. Η αύξη

ση που παρατηρείται, σε σχέση με το 1983, οφείλεται κυρίως σε 

επαναδραστηριοποίηση σκαφών που ήταν παροπλισμένα. 

Τα μισά περίπου από τα σκάφη της υπερπόντιας αλιείας 

είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών. 0 εξοπλισμός τους εί

ναι γενικά ικανοποιητικός, όχι όμως και αυτοματοποιημένος. 

0 πιο κάτω Πίνακας 2.6 δίνει την εξέλιξη των στοιχείων 

του στόλου της υπερπόντιας αλιείας. 

2.1.2. Απασχόληση 

Οι απασχολούμενοι στη θαλάσσια αλιεία την τελευταία 

5ετία αυξήθηκαν και έφθασαν τους 39.000. Η μεγαλύτερη αύξηση 

παρατηρήθηκε τα δύο τελευταία έτη και οφείλεται κυρίως στους 

περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην ερασιτεχνική αλιεία, οπότε 

πολλοί αλιείς δηλώθηκαν ως επαγγελματίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Υπερπόντια αλιεία 

1983 1987 

Αριθμός 31 48 

Χωρητικότητα (ΚΟΧ) 15.500 20.000 

Ιπποδύναμη (HP) 29.438 43.200 

2.1.3. Παραγωγή 

Η παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας για τα έτη 1985 και 

1986, για κάθε μεγάλη κατηγορία παρατίθεται στον πιο κάτω Πί

νακα 2.7. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

Παραγωγή θαλάσσιας αλιείας 

(Σε τόνους) 

Είδος αλιείας 1985 1986 

Παράκτια 28.500 30.000 

Μέση 79.000 84.200 

Υπερπόντια 16.500 17.300 

Σύνολο 124.000 131.500 
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2.1.4. Επιδιώξεις του Προγράμματος 

Για τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, οι βασικές επιδι

ώξεις του Προγράμματος είναι οι εξής: 

α. Να επιτευχθεί ορθολογική εκμετάλλευση των ελληνικών 

αλιευτικών πεδίων, καθώς και των πεδίων που προσφέρονται για 

αποδοτικές εκμεταλλεύσεις στα διεθνή ύδατα και στα ύδατα τρί

των χωρών. 

β. Να μεγαλώσει η ακτίνα δράσης του αλιευτικού στόλου 

και να στραφεί ένα μέρος του στόλου σε νέα είδη αλιείας, όπως 

του ξιφία, τόνου και άλλων ειδών που δεν υφίστανται πλήρη εκ

μετάλλευση. 

γ. Να αυξηθεί η αξιοπλοϊα των σκαφών και η ασφάλεια 

των εργαζομένων στα πλοία. 

δ. Να γίνει οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. 

ε. Να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

των εργαζομένων στα πλοία. 

στ. Να βελτιωθεί η ποιότητα των αλιευμάτων που εκφορτώ

νονται . 

2.1.5. Τρόπος επίτευξης των στόχων 

Οι περισσότεροι από τους πιο πάνω στόχους θεωρείται 

ότι θα επιτευχθούν με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του 

αλιευτικού στόλου, παράλληλα με την εξασφάλιση αδειών αλιείας 

σε ύδατα τρίτων χωρών, και με τη μελέτη των ελληνικών αλιευ

τικών πεδίων για την πληρέστερη, αλλά ορθολογική, αξιοποίηση 

τους. Γι' αυτό και η πολιτική για τον στόλο θεωρείται το 

κεντρικό στοιχείο της πολιτικής που αφορά ειδικά τη θαλάσσια 
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αλιεία. 

Στα πλαίσια αυτά τίθεται ως στόχος, για την 5ετία 

1988-1992, η αύξηση της χωρητικότητας του στόλου κατά 10.000 

HP περίπου. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς και των γενι

κότερων επιδιώξεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω προτείνονται οι 

εξής κατηγορίες μέτρων: 

α. Θέσπιση νέων κανόνων για τη χορήγηση νέων αδειών 

υπερπόντιας αλιείας. 

β. Θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για τη χορήγηση 

επαγγελματικής άδειας αλιείας, για να επιτευχθεί ορθολογική 

αξιοποίηση των αλιευτικών πεδίων, 

γ. Χορήγηση κινήτρων για: 

αντικατάσταση κινητήρων για εξοικονόμηση ενέργειας, 

εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού για βελτίωση της ποιότη

τας των αλιευμάτων κατά την εκφόρτωση, 

εγκατάσταση ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

για αύξηση της ασφάλειας και παραγωγικότητας των σκαφών, 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ενδιαίτησης των πλη

ρωμάτων. 

0 πιο κάτω Πίνακας 2.8 δείχνει την υπολογιζόμενη εξέ

λιξη της δυναμικότητας του αλιευτικού στόλου κατά μεγάλες κα

τηγορίες, την 5ετία του Προγράμματος. 

Στο Παράρτημα (Πίνακες Π.6 έως Π.8), δίνεται ο τρόπος 

με τον οποίο αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για τον 

αλιευτικό στόλο, δηλαδή με ναυπήγηση νέων σκαφών, με αντικα

τάσταση παλαιών και με απόσυρση άλλων. Επίσης δίνεται η προ

βλεπόμενη εξέλιξη κατά μεγάλες κατηγορίες αλιείας (Πίνακες 

Π.9 έως Π.11). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

Υπολογιζόμενη εξέλιξη της δυναμικότητας 

του αλιευτικού στόλου 

Αρχική κατάσταση 1988 Τελική κατάσταση 1992 
Τύπος αλιείας 

ΚΟΧ HP ΚΟΧ HP 

Παράκτια 

Μέση 

Ατλαντική 

67.112 

39.356 

20.390 

473.249 

229.169 

46.800 

73.112 490.249 

42.106 251.919 

22.340 64.800 

Σύνολο 126.858 749.218 137.558 806.968 

2.2. Σπογγαλιεία 

2.2.1. Υφιστάμενη κατάσταση 

Η σπογγαλιεία, που εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτε

ρης αλιευτικής δραστηριότητας της χώρας, θεωρείται σημαντικός 

κλάδος της αλιείας, γιατί αφενός εξασφαλίζει απασχόληση και 

εισόδημα σε αρκετούς κατοίκους άγονων νησιωτικών περιοχών της 

χώρας (σπογγαλιείς, τεχνίτες επεξεργασίας σπόγγων, σπογγέμπο-

ρους, μεταφορείς, ναυπηγούς κτλ.) και αφετέρου με την εξαγωγή 
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του μεγαλύτερου μέρους των σπόγγων αποφέρει συνάλλαγμα της 

τάξης των 150 εκατ. δρχ. το χρόνο. 

Η αξία της σπογγοπαραγωγής αποτελεί ποσοστό 1,2% περί

που της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της χώρας. 

Η Ελλάδα, μέχρι το 1970, ήταν ένα από τα σπουδαιότερα 

κέντρα παραγωγής και εμπορίας των φυσικών σπόγγων στον κόσμο. 

Στην Κάλυμνο, που είναι το βασικότερο σπογγαλιευτικό κέντρο 

της χώρας, συγκεντρώνονται τα 80% όλης της σπογγαλιευτικής 

δραστηριότητας (αριθμός σκαφών και παραγωγή σπόγγων), καθώς 

και το 90% περίπου της εμπορικής δραστηριότητας που προέρχε

ται από τη σπογγαλιεία. 

Βασικό χαρακτηριστικό των σπογγαλιευτικών σκαφών είναι 

ότι ανήκουν στον τύπο "τρεχαντήρι", με μήκος τρόπιδος 12 μ. 

(σύνηθες μήκος 8-10 μ.). Είναι εφοδιασμένα με πετρελαιομηχανή 

από 40 μέχρι 100 HP και μηχανικό σύστημα παροχής αέρα στους 

δύτες και φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Από το 1972 η ελληνική σπογγαλιεία ασκείται στις περι

ορισμένης δυναμικότητας ελληνικές θάλασσες (Κρητικό, Καρπάθιο 

Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κύπρο και Μικρασιατικά παράλια) λόγω της 

μη χορήγησης αδειών στη Β. Αφρική. 

Η συνεχής μείωση του αριθμού των σπογγαλιευτικών σκα

φών που εργάζονται σε ξένα ύδατα είχε ως συνέπεια την κάμψη 

της συνολικής σπογγοπαραγωγής μετά το 1971. 

Στην Κάλυμνο, που είναι το μεγαλύτερο σπογγεμπορικό 

κέντρο της Ελλάδος, υπάρχουν εργαστήρια επεξεργασίας σπόγγων, 

τα οποία ανήκουν στους σπογγέμπορους του νησιού. Σε αυτά επε

ξεργάζονται εκτός από την εγχώρια παραγωγή και τους εισαγόμε

νους ακατέργαστους ή ημικατεργασμένους σπόγγους από την Τουρ

κία, Τυνησία, Αίγυπτο κτλ. Εκτός από τον περιορισμό των σπογ-
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γαλιευτικών πεδίων, παρατηρείται τελευταία και έλλειψη Ελλή

νων δυτών. Για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων δυσχερει

ών στην επάνδρωση των σπογγαλιευτικών κατά τα τελευταία έτη, 

ναυτολογούνται και αλλοδαποί δύτες, κυρίως Τούρκοι μέχρι το 

1974 και Αιγύπτιοι στη συνέχεια. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, στην Κάλυ

μνο, λειτουργεί σχολή δυτών κατά τη χειμερινή περίοδο, όχι σε 

μόνιμη βάση, όπου διδάσκουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και 

εμπειροτέχνες δύτες. 

Η διενέργεια της σπογγαλιείας είναι οργανωμένη πάνω 

στη μορφή της οικογενειακής επιχείρησης. 

2.2.2. Προβλήματα 

Η κάμψη που σημειώθηκε στη σπογγαλιεία μετά το 1970, 

οφείλεται βασικά στους εξής λόγους: 

α. Στον αναγκαστικό περιορισμό της δραστηριότητας των ελλη

νικών σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων στα ξένα σπογγαλι

ευτικά πεδία. 

β. Στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος του δύτη και στον πε

ριορισμένο αριθμό διαθέσιμων νέων δυτών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών και των απαιτήσεων και 

την αύξηση του κόστους παραγωγής. 

γ. Στις κατά καιρούς μη ικανοποιητικές τιμές διάθεσης του 

φυσικού σπόγγου, που είχε ως συνέπεια την αποθάρρυνση 

της σπογγαλιείας, λόγω της εισαγωγής σπόγγων Κούβας, κα

τώτερης ποιότητας και σε χαμηλές τιμές. 

δ. Στην πλημμελή οργάνωση και τη βραδύτητα τεχνολογικής 

βελτίωσης των σπογγαλιευτικών επιχειρήσεων, εξαιτίας των 
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οποίων σημειώνεται μειωμένη απόδοση και υψηλό κόστος πα

ραγωγής. 

ε. Σοβαρό πρόβλημα εμφανίστηκε το 1986 στα ελληνικά αποθέ

ματα των σπόγγων με την εμφάνιση ασθένειας άγνωστης προ

έλευσης που κατέστρεψε σχεδόν το σύνολο τους. Ήδη όμως 

υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, εί

ναι απαραίτητη όμως η παρέλευση κάποιου χρονικού διαστή

ματος (2-3 έτη), ώστε η παραγωγή να επανέλθει σε ικανο

ποιητικό επίπεδο. 

Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σή

μερα οι σπογγαλιείς είναι η συνεχής εξάντληση των πεδίων στις 

ελληνικές θάλασσες και η μειωμένη απόδοση λόγω του περιορι

σμού των πλούσιων πεδίων σπογγαλιείας στα βόρεια παράλια της 

Αφρικής. 

Αν με τη φροντίδα του Κράτους και της ΕΟΚ συναφθούν 

συμφωνίες με αραβικές χώρες και εξασφαλιστούν άδειες σπογγα

λιείας στα βόρεια αφρικανικά παράλια (και τη Συρία) που δια

θέτουν πλούσια σπογγοφόρα πεδία, τότε η σπογγαλιεία θα ανα

βιώσει και πάλι. 

2.2.3. Προοπτικές 

Καταβάλλονται από χρόνια προσπάθειες για την εξασφάλι

ση αλιευτικών πεδίων σε χώρες της Β. Αφρικής (Αίγυπτο, Τυνη

σία, Αλγερία), καθώς και τη Συρία, Κύπρο, Μάλτα. 

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις υπογραφής σπογγαλιευτικής συμ

φωνίας με την Αίγυπτο, η οποία θα δώσει κάποια λύση στο πρό

βλημα των αλιευτικών πεδίων. 
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2.2.4. Στοιχεία σπογγαλιευτικής παραγωγής 

0 Πίνακας 2.9 δίνει τα κυριότερα στοιχεία για την πα

ραγωγή και τον στόλο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 

Στοιχεία σπογγαλιευτικής παραγωγής και στόλου 

Ποσότητα Αξία Σκάφη 

(σε τόν.) (σε εκατ. δρχ.) 

1984 29 160 50 

1985 33 264 68 

1986 33 300 56 

2.3. Υδατοκαλλιέργειες 

2.3.1. Γενικά 

0 τομέας των υδατοκαλλιεργειών παρουσιάζει μεγάλη δυ

νατότητα ανάπτυξης στη χώρα μας, λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών 

κλιματολογικών συνθηκών και του εκτεταμένου μήκους των ελλη

νικών ακτών. 

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του 

αυξανόμενου ελλείμματος των αλιευτικών προϊόντων, και της 

πίεσης που υφίστανται τα φυσικά αποθέματα από ποικίλους παρά

γοντες (υπεραλίευση, ρύπανση, καταστροφή τόπων αναπαραγωγής 
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κτλ.)· Ακόμη, η δυνατότητα ανάπτυξης ενός νέου παραγωγικού 

κλάδου του πρωτογενή τομέα έχει μεγάλη σημασία για τη δημι

ουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στην περιφέρεια και για την 

παραγωγική διοχέτευση επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Η συνολική παραγωγή της Ελλάδας από υδατοκαλλιέργειες, 

ανέρχεται, το 1986, σε 4,82 χιλ. τόν. περίπου, και αντιπροσω

πεύει αξία 2.277,5 εκατ. δρχ. Περιλαμβάνει δε προϊόντα από 

καλλιέργειες σε γλυκά, υφάλμυρα και αλμυρά νερά, συμφωνά με 

τον Πίνακα 2.10. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10 

Συνολική παραγωγή της Ελλάδας από υδατοκαλλιέργειες 

Έτος 1986 

Α/Α 

1. 

2. 

3. 

4. 

Είδος καλλιέργειας 

Υδατοκαλ λ ιέργειες 
αλμυρών νερών 

Λιμνοθάλασσες 

Υδατοκαλλιέργειες 
γλυκών νερών 

Οστρακοκαλλιέργειες 

Παραγωγή 

σε χιλ. τόν. 

0,09 

2,5 

2,0 

0,23 

Αξία 
(εκατ. δρχ.) 

113,5 

1.450 

685 

29,5 

Σύνολο 4,82 2.277,5 
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Η πιο πάνω παραγωγή προέρχεται από 163 υδατοκαλλιεργη-

τικές μονάδες και από περισσότερες από 70 λιμνοθάλασσες συνο

λικής έκτασης 300.000 στρεμμάτων περίπου. 

Αναλυτικότερα, η παραγωγή ανάλογα με το είδος καλλιέρ

γειας των μονάδων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.11. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11 

Παραγωγή ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας 

Α/Α Είδος καλλιέργειας Αριθμός Παραγωγή Δυναμι-

μονάδων (τόν.) κότητα 

1. Μονάδες πάχυνσης σε αλμυρό 
νερό 

2. Πεστροφοκαλλιέργειες 

3. Κυπρινοκαλλιέργειες 

4. Καλλιέργειες κεφάλου-
τιλάπιας 

5. Καλλιέργειες σολομού 

6. Χελοκαλλιέργειες 

7. Οστρακοκαλλιέργειες 

Σύνολο 163 2.320 4.677 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω στοιχεία αναφέρο

νται σε μονάδες, οι οποίες μας έχουν κοινοποιήσει την παραγω

γή τους. 
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6 

109 

9 

2 

2 

1 

34 

90 

1.850 

130 

12 

4 

4 

230 

340 

3.157 

- 440 

75 

45 

50 
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Υπάρχει ένας αριθμός μονάδων (20 περίπου), για τις 

οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία παραγωγής. Πρόκειται για νέες 

μονάδες, οι οποίες είτε βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, 

είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο παραγωγής τους. 

Αναλυτικότερα για τις διαφόρων ειδών καλλιέργειες μπο

ρούν να αναφερθούν τα πιο κάτω. 

2.3.2. Οστρακοκαλλιέργεια 

Η οστρακοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε κυρίως σε περιοχές 

πλούσιες σε φυσικά αποθέματα: Θερμαϊκό Κόλπο, Σαρωνικό Κόλπο, 

περιοχή Καβάλας, εκβολές Έβρου, Β. Ευβοϊκό. 

Πολλές από τις μονάδες και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκο

νται στον Θερμαϊκό Κόλπο, δεν έχουν πλήρη κύκλο παραγωγής, 

αλλά λειτουργούν με συνδυασμό αλιείας και καλλιέργειας. Συ

γκεκριμένα ακολουθείται ο εξής κύκλος: αλιεία - διατήρηση για 

μικρό χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις καλλιέργειας - πώ

ληση. 

Ολόκληρη η παραγωγή των στρειδιών (ostrea edulis) εξά

γεται, καθώς και μικρή ποσότητα διαφόρων άλλων οστρακοειδών 

όπως αχιβάδες, γυαλιστερές, κυδώνια κτλ., ενώ η παραγωγή των 

μυδιών απορροφάται κυρίως στην τοπική αγορά. 

Πειραματικές μονάδες στον Σπάρτο Αιτωλοακαρνανίας και 

τον Όρμο Πωγωνίτσας έδειξαν πρόσφατα τις ευνοϊκές δυνατότη

τες ανάπτυξης της καλλιέργειας οστρακοειδών στην περιοχή του 

Αμβρακικού Κόλπου. Αναμένεται η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέ

ροντος. 

Στην περιοχή της Μυτιλήνης, εκπονήθηκε από το Πανεπι

στήμιο Πάτρας μελέτη για "Αξιοποίηση των Αλιευτικών Πόρων" 
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του είδους chlamys sp. του κόλπου Καλλονής της Λέσβου. Η με

λέτη αναφέρει ότι το είδος του χτενιού που κυριαρχεί είναι το 

chlamys glabra (proteopecten glaber ponticus συνώνυμο). 

Δεδομένου ότι πειραματικές εργασίες για τις δυνατότη

τες συλλογής γόνου έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή με εν

θαρρυντικά αποτελέσματα, προγραμματίζεται η δημιουργία σταθ

μού συλλογής φυσικού γόνου χτενιών από τα πλούσια αποθέματα 

του αναφερόμενου είδους. 

2.3.3. Ιχθυοκαλλιέργειες γλυκού νερού. 

Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 123 μονάδες ιχθυοκαλλι

έργειας γλυκών νερών, των οποίων η παραγωγή το 1986 ήταν 

2.000 τόνοι. 

Τα είδη των ψαριών που καλλιεργούνται είναι: πέστροφα, 

κυπρίνος, χέλια, σολομός, καραβίδα, τιλάπια, γαρίδες κτλ. 

Η πεστροφοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τη δεκα

ετία του '60 με τη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού μονά

δων πάχυνσης, που υποβοηθήθηκε από το κράτος με τη δημιουργία 

ιχθυογεννητικών σταθμών. Από τα μέσα της δεκαετίας του '70 

περνά στη στασιμότητα, και τα τελευταία έτη η έλλειψη οργάνω

σης στην παραγωγή, την εμπορία και τη μεταποίηση του προϊό

ντος, οδηγεί τον κλάδο σε κρίση. 

Το 1986 λειτούργησε για πρώτη φορά ιχθυογεννητικός 

σταθμός κυπρίνων στη λίμνη Ιωαννίνων. Δύο άλλοι νέοι σταθμοί 

κυπρίνου (στο Ψαθοτόπι Άρτας και στη λίμνη Μικρή Πρέσπα) 

όπως και ένας σταθμός πέστροφας στη Δράμα, αν και έχουν ολο

κληρωθεί οι εργασίες κατασκευής τους, δεν έχουν λειτουργήσει 

ακόμα. Μικρότερης δυναμικότητας εκκολαπτήρια κυπρίνου λει-

64 



τουργούν από χρόνια στη λίμνη Αγ. Βασιλείου και στη Βιστωνίδα 

από τοπικούς συνεταιρισμούς καθώς και από 1-2 ιδιώτες. 

2.3.Α. Εκτατικής μορφής καλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της αλιευτικής παραγωγής από 

ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα προέρχεται από την ιχθυοτροφική 

εκμετάλλευση περισσότερων από 70 λιμνοθαλασσών, που η έκταση 

τους φθάνει μέχρι 70 χιλιάδες στρέμματα. Υπάρχει επίσης ένας 

σημαντικός αριθμός μικρότερων λιμνοθαλασσών που μένουν ανεκ

μετάλλευτες. Συνολικά, η έκταση όλων των ιχθυοτροφείων αυτού 

του τύπου ανέρχεται σε 550.000 στρέμματα. 

Οι περισσότερες από τις λιμνοθάλασσες αυτές ανήκουν 

στο Λημόσιο, από το οποίο και μισθώνονται σε Συνεταιρισμούς ή 

ιδιώτες. 0 τρόπος εκμετάλλευσης είναι σχεδόν σε όλες παραδο-

σιακός και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις των περισσοτέρων θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν πρωτόγονες. 

Για την αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών αυτών, έχει επι

δειχθεί ενδιαφέρον από άποψη αναπτυξιακών και επιχειρηματικών 

μελετών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τις ανάγκες της 

χώρας σε έργα λιμνοθαλασσών. 

Για τη βελτίωση των λιμνοθαλασσών μέχρι σήμερα, κατα

σκευάζονται έργα υποδομής χρηματοδοτούμενα κατά το μεγαλύτερο 

μέρος από πιστώσεις του ελληνικού Δημοσίου. 

Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για βελτίωση συνθηκών 

καλλιέργειας στις λιμνοθάλασσες Γιάλοβας-Πυλίας, Κοτυχίου-

Ηλείας, Αμβρακικού, Καβάλας, Έβρου κ.ά., ενώ στη νομαρχία 

Αιτωλοακαρνανίας εκπονούνται κατασκευαστικές μελέτες για τα 

ιχθυοτροφεία Κλείσοβα-Θολή-Παλαιοπόταμος και της λιμνοθάλασ-
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σας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 

2.3.5. Εντατικές ή ημιεντατικές καλλιέργειες σε θαλάσσια 

ύδατα 

Σήμερα λειτουργούν 6 μονάδες ευρυάλων ειδών, των οποί

ων η παραγωγή για το 1986 ανήλθε σε 90 τόνους. Πρόκειται για 

μονάδες πάχυνσης τσιπούρας-λαυρακιού σε ιχθυοκλωβούς. Επίσης 

υπάρχουν άλλες 6 που υπολειτουργούν. 

Η εκτροφή θαλασσινών ψαριών έχει αναπτυχθεί στη χώρα 

μας τα τελευταία 5 έτη, αλλά παρά τα σταθερά βήματα προόδου 

που σημειώθηκαν, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε 

όλους τους επιμέρους τομείς (επιστημονικό, ερευνητικό, υποδο-

Μήζ» χρηματοδοτικό, υπηρεσιών κτλ.). 

Η δημιουργία έργων υποδομής του τομέα και συγκεκριμένα 

η κατασκευή 3 ιχθυογεννητικών σταθμών ευρυάλων ειδών και γα

ρίδας αναμένεται ότι θα βοηθήσει πολύ την ορθολογική ανάπτυξη 

αυτού του είδους των καλλιεργειών. 

Έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή ιχθυογεννητικού σταθμού 

στην Πωγωνίτσα Πρέβεζας, ενώ πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί 

η κατασκευαστική μελέτη για τη δημιουργία του ιχθυοκαλλιεργη-

τικού κέντρου Αχελώου στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. 

Επίσης υπάρχουν και 3 ιδιωτικά εκκολαπτήρια (Κεφαλλο-

νιά-Ρόδος-Λέρος) από τα οποία τα δύο, στη Ρόδο και τη Λέρο, 

υπολειτουργούν. 

2.3.6. Προβλήματα 

Οι βασικές αδυναμίες του τομέα των υδατοκαλλιεργειών 
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μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

1. ελλιπές θεσμικό πλαίσιο, 

2. έλλειψη εγχώριας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, και ανε

παρκής αφομοίωση της ξένης, 

3. έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού (επιστημονι

κού και τεχνικού), 

4. ανεπαρκής έρευνα και εκπαίδευση, και προβληματική σύνδε

ση πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων με την 

παραγωγή, 

5. πλημμελής συντονισμός των διαφόρων φορέων που ασχολού

νται με θέματα υδατοκαλλιεργειών. 

Στα πιο πάνω προβλήματα οφείλεται και η αδυναμία τα

χείας ανάπτυξης του κλάδου, παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον που 

υπάρχει, η οποία αντανακλάται και στο ότι οι υπάρχουσες καλ

λιεργητικές μονάδες, σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους, δεν 

εξαντλούν τη δυναμικότητα τους (βλ. Πίνακα 2.11). 

Αναλυτικότερα, τα κύρια προβλήματα ανά είδος καλλιέρ

γειας, που εμποδίζουν και τις υπάρχουσες μονάδες να αναπτύ

ξουν πλήρως την παραγωγή τους, είναι τα εξής: 

Μονάδες πάχυνσης ευρυάλων ψαριών που λειτουργούν με αλμυρό 

νερό (σε συνδυασμό ή όχι με εκκολαπτήριο): 

Η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και η περιορισμένη δυνατότη

τα δανειοδότησης από την ΑΤΕ. 

Η έλλειψη ειδικευμένων τεχνικών συμβούλων. 

Η έλλειψη έργων υποδομής (εκκολαπτηρίων), με συνέπεια 

την προμήθεια και μεταφορά γόνου από το εξωτερικό. 

Η ανάγκη εισαγωγής ιχθυοτροφών απαραίτητων κυρίως για τα 

βρεφικά στάδια ανάπτυξης. 
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Η έλλειψη εξειδικευμένου κέντρου αντιμετώπισης των προ

βλημάτων των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Σφάλματα στην κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

Πεστροφοκαλλιέργειες: 

Μεγάλο κόστος παραγωγής, που είναι συνάρτηση της χρησι

μοποίησης εισαγόμενων ιχθυοτροφών, σε ποσοστό 70% των 

συνολικά χρησιμοποιούμενων. 

Μικρή ζήτηση του προϊόντος λόγω προτίμησης του καταναλω

τικού κοινού σε ψάρια θαλασσινά. 

Περιορισμένη προώθηση στα κύρια καταναλωτικά κέντρα της 

χώρας, από τις περιοχές παραγωγής. 

Έλλειψη προγραμματισμένης και οργανωμένης προβολής του 

προϊόντος. 

Έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού μονάδων μεταποίησης που 

να διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για κάπνισμα του προϊό

ντος. 

Έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και χαμηλά όρια βραχυπρόθε

σμων δανειοδοτήσεων. 

Κυπρινοκαλλιέργειες - Πολυκαλλιέργειες: 

Μεγάλο κόστος παραγωγής, σε περίπτωση εντατικής εκτρο

φής, με αποτέλεσμα το προϊόν να μην είναι ανταγωνιστικό 

των εισαγομένων. 

Λειτουργία μικρών μονάδων εκτροφής που δεν συνδυάζεται 

με πολυκαλλιέργεια και έχει ως συνέπεια την ελλιπή αξιο

ποίηση των εγκαταστάσεων και της φυσικής τροφής. 

Έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και βραχυπρόθεσμων δανειοδο

τήσεων. 
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Μικρή ζήτηση του προϊόντος. 

Χελοκαλλιέργειες: 

Έλλειψη κεφαλαίων κίνησης και περιορισμένη δυνατότητα 

δανειοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΤΕ). 

Έλλειψη ειδικευμένων τεχνικών συμβουλών. 

Έλλειψη έργων υποδομής (μονάδων συγκέντρωσης γόνου ή 

και προπάχυνσης). 

Εισαγωγή ιχθυοτροφών από το εξωτερικό. 

Σφάλματα στην κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

Εφαρμογή χαμηλού βαθμού τεχνολογίας. 

Καλλιέργειες σολομού: 

Το εΰδος αυτό καλλιέργειας δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαί

τερα στη χώρα μας. 

Σήμερα λειτουργούν 2 υποτυπώδεις μόνο μικρές μονάδες, 

στη Φθιώτιδα και τα Καλάβρυτα. 

Υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια του 

αναφερόμενου είδους. 

ECναι απαραίτητο να συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν 

μελέτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με: 

τις δυνατότητες καλλιέργειας του σολομού στις λίγες πε

ριοχές που οι φυσικές συνθήκες ευνοούν την παραγωγή του, 

τις παραμέτρους ανάπτυξης και διατροφής του ψαριού αυ

τού. 

Οστρακοκαλλιέργειες: 

Μικρή εσωτερική αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

που προέρχεται από καλλιέργεια και αλιεία καταναλώνεται 
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στη Β. Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή θεσσαλονί

κης. 

Έλλειψη πλήρους συστήματος υγειονομικού ελέγχου που, 

εκτός των άλλων, θα βοηθούσε στην εξάλειψη της προκατά

ληψης για την κατανάλωση των προϊόντων αυτών. 

Έλλειψη κέντρων εξυγίανσης, τυποποίησης και εμπορίας 

οστρακοειδών. 

Καλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες: 

Αν και ο κλάδος αυτός συμμετέχει κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό στην αλιευτική παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες, παρου

σιάζει τα πιο κάτω προβλήματα, συνέπεια των οποίων είναι η 

πολύ μικρή στρεμματική απόδοση: 

Έλλειψη έργων υποδομής (τάφροι διαχείμασης, εκσυγχρο

νισμός εσοδευτικών-εξαλιευτικών στομίων κτλ.). 

Έλλειψη υδροβιολογικών μελετών για τις περισσότερες λι

μνοθάλασσες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ορθολογική 

τους διαχείριση. 

Έλλειψη οργανωμένων φορέων. 

2.3.7. Προτεινόμενη πολιτική 

Η μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, 

λόγω των αντικειμενικά ευνοϊκών φυσικών συνθηκών, σε συνδυα

σμό με την παροχή ικανοποιητικών οικονομικών κινήτρων τόσο 

από πλευράς ελληνικού Δημοσίου όσο και από πλευράς ΕΟΚ, έχει 

ως αποτέλεσμα την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από ιδιω

τικούς και άλλους φορείς για πραγματοποίηση επενδύσεων. 

Με δεδομένο το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
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ανάπτυξη του τομέα, η προτεινόμενη πολιτική στοχεύει σε: 

1. Αφομοίωση των διεθνώς εφαρμοζόμενων τεχνικών καλλιέργει

ας και προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

χώρας μας, με παράλληλη ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας. 

2. Ενθάρρυνση της ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών από 

ιδιωτικούς και άλλους φορείς. 

3. Ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων των επενδυτών για δα

νειοδότηση από την ΑΤΕ, μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια, και 

αύξηση των ορίων βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων του τομέα 

υδατοκαλλιεργειών. 

Α. Ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την 

παραχώρηση-μίσθωση εκτάσεων απαραίτητων για την ίδρυση 

μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, με τροποποίηση και συμπλήρωση 

της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. 

5. Προώθηση επενδύσεων του τομέα και ταχύτερη ένταξη τους 

σε εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

6. Προώθηση της κατασκευής κρατικών έργων υποδομής (εκκολα-

πτηρίων, κέντρων εξυγίανσης και εμπορίας οστρακοειδών, 

κέντρων συγκέντρωσης και διαλογής χελιών, ερευνητικού 

κέντρου υδατοκαλλιεργειών). 

7. Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού κατάλληλων περιοχών για υδα

τοκαλλιέργεια στη χώρα μας και χωροταξικής κατανομής της 

καλλιεργητικής δραστηριότητας. 

8. Καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τα καλλιεργούμενα 

υδρόβια είδη, με στόχο την προώθηση της παραγωγής, τόσο 

των ειδών υψηλής εμπορικής αξίας, όσο και ειδών με μικρό 

κόστος παραγωγής, αφού ληφθούν υπόψη KOL κοινωνικοοικο

νομικά κριτήρια. 

9. Προώθηση της έρευνας για δυνατότητα καλλιέργειας και άλ-
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λων οικονομικής σημασίας ειδών εκτός των ήδη καλλιεργού

μενων, όπως γλώσσα, αστακός κτλ. 

10. Εκτέλεση βελτιωτικών έργων στα φυσικά ιχθυοτροφεία, για 

τη σταδιακή κατά περιοχή αξιοποίηση τους με σύγχρονες 

εντατικές και ημιεντατικές καλλιέργειες. 

11. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση εργοστασίου 

ιχθυοτροφών. 

12. Συνέχιση μελετών για την αλιευτική αξιοποίηση και ορθο

λογική εκμετάλλευση των λιμνών και ποταμών της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

3.1. Διακίνηση, διάθεση της παραγωγής - Προβλήματα 

Η έλλειψη υποδομής, η μεγάλη διασπορά των πολλών και 

μικρών αλιευτικών κέντρων, η ελλιπής οργάνωση των ψαράδων σε 

συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών, και η πληθώρα των ειδών 

ψαριών που έχουν οι θάλασσες μας, είναι μερικά από τα προβλή

ματα που δημιουργούν δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των αλι

ευμάτων στη χώρα μας. Οι πιο πάνω λόγοι, σε συνδυασμό με την 

ευπάθεια του προϊόντος και τις συνθήκες εργασίας των ψαράδων, 

έχουν διαμορφώσει ένα τρόπο διακίνησης που αποβαίνει σε βάρος 

του εισοδήματος των ψαράδων, σε μεγάλο όφελος των διαφόρων 

"εκπροσώπων", και σε τελικές τιμές καταναλωτή πολύ αυξημένες. 

"Εκπρόσωποι" των ψαράδων είναι αυτοί που διακινούν τα ψάρια 

για λογαριασμό των ψαράδων και παρεμβάλλονται μεταξύ των 

εμπόρων και των ψαράδων. Η ευπάθεια του προϊόντος δικαιολογεί 

ένα μέρος της μεγάλης διαφοράς τιμής μεταξύ αυτής που απολαμ

βάνει ο ψαράς και αυτής που πληρώνει ο καταναλωτής, πέραν 

όμως αυτής, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι "εκπρόσωποι" 

εκτός από τις διευκολύνσεις που παρέχουν στους ψαράδες και 

που αφορούν εξεύρεση των εμπόρων, διακανονισμό τιμής, μεταφο

ρά των ψαριών, εξεύρεση πάγου κτλ., επιπλέον τους χρηματοδο

τούν, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολη η απαγκίστρωση 
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τους. 

Το όλο σύστημα διακίνησης είναι προβληματικό και η 

Εξυγίανση του θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί σταδιακά και 

εφόσον ληφθούν ριζικά μέτρα σε ορισμένους τομείς. 

Τα μέτρα αυτά, ως πρώτη προτεραιότητα, είναι η βελτίω

ση της υποδομής εμπορίας, όπου υπάρχει (ιχθυόσκαλες κτλ.) και 

η δημιουργία νέας υποδομής, όπου δεν υπάρχει, με επέκταση του 

δικτύου ιχθυοσκάλων, δημιουργία αγορών στα μεγάλα κέντρα, πα-

γοποιεία κτλ. Αποφασιστικό ρόλο πρέπει να παίξει η οργάνωση 

των ψαράδων σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, οι οποίοι 

θα αναλάβουν και το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης. Η κοινή 

οργάνωση αγοράς, στα πλαίσια της ΕΟΚ, στηρίζεται στο μεγαλύ

τερο της μέρος στις ομάδες παραγωγών, που στα άλλα κράτη-μέλη 

παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Επίσης πρώτης προτεραιότητας πρέπει 

να θεωρηθεί και η δανειοδότηση των ψαράδων με ειδικά κεφάλαια 

κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και απλές διαδικασίες, για να πε

ριοριστεί στην αρχή, και να εξαλειφθεί στη συνέχεια, η χρημα

τοδότηση τους από τους "εκπροσώπους" τους. 

Η διάθεση αλιευμάτων, εκτός από μερικές εξαιρέσεις σε 

ορισμένα είδη ψαριών, δεν παρουσιάζει προβλήματα γενικώς, με 

αποτέλεσμα, όσο ανεβαίνουμε στις κατηγορίες ψαριών και πλη

σιάζουμε στα πρώτης κατηγορίας, οι τιμές να αυξάνουν σημαντι

κά. Στις εξαιρέσεις, με μερικά προβλήματα στις περιόδους αιχ

μής παραγωγής, βρίσκονται τα είδη μαρίδες, σαρδέλες, σαυρί-

δια. Επίσης μικρά προβλήματα, που εμφανίζονται σε όλο τον 

κοινοτικό χώρο, παρουσιάζονται και στη διάθεση της πέστροφας. 

Η διάθεση σαρδέλας KOL πέστροφας αναμένεται να βελτιωθεί με 

την απορρόφηση από τις μεταποιητικές μονάδες που θα ιδρυθούν 

στα πλαίσια του Τομεακού Προγράμματος Αλιείας (Κανονισμός 
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355/77). Στα πλαίσια του Τομεακου, έχουν ήδη προεγκριθεί από 

το Υπουργείο Γεωργίας μεταποιητικές μονάδες κονσερβοποιίας 

και καπνίσματος αλιευμάτων. 

Η διάθεση των οστρακοειδών, τα οποία κυρίως εξάγονται, 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εξυγίανσης τους που μπορεί να 

λυθεί με τη δημιουργία κέντρων εξυγίανσης στους τόπους παρα

γωγής ή κοντά στα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα. 

Στη χώρα μας υπάρχει ένα μόνο κέντρο εξυγίανσης οστρα

κοειδών που δεν καλύπτει τις ανάγκες και δεν είναι σύγχρονο. 

Η διάθεση των χελιών, που στο σύνολο τους σχεδόν εξά

γονται, θα μπορούσε να βελτιωθεί - παρά το ότι δεν αντιμετω

πίζει σοβαρά προβλήματα - με τη δημιουργία κέντρων διαλογής 

στις περιοχές παραγωγής και με σύγχρονες μεταποιητικές μονά

δες καπνίσματος. 

Στα πλαίσια του Τομεακου Προγράμματος Αλιείας, ήδη 

προωθούνται κέντρα διαλογής και καπνιστήρια χελιών. 

Η διακίνηση διαμέσου των ιχθυοσκάλων, που λειτουργούν 

σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτει ένα μικρό ποσοστό, της τάξης 

του 25% περίπου, του συνολικού όγκου παραγωγής. Η διακίνηση 

διαμέσου αυτών παρουσιάζει προβλήματα. Ακόμα και στις ιχθυό

σκαλες παρατηρείται το φαινόμενο της πολύ μεγάλης διαφοράς 

τιμής από ιχθυόσκαλα σε ιχθυόσκαλα, την ίδια μέρα και για το 

ίδιο είδος ψαριού. Αυτό οφείλεται στη μη καλή διακίνηση, ορ

γάνωση και ενημέρωση των παραγωγών για τις τιμές αλιευμάτων 

που διαμορφώνονται στις διάφορες ιχθυόσκαλες. 

Η λειτουργία των ιχθυοσκάλων παρουσιάζει λειτουργικές 

και νομοθετικές αδυναμίες. Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που πρέ

πει να παίξουν στη διακίνηση των αλιευμάτων και στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους ψαράδες, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βα-
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ρΟτητα στον σωστό εκσυγχρονισμό τους, στη δημιουργία νέων, 

και στη λειτουργικότητα τους. 

0 αριθμός των ιχθυοσκάλων που λειτουργούν σήμερα κρί

νεται ανεπαρκής, και το Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας προβλέπει 

αύξηση του αριθμού. Το κύριο πρόβλημα είναι η εξεύρεση φορέα 

ή φορέων που θα αναλάβουν την ίδρυση των νέων ιχθυοσκάλων. OL 

ιχθυόσκαλες, όπως λειτουργούν σήμερα, δεν έχουν κερδοσκοπικό 

σκοπό. Είναι κρατικές, και τη διαχείριση τους ασκεί η ΕΤΑΝΑΛ. 

Το καθεστώς αυτό, και η δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων από τους 

φορείς, έχει ως αποτέλεσμα την απροθυμία των φορέων να υλο

ποιήσουν την επέκταση του δικτύου των 'ιχθυοσκάλων. Η διατήρη

ση του στόχου της μη κερδοσκοπικότητας κρίνεται απαραίτητη, 

καθόσον οι ψαράδες που εξυπηρετούνται από αυτές δεν θα πρέπει 

να επιβαρύνονται υπερβολικά. 

0 εκσυγχρονισμός των ιχθυοσκάλων που λειτουργούν άρχι

σε ano την ΕΤΑΝΑΛ, στα πλαίσια του Τομεακού Προγράμματος Αλι

είας, και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Ήδη η 

πρώτη φάση βρίσκεται στο τέλος της. 

3.2. Πορεία τιμών χονδρικής πώλησης 

Οι χονδρικές τιμές των νωπών αλιευμάτων παρουσιάζουν 

συνεχώς σημαντική ανοδική τάση, ιδιαίτερα για ψάρια πρώτης 

κατηγορίας, που οφείλεται αφενός στη μεγάλη ζήτηση (ιδίως για 

ορισμένα ψάρια στα οποία έχει προτίμηση ο Έλληνας καταναλω

τής) και αφετέρου στην έλλειψη των ψαριών αυτών. Όπως είναι 

γνωστό (από την ανάλυση στο πρώτο κεφάλαιο), η χώρα μας εί

ναι ελλειμματική στα ψάρια και καλύπτει τη διαφορά με εισαγω

γές. 
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3.3. Μεταποίηση 

Η μεταποίηση στη χώρα μας, στη σημερινή της μορφή, πα

ρουσιάζει πολύ μεγάλες αδυναμίες όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό 

των μονάδων που υπάρχουν, αλλά και στη διάρθρωση των προϊό

ντων. 

Παρά τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται στη μεταποίη

ση, στα πλαίσια του Τομεακοΰ Προγράμματος Αλιείας, και που 

αφορούν εκσυγχρονισμό, αντικατάσταση και δημιουργία νέων μο

νάδων, υπήρξε μικρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με αποτέ

λεσμα να καθυστερήσει το πρόγραμμα μεταποίησης. Τελευταία, 

πάντως, παρουσιάζεται ζωηρό ενδιαφέρον από τους μεταποιητές, 

με υποβολή αιτήσεων τους. 

Οι προοπτικές για ορισμένα προϊόντα είναι ευνοϊκές και 

η ενδεικνυόμενη πολιτική είναι ο προσεκτικός εκσυγχρονισμός 

των μονάδων που λειτουργούν, και η αναδιάρθρωση με νέες μονά

δες, με ιδιαίτερη προσοχή στην έγκριση μονάδων που θα μπορούν 

να καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση και να ανταγωνίζονται τα ει

σαγόμενα προϊόντα. Εισαγωγές μεταποιημένων αλιευμάτων γίνο

νται ακόμα και σε προϊόντα που η πρώτη ύλη υπάρχει στη χώρα 

μας. 

Το Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας δεν έχει υλοποιηθεί, παρ' 

όλο που βρίσκεται στο τέλος της περιόδου που καλύπτει (1984-

1987). Η παράταση του κρίνεται απαραίτητη και ήδη έχουν αρχί

σει οι σχετικές διαδικασίες. 

3.4. Ιχθυόσκαλες 

Για την ανάπτυξη του υγιούς ιχθυεμπορίου και την καλύ-
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τερη κατανομή της παραγωγής αλιευμάτων κατασκευάσθηκαν, με 

κεφάλαια του Δημοσίου, από το 1968/1970, 7 ιχθυόσκαλες (Αλε

ξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Χίος, Πειραιάς, Χαλκίδα, 

Πάτρα) στα κυριότερα αλιευτικά κέντρα της χώρας (εκτός Βό

λου) . 

Οι εξυπηρετήσεις που προσφέρουν στους συναλλασσόμενους 

μέχρι σήμερα είναι: πάγος, νερό, καύσιμα, ιχθυοκιβώτια κτλ., 

καθώς και συντήρηση της αδιάθετης παραγωγής για ένα 24ωρο. 

Το νομικό καθεστώς λειτουργίας καθορίζεται από τον 

Αλιευτικό Κώδικα, ενώ διάφορα άλλα θέματα ρυθμίζονται με 

Υπουργικές Αποφάσεις, και έχει εκδοθεί εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας τους. 

Η διοίκηση και διαχείριση τους έχει ανατεθεί στην 

"ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ", εταιρεία των Τραπεζών ΑΤΕ και ΕΤΒΑ, η οποία δι

οικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από 

τις δύο τράπεζες και το Υπουργείο Γεωργίας. Το Δ.Σ. σήμερα 

απαρτίζεται από 4 εκπροσώπους των Τραπεζών (από τους οποίους 

3 οικονομικοί υπάλληλοι και 1 ιχθυολόγος), 2 εκπροσώπους ψα

ράδων (1 από τον Πειραιά και 1 από τη Θεσσαλονίκη), τον πρόε

δρο των αλιεργατών Θεσσαλονίκης και 2 ιδιώτες (1 ναυτικό και 

1 ιδιώτη). 

Μέσω των ιχθυοσκάλων διακινούνται το 25-30Χ των νωπών 

αλιευμάτων. Εξαιτίας της άμεσης διάθεσης όλων των νωπών αλι

ευμάτων, οι ψυκτικοί χώροι συνολικού όγκου 20.550 κυβ. μέ

τρων, διατίθενται για συντήρηση κατεψυγμένων ψαριών και κρεά

των. 

Από τη διοίκηση της ιχθυόσκαλας, την Κτηνιατρική Υπη

ρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και την Αγορανομία ασκείται ο 

έλεγχος των αγοραπωλησιών και της ποιότητας των αλιευμάτων, 
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με βάση τη νομοθεσία που ισχύει. 

Βασική αρχή της λειτουργίας των ιχθυοσκάλων είναι η 

ελεύθερη δημοπρασία των αλιευμάτων από τους παραγωγούς ή τους 

αντιπροσώπους τους που ενεργούν ως ιχθυομεσίτες, και η εφαρ

μογή του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ των ιχθυοσκάλων, ώστε 

τα αρνητικά αποτελέσματα των παθητικών από αυτές να συμψηφί

ζονται με τα θετικά αποτελέσματα των μεγάλων ιχθυοσκάλων 

(Πειραιάς κτλ.). 

0 αλληλόχρεος λογαριασμός των ιχθυοσκάλων παρουσιάζει 

παθητικό από το 1978/1979 μέχρι και το, 1985 λόγω της απόφασης 

να μην προσαρμοσθούν τα δικαιώματα που καταβάλλουν οι συναλ

λασσόμενοι και τα οποία παραμένουν χαμηλά, (1% από τους παρα

γωγούς και 7 δρχ./τελάρο ψάρια από τους αγοραστές). Από τον 

Μάρτιο 1986 που αυξήθηκαν σε 1,7% και 15 δρχ./τελάρο, αντί

στοιχα, παρουσιάζεται σχεδόν ισοσκελισμένος. 

Με το Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας η "ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ" εκσυγ

χρονίζει σε σημαντικό βαθμό τις υφιστάμενες ιχθυόσκαλες. Πέρα 

από τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που από 15ετίας δεν είχε 

γίνει κανονικά, οι ιχθυόσκαλες εφοδιάζονται με παγοποιητικά 

μηχανήματα, με πλυστικά μηχανήματα ιχθυοκιβωτίων κτλ. 

Βασικοί παράγοντες, για να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός 

των ιχθυοσκάλων, είναι η συμπλήρωση ενός δικτύου ιχθυοσκάλων, 

ιχθυοσταθμών και πρακτορείων ιχθυοσκάλων, καθώς και η οργάνω

ση των ιχθυοπαραγωγών και των ιχθυεμπόρων για τη διακίνηση 

της παραγωγής. 

Με το Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας προβλεπόταν η δημιουρ

γία άλλων 12 περίπου ιχθυοσκάλων σε παράκτια αλιευτικά κέντρα 

και 9 ιχθυοσταθμών σε λίμνες, καθώς και θάλαμοι συντήρησης 

αλιευμάτων και μεταφορικά μέσα. 
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Από τα πιο πάνω μόνο 1 υχθυόσκαλα έχει αρχίσει να κα

τασκευάζεται, στην Πρέβεζα. Μειονέκτημα του προγράμματος εί

ναι ότι δεν ανατέθηκαν τα έργα σε φορείς και, λόγω έλλειψης 

οργανώσεων των παραγωγών, δεν παρουσιάσθηκε ενδιαφέρον και 

έτσι δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα των νέων ιχθυοσκάλων και 

λοιπών έργων. 

Τα τελευταία έτη, από ενδιαφέρον των τοπικών αρχών, 

ξεκίνησε η κατασκευή 2 ιχθυοσκάλων, στην Κάλυμνο και στο Με

σολόγγι. Της Καλύμνου ακόμη δεν αποπερατώθηκε, ενώ του Μεσο

λογγίου, όπου τελείωσαν τα έργα το 1985, λόγω αδυναμιών στη 

διαχείριση από τον Δήμο Μεσολογγίου που είχε την πρωτοβουλία, 

ανατέθηκε η διαχείριση, τέλη του 1986, στην ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ. 

Οι προοπτικές διαρθρωτικών μεταβολών στον θεσμό δεν 

είναι ευοίωνες, γιατί δεν αποφασίζεται ούτε από κρατικής 

πλευράς να εφαρμοσθούν νέες διαδικασίες, ούτε από πλευράς πα

ραγωγών να αναληφθούν πρωτοβουλίες σχετικά με τη διενέργεια 

πραγματικών δημοπρασιών, με την οργάνωση της προσφοράς από 

τους παραγωγούς, με οργανώσεις παρέμβασης, και με σωστή οργά

νωση των ιχθυεμπόρων, στα πλαίσια της εμπορικής ιδιότητας 

τους. 

Αποτέλεσμα της έλλειψης πρωτοβουλιών είναι ο μη εκσυγ

χρονισμός του θεσμού και η συνέχιση της λειτουργίας του με 

τις ίδιες μεθόδους και προβλήματα. Σε αυτή την αδράνεια συ

ντελεί και το ότι η παραγωγή ψαριών μέσα και έξω από τις 

ιχθυόσκαλες διατίθεται εύκολα, λόγω της ζήτησης που υπάρχει. 

Από πλευράς ΕΤΑΝΑΛ, τα τελευταία έτη έχουν πραγματο

ποιηθεί σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία των ιχθυοσκάλων 

και στις εγκαταστάσεις, παρά τις οικονομικές αδυναμίες που 

υπάρχουν, όπως είναι: 
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Η βελτίωση της λειτουργίας τους και ο καθορισμός ωραρίου 

συναλ λαγών. 

Η παροχή πάγου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, καυσίμων, 

μεταφορικών μέσων, ιχθυοκιβωτίων μιας χρήσης, πλυστικών 

μηχανημάτων ιχθυοκιβωτίων, υλικών για τη συντήρηση σκα

φών και εξοπλισμού κτλ. 

Η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των 

ψυκτικών εγκαταστάσεων κτλ., η επανακατασκευή των μονώ

σεων των ψυκτικών θαλάμων και των λοιπών χώρων κτλ. 

Η τοποθέτηση και λειτουργία παγοποιητικών μηχανημάτων 

παραγωγής λεπιδωτού πάγου και νέων καταψυκτήρων στους 

θαλάμους των ψυγείων κτλ. 

Η έναρξη μηχανογράφησης των λογιστικών εργασιών και των 

στατιστικών στοιχείων. 

0 ισοσκελισμός των δαπανών και των εσόδων με την αύξηση 

των δικαιωμάτων. 

Η απόφαση διάθεσης από τις δύο Τράπεζες-μετόχους ποσο

στού 30% των μετοχών σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς με 

σκοπό την ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στη διοίκηση των 

ιχθυοσκάλων. Από πλευράς συνεταιρισμών μέχρι σήμερα δεν 

εκδηλώθηκε αξιόλογο ενδιαφέρον για την απόκτηση των με

τοχών, λόγω έλλειψης κεντρικών οργανώσεων και διαθέσιμων 

χρημάτων για την αγορά τους. 

Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν από πρακτικής πλευράς, 

σε αρκετές ιχθυόσκαλες αλλά και έξω από αυτές, συνεχίζουν οι 

παραγωγοί να δέχονται τις πρακτικές του ιχθυομεσίτη, μια από 

τις οποίες είναι η υπερτιμολόγηση. 

Πιστεύεται ότι, με την εφαρμογή του ΦΠΑ και τη μηχανο-
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γράφηση των εργασιών των ιχθυοσκάλων, θα μετριασθούν αρκετά 

οι διάφορες πρακτικές που καταστρατηγούν τα συμφέροντα των 

ψαράδων. 

Στη διαμόρφωση των τιμών των ψαριών στις ιχθυόσκαλες, 

σημαντικά επιδρά επίσης η διάθεση μέσα από αυτές και μεγάλου 

μέρους εισαγόμενων νωπών αλιευμάτων, που συνήθως διατίθενται 

σε χαμηλότερες τιμές από τα παραπλεύρως διατιθέμενα ομοειδή 

εγχώρια αλιεύματα. 

Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι, εφόσον ο τρόπος λει

τουργίας των κυκλωμάτων διάθεσης των προϊόντων αλιείας δεν 

αλλάζει, οι τιμές θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και θα αυξά

νονται συνεχώς. Οι ελλείψεις στις διαδικασίες που εφαρμόζο

νται, οι πλημμελείς έλεγχοι στην εφαρμογή των διατάξεων τόσο 

για τα εγχώρια, όσο και για τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα, 

η ανεπαρκής οργάνωση των παραγωγών, η μεσολάβηση δύο και 

τριών μεσαζόντων, είναι οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν 

ώστε να μην πέφτει συνήθως η τιμή πώλησης των προϊόντων στον 

καταναλωτή κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, σε σχέση με την άλ

λοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη προσφερόμενη εποχιακά 

παραγωγή. 

3.5. Προτάσεις 

1. Να εφαρμοσθεί το υφιστάμενο Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας 

σχετικά με την κατασκευή ιχθυοσκάλων και μέσων συντήρη

σης και διακίνησης της παραγωγής, και να μελετάται συνε

χώς για την προσαρμογή και τη βελτίωση του. 

2. Να προσαρμοσθεί η νομοθεσία με σκοπό τη διευκόλυνση των 

εργασιών του φορέα ιχθυοσκάλων, και να μελετηθεί το θε-
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σμικό πλαίσιο για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων και 

διαδικασιών στην εμπορία των αλιευτικών προϊόντων από 

τον Ιδιο τον φορέα (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) σε πρώτη φάση, ή άλλον 

φορέα (π.χ. οργανισμό) που από τη μελέτη θα προταθεί, ή 

και από συνεταιρισμούς ή κοινότητες. 

3. Να εφαρμοσθούν οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τη λει

τουργία των ιχθυοσκάλων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες 

και φορείς (Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εμπορίου, Αγο

ρανομία, "ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ") και να μελετηθεί η βελτίωση των 

συνθηκών λειτουργίας. 

4. Να μελετηθεί και εφαρμοσθεί σταδιακά η διενέργεια της 

δημοπράτησης των αλιευμάτων από τις υπηρεσίες της ιχθυό

σκαλας για λογαριασμό των παραγωγών, με ευθύνη των ίδιων 

ή των εκπροσώπων τους ή του συνεταιρισμού τους, με τιμο

λόγια της ιχθυόσκαλας. Στην περίπτωση αυτή υποβοηθείται 

η οργάνωση των παραγωγών, και ο περιορισμός των ιχθυομε-

σιτών στον καθαρά εμπορικό τους ρόλο. 

5. Να ιδρυθούν στις μεγάλες πόλεις συστηματικές ιχθυαγορές. 

6. Να συγκεκριμενοποιηθούν και να αυξηθούν τα χωρικά όρια 

δικαιοδοσίας κάθε ιχθυόσκαλας και να διέρχονται όλα τα 

αλιεύματα από αυτές, με εξαίρεση τα αλιεύματα μικροαλι-

έων. 

7. Να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοδυναμία στον σημε

ρινό φορέα της ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ. 

8. Τα εισπραττόμενα δικαιώματα να βαρύνουν τον πωλητή και 

τον αγοραστή εξίσου. 

9. Να θεσπισθεί επί των εισαγομένων αλιευμάτων εισφορά υπέρ 

του αλληλόχρεου λογαριασμού των ιχθυοσκάλων. 

10. Να απαλλαγούν οι ιχθυόσκαλες από την καταβολή εισφορών 
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στους Οργανισμούς Λιμένων. 

11. Να γίνεται, συστηματικός αγορανομικός και αστυνομικός 

έλεγχος σε όλες τις ιχθυόσκαλες. 

12. Να θεσπισθούν ποινές στους παραβάτες των άρθρων του νό

μου περί ιχθυοσκάλων με βάση τον ποινικό κώδικα. 

13. Να οργανωθούν οι παραγωγοί σε οργανώσεις παρέμβασης στην 

εμπορΰα των αλιευμάτων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

4.1. Δομή και οργανωτικό πλαίσιο 

Από απογραφή του συνεταιριστικού χώρου της αλιείας που 

έκανε η ΠΑΣΕΓΕΣ, με τη συνεργασία των Ενώσεων Αγροτικών Συνε

ταιρισμών, προέκυψε ότι το 1986 λειτουργούσαν 138 αλιευτικοί 

συνεταιρισμοί, με 3.750 φυσικά μέλη (επί 100 συνεταιρισμών). 

Από αυτούς τους συνεταιρισμούς οι 20 δεν είχαν σημαντικό 

αντικείμενο δραστηριότητας και στην πράξη ήταν ανενεργοί. 

Κατ* αντικείμενο δραστηριότητας, η κατανομή των ενεργών συνε

ταιρισμών ήταν η εξής: 

Παράκτια αλιεία 46 

Μέση αλιεία 10 

Παράκτια και μέση αλιεία 5 

Σπογγαλιεία και αλιεία 1 

Αλιεία εσωτερικών υδάτων (δύο συνεταιρισμοί 

αναπτύσσουν ταυτόχρονα και καλλιέργειες) 17 

Οστρακαλιεία (με παράλληλη απασχόληση στην 
παράκτια αλιεία) 6 

Υδατοκαλλιέργειες (κυρίως εκμεταλλεύσεις 
λιμνοθαλασσών, με παράλληλη απασχόληση 
στην παράκτια αλιεία) 33 
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Από τους συνεταιρισμούς αυτούς, ένας μικρός μόνο αριθ

μός (17) είναι ενταγμένοι στο οργανωμένο συνεταιριστικό κίνη

μα, δηλαδή ανήκουν στη δύναμη των Ενώσεων Αγροτικών Συνεται

ρισμών και μέσω αυτών αντιπροσωπεύονται στην ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Η Ένωση Αλιευτικών και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών 

Ελλάδας, που έχει μέλη της 23 συνεταιρισμούς, λειτουργεί ως 

δευτεροβάθμιο όργανο, με αντικείμενο κυρίως την εκμετάλλευση 

μισθωμένων από το Δημόσιο ιχθυοτρόφων χώρων. 

Αισθητή είναι η απουσία κάποιας ισχυρής κεντρικής ορ

γάνωσης, που θα αποτελούσε τον πυρήνα συσπείρωσης όλων των 

αλιευτικών συνεταιρισμών στους τομείς της παραγωγής, της 

εμπορίας, της μεταποίησης και των προμηθευτικών εργασιών, κα

τά το πρότυπο των οργανώσεων που έχουν συσταθεί στον συνεται

ριστικό χώρο για άλλα αγροτικά προϊόντα. Το πρόβλημα είναι 

κυρίως οικονομικό, γιατί η σύσταση, οργάνωση, στελέχωση και 

ενεργοποίηση μιας τέτοιας οργάνωσης, στους τομείς αυτούς, 

απαιτεί χρηματικά μέσα που υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνα

τότητες των συνεταιρισμών. 

Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις Αγροτικές Συνεταιριστι

κές Οργανώσεις, προβλέπεται να συσταθεί μια τριτοβάθμια Κλα

δική Ένωση Προϊόντων Αλιείας, που θα στηρίζεται στην οικονο

μική ευρωστία των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ένα πρό

δρομο σχήμα αποτελεί η δευτεροβάθμια Ένωση Αλιευτικών και 

Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών, της οποίας σήμερα ο ρόλος διευ

ρύνεται με την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της 

εμπορίας και των προμηθευτικών εργασιών. 

Ουσιαστική βοήθεια του κράτους, προς τον αλιευτικό συ

νεταιριστικό χώρο, θα αποτελούσε η οικονομική συμπαράσταση 

για το ξεκίνημα της λειτουργίας της τριτοβάθμιας Ένωσης. 
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4.2. Στελέχωση των συνεταιριστικών οργανώσεων 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι, στους πρωτο

βάθμιους αλιευτικούς συνεταιρισμούς, απασχολούνται σήμερα 29 

υπάλληλοι με πλήρη απασχόληση και άλλοι 26 με μερική απασχό

ληση. Ένας μικρός αριθμός συνεταιρισμών εξυπηρετείται λογι

στικά από τις τοπικές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

Η γενικότερη στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό είναι 

ανεπαρκής. Κατά την τελευταία 5ετία μόνο 6 συνεταιρισμοί και 

1 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών έκαναν χρήση των κινήτρων 

που παρέχει η ΑΤΕ για πρόσληψη ιχθυολόγων. Σε μερικές άλλες 

περιπτώσεις έγινε χρήση των κινήτρων του ΟΑΕΔ. Σε όλες αυτές 

τις περιπτώσεις, οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν σπάνια παρέ

μειναν περισσότερο από ένα χρόνο στους συνεταιρισμούς και στο 

διάστημα της παραμονής τους βρίσκονταν συνεχώς σε αναζήτηση 

μιας καλύτερης εργασίας. 

Τα τελευταία έτη έγιναν τα εξής σημαντικά βήματα προς 

την κατεύθυνση της στελέχωσης των συνεταιριστικών οργανώσεων 

με επιστημονικό προσωπικό, με απασχόληση στην αλιεία: 1) Δη

μιουργήθηκε το 1983 τμήμα αλιείας στην ΠΑΣΕΓΕΣ. 2) Αποσπάσθη

καν, το 1985, 9 ιχθυολόγοι του Υπουργείου Γεωργίας σε Ενώσεις 

Αγροτικών Συνεταιρισμών. 3) Τοποθετήθηκαν, το 1986, 3 οικονο

μολόγοι σε συνεταιριστικές οργανώσεις διαφόρων βαθμίδων, που 

προέρχονται από το Πρόγραμμα Στελέχωσης Συνεταιριστικών Οργα

νώσεων (συνεργασία ΠΑΣΕΓΕΣ, Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ και 

ΕΛΚΕΠΑ). 

Παρά τα βήματα αυτά, οι ανάγκες των συνεταιριστικών 

οργανώσεων του χώρου της αλιείας σε επιστημονικό προσωπικό 

είναι ακόμα μεγάλες. Η βοήθεια του κράτους, όσον αφορά τη 
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στελέχωση των συνεταιρισμών, θα πρέπει να εκφράζεται προς την 

εξής κατεύθυνση: 

α. Στη δημιουργία αυτοδύναμης υποδομής σε στελεχικό δυναμι

κό, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και χωροταξικές ανά

γκες του συνεταιριστικού κινήματος, 

β. Στην ενίσχυση της προσπάθειας για στελέχωση της Κεντρι

κής Κλαδικής Ένωσης Προϊόντων Αλιείας, όταν αυτή συστα

θεί, 

γ. Στην απόκτηση τεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού, στις 

περιπτώσεις που δεν απαιτείται η ύπαρξη προσωπικού πανε

πιστημιακού επιπέδου. 

Από πλευράς ΕΟΚ, παρέχονται μέσω των ομάδων παραγωγών 

κίνητρα για την επαγγελματική οργάνωση των ψαράδων, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνονται και ενισχύσεις για τη μισθοδοσία 

του προσωπικού καθώς και για την κάλυψη των άλλων διαχειρι

στικών εξόδων. Από πλευράς συνεταιρισμών, έχει γίνει πολύ πε

ριορισμένη χρήση των κινήτρων αυτών, γιατί αποδείχθηκε ότι 

είναι δύσκολο να συσταθούν στον ελληνικό αλιευτικό χώρο ομά

δες παραγωγών. 

Το πρόβλημα έγκειται στη μη αναγνώριση της αξίας των 

προϊόντων ως προαπαιτούμενο και στα υψηλά ποσοτικά όρια παρα

γωγής που έχουν θεσπισθεί για την αναγνώριση μιας ομάδας πα

ραγωγών. Επίσης στο μικρό αριθμό ειδών, από αυτά που απαντούν 

στις ελληνικές θάλασσες, στα οποία παρέχονται ενισχύσεις μέσω 

των ομάδων παραγωγών. 
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4.3. Δραστηριότητες και προβλήματα του αλιευτικού 

συνεταιριστικού χώρου 

4.3.1. Λράση των συνεταιρισμών στον χώρο της παραγωγής 

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παραγωγή των αλι

ευτικών συνεταιρισμών, γεγονός που οφείλεται στο χαμηλό επί

πεδο επαγγελματικής οργάνωσης των ψαράδων, στη χαλαρότητα της 

δομής του συνεταιριστικού κινήματος (μικρό ποσοστό των αλιευ

τικών συνεταιρισμών είναι ενταγμένο στη δύναμη των Ενώσεων) 

και στην έλλειψη υποχρέωσης των συνεταιρισμών, με την υπάρ

χουσα νομοθεσία, να παρέχουν στοιχεία που αφορούν τις δραστη

ριότητες τους σε οργανώσεις ανώτερης βαθμίδας. 

Σε κάθε τομέα της παραγωγής τα προβλήματα είναι: 

Θαλάσσια αλιεία: Δεν υπάρχει συνεταιριστική συνεργασία 

στην άσκηση της θαλάσσιας αλιείας, αφού δεν υπάρχει συλλογι-

κότητα στα μέσα παραγωγής. Οι ψαράδες-μέλη των συνεταιρισμών 

διατηρούν την ιδιοκτησία των σκαφών τους, τα οποία είναι δια

φορετικά από άποψη μεγέθους, παλαιότητας και οικονομικής 

αξίας, γεγονός που εμποδίζει τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Σε σχέση με προηγούμενα έτη, κατά την τελευταία 5ετία 

θεσπίστηκαν κίνητρα, τόσο εθνικά όσο και κοινοτικά, για ναυ

πηγήσεις και εκσυγχρονισμούς σκαφών. Η χρησιμοποίηση όμως των 

παρεχόμενων κινήτρων γίνεται σε καθαρά ιδιωτική βάση, χωρίς 

την παρέμβαση των συνεταιρισμών, λόγω οργανωτικών αδυναμιών. 

Συνεπώς, αφού δεν υπάρχει συνεταιριστική συνεργασία 

στον χώρο της παραγωγής, τα προβλήματα των συνεταιρισμένων 

ψαράδων δεν είναι πολύ διαφορετικά από τα προβλήματα των μη 

συνεταιρισμένων ψαράδων και τα κυριότερα από αυτά δίνονται 
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παρακάτω συνοπτικά: 

Ασάφεια και αναχρονιστικότητα της αλιευτικής νομοθεσίας. 

Πτώση της αποδοτικότητας των αλιπέδων. 

Αύξηση των συντελεστών κόστους της αλιείας. 

Ανεπάρκεια της αλιευτικής υποδομής της χώρας. 

Έλλειψη ικανοποιητικού συστήματος χορήγησης επαγγελματι

κών αδειών αλιείας. 

Μη διασάφιση του ρόλου της ερασιτεχνικής αλιείας. 

Ρύπανση. 

Δυσκολία διάθεσης ορισμένων προϊόντων KOL γενικά αξιο

ποίησης της αλιευτικής παραγωγής. 

Έλλειψη κατάλληλων κινήτρων για ναυπηγήσεις και εκσυγ

χρονισμό μικρών σκαφών. 

Αλιεία εσωτερικών υδάτων: Η άσκηση της αλιείας σε εσω

τερικά ύδατα έχει επιφέρει μια πιο ικανοποιητική μορφή συνε

ταιριστικής συνεργασίας, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η 

αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνών έχει ανατεθεί σε συνεταιρι

στικούς φορείς. Με την ανάθεση της εκμετάλλευσης των εσωτερι

κών υδάτων σε ένα φορέα, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και ορθολο

γική διαχείριση, αφού γίνεται προγραμματισμός των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, ελέγχεται το επίπεδο της αλιευτικής δραστηρι

ότητας και περιορίζεται, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ψαράδων. 

Τα προβλήματα των συνεταιρισμών, που έχουν ως αντικεί

μενο την άσκηση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα, είναι λίγο ή πο

λύ κοινά με αυτά των συνεταιρισμών της θαλάσσιας αλιείας. Με

γαλύτερη όμως σχετική σημασία αποκτούν τα προβλήματα της νο

μοθεσίας και ιδίως τα σχετικά με τους όρους μίσθωσης των υδά

τινων εκτάσεων σε συνεταιρισμούς (υπάρχουν περιπτώσεις που οι 

συνεταιρισμοί καταβάλλουν στο Δημόσιο υψηλότερο μίσθωμα, ως 
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ποσοστό επί της παραγωγής, από ό,τι οι ελεύθεροι ψαράδες που 

ψαρεύουν στην Ιδια περιοχή). 

Εκμεταλλεύσεις λιμνοθαλασσών: Η εκμετάλλευση των λιμνο

θαλασσών του Δημοσίου ανέκαθεν αποτελούσε μια σημαντική συνε

ταιριστική δραστηριότητα. Η φύση των εργασιών στις λιμνοθά

λασσες επιτρέπει συλλογικότητα στις αλιευτικές δραστηριότητες 

και σχετικά υψηλού βαθμού συνεταιριστική συνεργασία. Οι παρα

δοσιακές όμως μέθοδοι καλλιέργειας, που ακολουθούνται, δεν 

επιτρέπουν μεγάλη παραγωγικότητα. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονι

σμού των μεθόδων αυτών, αλλά παρά την εκπόνηση κατά την τε

λευταία 5ετία κάποιων σχετικών μελετών, δεν φαίνεται ότι ση

μειώθηκε σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της εκτέλεσης 

των αναγκαίων έργων υποδομής. 

Τα κυριότερα προβλήματα που εμποδίζουν τη σωστή αξιο

ποίηση των λιμνοθαλασσών από τους συνεταιρισμούς είναι τα 

εξής: 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ορισμένων λιμνοθαλασσών, 

σύγκρουση συμφερόντων σε μερικές περιπτώσεις μεταξύ συ

νεταιριστικών οργανώσεων και ΟΤΑ, η μικρή διάρκεια εκμί

σθωσης και τα υψηλά μισθώματα που καταβάλλουν οι συνε

ταιρισμοί στο Δημόσιο. 

Η οικολογική υποβάθμιση ορισμένων λιμνοθαλασσών, η μειω

μένη εισόδευση γόνου ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης των 

θαλάσσιων αλιευτικών πεδίων και η μη εκτέλεση αναγκαίων 

τεχνικών έργων. 

Η ανεξέλεγκτη είσοδος νέων μελών σε συνεταιρισμούς που 

μισθώνουν λιμνοθάλασσες με την παρέμβαση των δικαστικών 

αρχών. 

Ορισμένοι συνεταιρισμοί θα είχαν τη διάθεση ή και την 

91 



οικονομική δυνατότητα, να αναλάβουν και να εκτελέσουν έργα 

εκσυγχρονισμού στις λιμνοθάλασσες, κάνοντας χρήση και των 

σχετικών κινήτρων, εμποδίζονται όμως από την ύπαρξη νομοθετι

κών προβλημάτων σχετικά με τους όρους και τη διάρκεια της μί

σθωσης, και την έλλειψη τεχνικής υποδομής. Αναγκαστικά, με 

TLÇ σημερινές συνθήκες, το θέμα εκσυγχρονισμού των λιμνοθα

λασσών επαφίεται στην κρατική πρωτοβουλία. 

Υδατοκαλλιέργειες: Από τις διάφορες μορφές υδατοκαλ

λιεργειών, σημαντική ανάπτυξη στον συνεταιριστικό χώρο έχει 

πάρει μόνο η πεστροφοτροφία, και μόνο από ένα συνεταιρισμό. Η 

παραγωγή του συνεταιρισμού υπολογίζεται στους 500 περίπου τό

νους, που αποτελεί το 1/4 της εθνικής παραγωγής πέστροφας. Τα 

μέλη του συνεταιρισμού αυτού, που συσπειρώνει πεστροφοτρόφους 

της Ηπείρου, διατηρούν την ιδιωτική εκμετάλλευση των μονάδων 

τους, επωμίζονται όμως από κοινού το κόστος ορισμένων έργων 

και ενεργειών. Παλαιότερα ο συνεταιρισμός αντιμετώπιζε πρό

βλημα διάθεσης της παραγωγής του. Με την ανάληψη όμως προ δι

ετίας πρωτοβουλιών στον τομέα της εμπορίας, το πρόβλημα αυτό 

λύθηκε και σήμερα η παραγωγή του συνεταιρισμού δεν επαρκεί να 

καλύψει τη ζήτηση. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι υπάρχει δυνατό

τητα διοχέτευσης στην ελληνική αγορά, ιδίως σε περιοχές της 

ενδοχώρας, ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων πέστροφας, και υπάρχει 

ακόμα δυνατότητα εξαγωγών, μεταποιημένης κυρίως πέστροφας. 

Τελευταία, σταμάτησαν οι επιδοτήσεις από το Υπουργείο 

Γεωργίας για την ανάπτυξη της πεστροφοκαλλιέργειας, γιατί 

ίσως θεωρήθηκε ότι η πέστροφα είναι προβληματικό προϊόν στην 

αγορά. Είναι γεγονός ότι η πέστροφα υπέστη δυσφήμιση τα τε

λευταία έτη, με ευθύνη τόσο ορισμένων παραγωγών που διοχέτευ

σαν υποβαθμισμένα προϊόντα στην αγορά, όσο και του κράτους 
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που δεν φρόντισε για την τήρηση υγειονομικών κανόνων και τον 

έλεγχο των εμπορευόμενων προϊόντων. 

Όμως οι δυνατότητες της ελληνικής αγοράς δεν έχουν 

ακόμη διερευνηθεί ακριβώς, και δεδομένης της εξάρτησης της 

χώρας από εισαγόμενα αλιεύματα, το θέμα των επιδοτήσεων προς 

την πεστροφοκαλλιέργεια πρέπει Ισως να επανεξετασθεί. 

Προσπάθειες να αναπτυχθεί η κυπρίνοτροφία από συνεται

ρισμούς δεν απέδωσαν ικανοποιητικά. Αν και η χώρα είναι ελ

λειμματική σε κυπρίνο, ο καλλιεργούμενος κυπρίνος αντιμετωπί

ζει σοβαρό ανταγωνισμό στην αγορά τόσο από τον κυπρίνο της 

συλλεκτικής παραγωγής, όσο και από τον εισαγόμενο. Επί του 

παρόντος υφίσταται μόνο μία μικρή συνεταιριστική μονάδα καλ

λιέργειας κυπρίνου που δημιουργήθηκε προ διετίας, και τώρα 

σχεδιάζεται η δημιουργία από άλλο συνεταιρισμό μιας δεύτερης. 

Και στην περίπτωση του κυπρίνου, πρόβλημα αποτελεί η 

διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων για τη δημιουργία μονάδων. 

Η καλλιέργεια χελιού είναι τομέας που προσφέρεται για 

ανάπτυξη από τους συνεταιρισμούς, ιδίως αυτούς που εκμεταλ

λεύονται λιμνοθάλασσες. 0 κυριότερος λόγος που αυτές οι καλ

λιέργειες δεν προωθήθηκαν μέχρι σήμερα ικανοποιητικά από τους 

συνεταιρισμούς, όπως και από τους ιδιώτες, είναι ότι υπάρχει 

δυσκολία στην εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων γόνου χε

λιού. 

Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, απαιτείται η δημιουργία 

υποδομής σε εθνική ίσως κλίμακα, και η συνεργασία των παραγω

γικών και των ερευνητικών φορέων, ώστε να εξασφαλισθεί η συλ

λογή, διατήρηση και διάθεση του γόνου στους παραγωγούς. 

Εντατικές μορφές εκτροφής θαλασσινών ειδών ψαριών δεν 

έχουν αναπτυχθεί από συνεταιρισμούς. Αυτές ενδιαφέρουν ιδίως 
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τους συνεταιρισμούς παράκτιας αλιείας, που αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα της μείωσης της ιχθυοπαραγωγής, και με τις ιχθυοκαλ

λιέργειες μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες συμπληρωματικής ή 

εναλλακτικής απασχόλησης των μελών τους, καθώς επίσης τους 

συνεταιρισμούς που ασχολούνται με εκτατικές καλλιέργειες στις 

λιμνοθάλασσες. Τα τελευταία έτη έγιναν προσπάθειες, σε δοκι

μαστική κλίμακα, που έδειξαν ότι τα κυριότερα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί στην επέκταση στον χώρο αυτό 

είναι οι καθυστερήσεις και η ασάφεια των νομοθετικών ρυθμίσε

ων που σχετίζονται με τις παραχωρήσεις των αναγκαίων χερσαίων 

και υδάτινων εκτάσεων, η ανεπάρκεια γόνου, η εξάρτηση από ει

σαγόμενες ιχθυοτροφές, η έλλειψη κατάλληλης υποδομής σε συνε

ταιριστικό ή σε εθνικό επίπεδο (τεχνική, εκπαιδευτική, ερευ

νητική και λοιπή υποδομή), η δυσκολία προμήθειας υλικών σε 

λογικές τιμές κτλ. Αν τα προβλήματα αυτά δεν επιλυθούν, οι 

ιχθυοκαλλιέργειες εντατικής μορφής θα παραμείνουν ως τομέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν θα αναπτυχθούν ως το

μέας της αγροτικής οικονομίας. 

Ένας τομέας των θαλασσοκαλλιεργειών, που παρουσιάζει 

σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης από τους συνεταιρισμούς, είναι 

οι οστρακοκαλλιέργειες. Σήμερα οι περισσότεροι οστρακοπαραγω-

γικοί συνεταιρισμοί αρκούνται στη συλλεκτική παραγωγή και δεν 

έδειξαν τη διάθεση ή ίσως δεν είχαν και την κατάλληλη ενημέ

ρωση, να εφαρμόσουν καλλιεργητικές μεθόδους. Πρόσφατα όμως, 

πέντε συνεταιριστικές οργανώσεις εγκατέστησαν ή βρίσκονται 

στο στάδιο της προετοιμασίας, μονάδες οστρακοκαλλιέργειας, 

μικρής ακόμα κλίμακας. 

Το ενδιαφέρον του συνεταιριστικού χώρου για τις οστρα-

κοκαλλιέργειες έγκειται στο γεγονός ότι αυτές δεν απαιτούν 
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υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης, ούτε περίπλοκη τεχνολογία, και 

συνεπώς είναι προσιτές στους μικρούς και με χαμηλό συνήθως 

μορφωτικό επίπεδο παραγωγούς. Επίσης δημιουργούν, συγκριτικά 

με άλλες μορφές καλλιεργειών, περισσότερες θέσεις εργασίας 

ανά μονάδα κόστους επένδυσης, και το γεγονός αυτό πρέπει να 

εκτιμηθεί σε σχέση με τη δυνατότητα που παρέχουν για συμπλη

ρωματική απασχόληση προς τις άλλες αλιευτικές δραστηριότητες. 

Τα προϊόντα έχουν καλές προοπτικές διάθεσης στη διεθνή αγορά 

και υπάρχουν δυνατότητες να αυξηθεί η διάθεση τους στην εσω

τερική αγορά μέσω της κατάλληλης προβολής τους στο καταναλω

τικό κοινό και διασφάλισης της τήρησης των κανόνων υγειονομι

κού ελέγχου. 

4.3.2. Συνεταιριστική εμπορία αλιευτικών προϊόντων 

Η εμπορία των αλιευτικών προϊόντων αποτελεί τον πιο 

σημαντικό ίσως τομέα ανάπτυξης συνεταιριστικής δραστηριότη

τας. Ανεξάρτητα από τη συλλογικότητα ή όχι των μέσων παραγω

γής, το πρόβλημα της διάθεσης των προϊόντων είναι κοινό για 

όλους τους ψαράδες, και η συνεταιριστική εμπορία μπορεί να 

αποτελέσει έναν πόλο συσπείρωσης, συνεργασίας και αντιμετώπι

σης της εκμετάλλευσης από το ιδιωτικό εμπόριο. 

Η εμπορία είναι ένας τομέας που δύσκολα μπορεί να ορ

γανωθεί, γιατί προϋποθέτει γνώση των μηχανισμών της αγοράς 

και επιχειρηματική ευελιξία που δεν διαθέτουν οι απλοί ψαρά-

δες-μέλη των συνεταιρισμών. Επίσης προϋποθέτει υποδομή σε ψυ

κτικά και μεταφορικά μέσα, η οποία δεν είναι πάντα οικονομικά 

προσιτή στους συνεταιρισμούς. Επειδή οι μηχανισμοί της αγοράς 

δεν λειτουργούν σωστά, το ιδιωτικό εμπόριο αποκτά ένα πλεονέ-
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κτήμα απέναντι στις λίγες οργανωμένες προσπάθειες των αλιευ

τικών συνεταιρισμών να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες 

της εμπορίας. 

Μετά το 1980, και ιδίως τα τελευταία έτη, διάφοροι 

συνεταιρισμοί δημιούργησαν πρατήρια όπου συγκεντρώνεται η πα

ραγωγή των μελών, και διατίθεται στις τοπικές αγορές, ενώ τα 

πλεονάσματα διακινούνται, μέσω του ιδιωτικού εμπορίου, σε άλ

λες περιοχές. Μόνο ο συνεταιρισμός πεστροφοτρόφων Ηπείρου 

έχει δημιουργήσει δίκτυο διανομής των προϊόντων του στις αγο

ρές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με ειδικά αυτοκίνητα, και 

μελετάται η επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες πε

ριοχές. Μερικοί συνεταιρισμοί κατά τα τελευταία ιδίως έτη 

έχουν προωθήσει εξαγωγές σε γαύρο, σαρδέλα, οστρακοειδή και 

ξιφία. 

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε πρόσφατα, συνάγεται 

ότι το υψηλό κόστος της εμπορίας, σε συνδυασμό με το διάσπαρ

το, την εποχικότητα και τις διακυμάνσεις της παραγωγής, κά

νουν δυνατή τη διάθεση των προϊόντων ενός συνεταιρισμού μόνο 

σε τοπικό επίπεδο. Μία προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων 

διάθεσης αλιευτικών προϊόντων στην αγορά της Αθήνας, έγινε το 

1984 από ένα πρατήριο λιανικής πώλησης των αλιευμάτων ενός 

συνεταιρισμού. Για ένα διάστημα το πρατήριο λειτούργησε ικα

νοποιητικά, αλλά προβλήματα που δημιούργησαν στη συνέχεια 

αστάθμητοι παράγοντες (καιρικές συνθήκες που επιδρούσαν στην 

παραγωγή, μεταβολές της ζήτησης στην αγορά της έδρας του συ

νεταιρισμού, περιορισμένη ποικιλία αλιευόμενων ειδών ψαριών), 

οδήγησαν στο κλείσιμο του. Η εμπειρία αυτή, όμως, έδειξε ότι 

είναι δυνατή η δημιουργία συνεταιριστικών πρατηρίων στην Αθή

να, αν πρώτα εξασφαλισθεί η σταθερότητα τροφοδοσίας τους και 
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αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεργασία ενός αριθμού συνεταιρι

σμών. 

Με βάση αυτή την εμπειρία, γίνεται διερεύνηση της δυ

νατότητας δημιουργίας ενός πρατηρίου χονδρικής και λιανικής 

πώλησης αλιευμάτων στην Αθήνα, όπου θα μπορούσαν να προωθή

σουν προϊόντα ορισμένοι επιλεγμένοι συνεταιρισμοί, που ήδη 

έχουν επιτύχει να συγκεντρώνουν την παραγωγή των μελών τους 

και διαθέτουν υποδομή σε ψυκτικά μέσα. Φορέας του έργου θα 

είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύβοιας, η οποία εκπο

νεί σχετική μελέτη με χρηματοδότηση από την ΑΤΕ. 

Το πρόβλημα της απόκτησης αυτοδύναμης υποδομής σε μέσα 

ψύξης, συντήρησης και διακίνησης των αλιευμάτων είναι πιο δύ

σκολο να αντιμετωπισθεί, λόγω του υψηλού κόστους που συνεπά

γεται η υποδομή αυτή. Κατά καιρούς, ορισμένες συνεταιριστικές 

οργανώσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον να κατασκευάσουν ή να αναλά

βουν τη διαχείριση μεγάλων μονάδων για την εξυπηρέτηση της 

εμπορίας, όπως ιχθυόσκαλες, αλιευτικούς σταθμούς, κέντρα κα

θαρισμού οστράκων, σταθμούς διαλογής χελιών, ιχθυαγορές σε 

μεγάλες πόλεις κτλ. 

Αν και μερικά από τα έργα αυτά προωθούνται σε συνεται

ριστική βάση, υπάρχει γενικά προβληματισμός, αν με τις σημε

ρινές συνθήκες το κόστος της κατασκευής τους μπορεί να απο

σβεσθεί και η διαχείριση τους να μην είναι ζημιογόνος. Από 

την άποψη αυτή, ίσως μερικά από τα έργα αυτά πρέπει να ιδω

θούν ως έργα κρατικής υποδομής, γιατί προσφέρουν ευρύτερες 

υπηρεσίες στον αλιευτικό χώρο, χωρίς να εξασφαλίζουν πάντα 

οικονομικά οφέλη στον φορέα που τα διαχειρίζεται. 

Εναλλακτικά, οι συνεταιριστικές οργανώσεις θα μπορού

σαν να κάνουν χρήση της υπάρχουσας κρατικής υποδομής (π.χ. 
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των ιχθυοσκάλων) για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εμπορίας. 

Αφενός όμως αυτή η υποδομή είναι σήμερα ανεπαρκής και αφετέ

ρου χρειάζεται να εξυγιανθεί το κύκλωμα της εμπορίας στις 

ιχθυόσκαλες. Προϋπόθεση επίτευξης του τελευταίου είναι η λει

τουργία και η διαχείριση των ιχθυοσκάλων να γίνει με ευρύτερη 

συμμετοχή των παραγωγών. 

Ελπίζεται ότι η δημιουργία της Κλαδικής Ένωσης Προϊό

ντων Αλιείας θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενεργοποίηση των 

συνεταιρισμών στις διαδικασίες της εαπορίας και θα αποτελέσει 

το βασικό μοχλό για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε 

περιοχές μακριά από τους χώρους παραγωγής. 

4.3.3. Μεταποίηση 

Η δραστηριότητα των συνεταιρισμών στον τομέα της μετα

ποίησης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το πρόβλημα όμως της μεταποί

ησης είναι γενικότερο στον ελληνικό αλιευτικό χώρο και σχετί

ζεται με το υψηλό κόστος παραγωγής και τη χαμηλή ανταγωνιστι

κότητα των ελληνικών μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων απέ

ναντι στα ξένα. 

Η δημιουργία μεταποιητικής βιομηχανίας είναι απαραίτη

τη για τον συνεταιριστικό χώρο, ώστε να δοθεί διέξοδος στο 

πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγής πελαγικών ψαριών ή να 

εξασφαλισθούν καλύτερες τιμές διάθεσης ορισμένων αλιευτικών 

προϊόντων (χέλια, πέστροφα κτλ.). 

Τα τελευταία έτη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τρεις συνε

ταιριστικές οργανώσεις στις περιοχές Καλύμνου, Καβάλας και 

Ηπείρου, να δημιουργήσουν μεταποιητικές μονάδες για πελαγικά 

ψάρια και πέστροφα. Οι προοπτικές παραμένουν ακόμα σοβαρές 
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για τις δυο περιπτώσεις, δεν έχουν όμως ακόμη εκπονηθεί μελέ

τες σκοπιμότητας. 

Για την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας σε 

ανταγωνιστικό επίπεδο με εκείνο των άλλων κοινοτικών χώρων, 

δεν αρκούν οι εθνικές ή κοινοτικές ενισχύσεις που παρέχονται 

για την κατασκευή μονάδων. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση των 

επιδοτήσεων είναι να βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα της ορ

γάνωσης των ψαράδων. 

4.3.Α. Προμηθευτικές εργασίες 

Η ανάγκη της ανάπτυξης προμηθευτικών εργασιών από τους 

συνεταιρισμούς συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα του υψηλού κό

στους αλιείας αλλά και της εκμετάλλευσης που γίνεται στους 

ψαράδες από μερίδα του ιδιωτικού εμπορίου. 

Κατά καιρούς, διάφοροι συνεταιρισμοί έχουν κάνει προ

σπάθειες να αναπτύξουν προμηθευτικές εργασίες, αλλά σε μικρή 

και τοπική κλίμακα, χωρίς στις προσπάθειες αυτές να δοθεί συ

νέχεια. Σήμερα μόνο ένας αλιευτικός συνεταιρισμός ασκεί προ

μηθευτικές εργασίες σε ένα σοβαρό επίπεδο. 

Από μια διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης προμηθευ

τικών εργασιών στον συνεταιριστικό χώρο της αλιείας, προέκυψε 

ότι το πρόβλημα είναι κυρίως οικονομικό, γιατί απαιτούνται 

για τον σκοπό αυτό χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τις δυνατό-

τες των συνεταιρισμών. Το πρόβλημα είναι επίσης τεχνικό, για

τί ο συνεταιριστικός χώρος δεν διαθέτει επιστήμονες με τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Για τους λόγους αυτούς, η προώ

θηση των προμηθευτικών εργασιών μπορεί να γίνει αποτελεσματι

κά μόνο σε οργανωμένη συνεταιριστική βάση, δηλαδή με τη συ-
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νεργασία αρκετών συνεταιρισμών, και με την προϋπόθεση επαρ

κούς χρηματοδότησης, κάτω από τον συντονισμό μιας κεντρικής 

οργάνωσης. 

Α.3.5. Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας 

Με δεδομένα το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των ψαράδων, 

την έλλειψη στελεχικού δυναμικού και τις οικονομικές και κοι

νωνικές συνθήκες στον τομέα της αλιείας, οι προσπάθειες με 

σκοπό την εκπαίδευση και διάδοση τεχνολογίας, κατευθύνθηκαν 

ως εξής: 

1. Διοργανώθηκαν από την ΠΑΣΕΓΕΣ σεμινάρια πρακτικής 

εκπαίδευσης, που απευθύνονταν σε συνεταιρισμένους ψαράδες, 

πάνω σε θέματα θαλασσοκαλλιεργεκύν, καλλιεργειών σε γλυκά νε

ρά, αλιείας σε λίμνες και αλιείας τόνου και ξιφία. Επίσης 

διοργανώθηκαν, με τη συνεργασία της ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλων φορέων 

(OHE, ΟΑΕΔ κτλ.)» σεμινάρια γενικής εκπαίδευσης στην αλιεία 

και τις υδατοκαλλιέργειες που απευθύνονταν σε ψαράδες, συνε

ταιρισμένους ή μη, και σε γεωτεχνικούς υπαλλήλους. Τέλος, 

στάλθηκαν σε ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ιταλίας πέντε συ

νεταιρισμένοι ψαράδες για εκπαίδευση οκτάμηνης διάρκειας στις 

θαλασσοκαλλιέργειες, με κάλυψη των εξόδων τους από τον OHE 

(United Nations Development Program). 

2. Επελέγησαν συγκεκριμένοι στόχοι στους τομείς της 

αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, που παρουσιάζουν συνεται

ριστικό ενδιαφέρον, και δημιουργήθηκαν προγράμματα-πιλότοι, 

με σκοπό την εισαγωγή και διάδοση σύγχρονης τεχνολογίας στους 

συνεταιρισμούς. Τα προγράμματα αυτά είναι: 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης θαλασσοκαλλιεργειών στο Κυπαρίσσι 
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Φθιώτιδας, στο οποίο συνεργάζονται η ΠΑΣΕΓΕΣ, το Υπουρ

γείο Γεωργίας, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 

και ο OHE, και φορέας του έργου είναι ο τοπικός αλιευτι

κός συνεταιρισμός. Προβλέπεται η κατασκευή ιχθυογεννητι-

κού σταθμού, μονάδων εντατικής και ημιεντατικής εκτροφής 

ψαριών, οστρακοτροφείου, μονάδας καλλιέργειας πέστροφας 

σε αλμυρό νερό καθώς και έργων διευθέτησης του νερού με 

σκοπό την εκμετάλλευση μιας μικρής λιμνοθάλασσας. Τεχνι

κή βοήθεια προσέφερε ο OHE, την έρευνα ανέλαβε το ΕΚΘΕ, 

και η χρηματοδότηση έχει εξασφαλισθεί κυρίως από το 

Υπουργείο Γεωργίας, αλλά και από τη Νομαρχία Φθιώτιδας 

και την ΑΤΕ. 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης καλλιεργειών πέστροφας και κυπρί

νου στη λίμνη Βεγορίτιδα, που το διεκπεραιώνει το ΕΚΘΕ 

με τη συνεργασία του τοπικού αλιευτικού συνεταιρισμού. 

Το πρόγραμμα πειραματικής αλιείας τονοειδών στην Κάλυ

μνο, στο οποίο συνεργάζονται ο τοπικός Γεωργικός Συνε

ταιρισμός, η ΠΑΣΕΓΕΣ και μια ιαπωνική εταιρεία. Το πρό

γραμμα αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων 

ψύξης, συντήρησης, μεταφοράς και επεξεργασίας των ψα

ριών, με άμεσο σκοπό την οργάνωση της εμπορίας τους και 

απώτερο στόχο την ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 

Το πρόγραμμα αλιευτικής εκμετάλλευσης του Μαλιακού Κόλ

που, με την εισαγωγή νέων μεθόδων διαχείρισης των αλιευ

τικών και των οστρακοφόρων πεδίων και την παράλληλη ανά

πτυξη δραστηριοτήτων στις οστρακοκαλλιέργειες. Το πρό

γραμμα αυτό βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και προ

βλέπει τη συνεργασία του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Στυλί

δας, της τοπικής Εποπτείας Αλιείας και επιστημόνων του 
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ΕΚΘΕ. Δεν έχουν ακόμη εξευρεθεί οι αναγκαίοι οικονομικοί 

πόροι. Ενδιαφέρον για παρόμοιο πρόγραμμα έχει εκδηλωθεί 

από συνεταιρισμούς της Αλεξανδρούπολης. 

Στις προοπτικές για το μέλλον εντάσσεται η εκτέλεση ενός 

προγράμματος δοκιμαστικής παραγωγής γόνου θαλασσινών ει

δών ψαριών σύμφωνα με μία νέα νορβηγική τεχνική που χρη

σιμοποιεί εκτατικές μεθόδους εκτροφής λαρβών. Η ΠΑΣΕΓΕΣ 

έχει έλθει σε επαφή με ένα κρατικό Ινστιτούτο της Νορβη

γίας και έχει εξασφαλισθεί η συνεργασία του για τη διε

ξαγωγή του προγράμματος. 

3. Έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός 

των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συνεταιριστικών 

οργανώσεων ανώτερης βαθμίδας, για την παροχή τεχνολογικής 

βοήθειας στους συνεταιρισμούς και την υλοποίηση επενδυτικών 

προγραμμάτων. Έτσι: 

Αποσπασμένοι ιχθυολόγοι του Δημοσίου τοποθετήθηκαν σε Ε

νώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και με τη βοήθεια τους 

προωθούνται συγκεκριμένα έργα και προγράμματα στις πε

ριοχές Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας 

και Αργολίδας. 

Ενισχύθηκε με υπαλληλικό προσωπικό η Ένωση Αλιευτικών 

και Ιχθυοτροφικών Συνεταιρισμών και δόθηκαν λύσεις σε 

οικονομικά της προβλήματα. 

Ενεργοποιήθηκε το Παράρτημα ΠΑΣΕΓΕΣ Θεσσαλονίκης στην 

κατεύθυνση των αλιευτικών μελετών στον χώρο της Βόρειας 

Ελλάδας και εγκαινιάσθηκε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης συ

νεταιρισμένων ψαράδων στη Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλο

νίκης. 

Δημιουργήθηκε τμήμα Αλιείας στη ΣΠΕΚΑ και στελεχώθηκε με 
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μηχανικούς και ιχθυολόγο, με σκοπό την ανάληψη μελετών 

και την κατασκευή έργων για λογαριασμό των συνεταιριστι

κών οργανώσεων. Ήδη η ΣΠΕΚΑ έχει εκπονήσει τεχνικοοικο

νομικές μελέτες για ιχθυογεννητικό σταθμό στην Εύβοια, 

εγκατάσταση μονάδας ψύξης και συντήρησης ψαριών στην Κά

λυμνο, κατασκευαστική μελέτη για τον ιχθυογεννητικό 

σταθμό Κυπαρισσιού και τυποποιημένες κατασκευαστικές με

λέτες αλιευτικών κέντρων. 

4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας για 

μια σειρά έργων που ενδιαφέρουν τους συνεταιρισμούς. Για με

ρικές από τις μελέτες αυτές που αφορούν κυρίως έργα εμπορίας 

έχει δοθεί οικονομική ενίσχυση από την ΑΤΕ. 

4.4. Πορεία των επενδύσεων - Σύνοψη προβλημάτων 

συνεταιριστικής δράσης 

Θεωρείται πρόωρο να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για 

την πορεία των επενδύσεων στον συνεταιριστικό χώρο της αλιεί

ας, γιατί μόλις τα τελευταία έτη άρχισε να δημιουργείται μια 

στοιχειώδης οργανωτική και τεχνική υποδομή στο χώρο αυτό (δη

μιουργία τμημάτων Αλιείας στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στη ΣΠΕΚΑ, στελέ

χωση πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αποσπάσεις ιχθυολόγων του 

Δημοσίου στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών κτλ.). 

Παρά την κάποια κινητικότητα στην πραγματοποίηση μι

κρής κλίμακας επενδύσεων από μερικούς πρωτοβάθμιους συνεται

ρισμούς, που αφορούν κυρίως τη δημιουργία έργων εξυπηρέτησης 

της τοπικής εμπορίας, υπάρχει γενικά στασιμότητα και καθυστέ

ρηση στην πραγματοποίηση επενδύσεων σημαντικής κλίμακας (π.χ. 

αλιευτικά κέντρα, ιχθυόσκαλες, σταθμοί διαλογής χελιών, 
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κέντρα καθαρισμού οστράκων, ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μεταποι

ητικές μονάδες, ιχθυαγορές σε μεγάλες πόλεις κτλ.)· Σε ορι

σμένες περιπτώσεις υπήρξαν γραφειοκρατικά εμπόδια ή δεν εξα

σφαλίσθηκε επαρκής χρηματοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξε 

διστακτικότητα από πλευράς των συνεταιριστικών οργανώσεων να 

προχωρήσουν σε επενδύσεις, γιατί δεν ήταν εγγυημένη η οικονο

μική βιωσιμότητα των μονάδων. Από όσα έχουν μέχρι στιγμής 

εκτεθεί, προκύπτει ότι ένα σημαντικό επίσης εμπόδιο ήταν η 

έλλειψη κατάλληλης εμπειρίας, στελέχωσης και οργανωτικής και 

τεχνικής υποδομής, που θα επέτρεπαν την ανάληψη και πραγματο

ποίηση σοβαρών επενδυτικών προγραμμάτων. 

Η ύπαρξη μόνο οικονομικών κινήτρων, για την πραγματο

ποίηση επενδύσεων δεν είναι αρκετή για την ανάπτυξη συνεται

ριστικής δραστηριότητας στους τομείς της παραγωγής, της εμπο

ρίας και της μεταποίησης. Προφανώς ενδιαφέρει τον συνεταιρι

στικό χώρο όχι μόνο το ύψος της παρεχόμενης βοήθειας, αλλά 

και το είδος της βοήθειας αυτής. Οι ενισχύσεις προς τους συ

νεταιρισμούς πρέπει να αποσκοπούν βασικά στην επίτευξη υποδο

μής, ώστε να καταστεί δυνατή και η αξιοποίηση των υφιστάμενων 

κινήτρων. 

4.5. Προτάσεις της ΠΑΣΕΓΈΣ για κατευθύνσεις πολιτικής 

Το σημαντικότερο αίτημα του συνεταιριστικού χώρου εί

ναι να χαραχθεί, από πλευράς κράτους, μια τέτοιου είδους ανα

πτυξιακή πολιτική, ώστε να ευνοείται η συνεταιριστική δραστη

ριότητα. Αν οι επενδύσεις στην αλιεία ιδωθούν μόνο ως τομέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, χάνονται OL στόχοι μιας ευρύ

τερης κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η δημιουργία συνθηκών 
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απασχόλησης σε προβληματικές περιοχές, η βελτίωση του αγροτι

κού εισοδήματος, η συγκράτηση των παράκτιων πληθυσμών, η εξυ

πηρέτηση των παραγωγών και των καταναλωτών κτλ. 

Στα πλαίσια μιας τέτοιας αναπτυξιακής πολιτικής, οι 

αλιευτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να αποτελούν τους φυσικούς 

φορείς μέσω των οποίων θα προωθηθούν συλλογικές δραστηριότη

τες σε πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς και η συμπαράστα

ση του κράτους πρέπει να εκδηλωθεί ως εξής: 

Να ενισχυθεί η προσπάθεια δημιουργίας της Κεντρικής Κλα

δικής Ένωσης Προϊόντων Αλιείας και να στηριχθούν οικο

νομικά οι δραστηριότητες της. 

Να παρέχονται ενισχύσεις στις συνεταιριστικές οργανώσεις 

για εκτέλεση μελετών, προσλήψεις στελεχών και δημιουργία 

οργανωτικής και υλικοτεχνικής υποδομής. 

Να παραχωρούνται, κατά προτεραιότητα και με θεσμοθετημέ

νες προϋποθέσεις, στους συνεταιρισμούς εκτάσεις για 

ιχθυοτροφική αξιοποίηση, ακόμη και για αλιευτική εκμε

τάλλευση, με απλές και γρήγορες διαδικασίες. 

Να ενισχύονται οι συνεταιρισμοί για την ανάληψη δραστη

ριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δημιουργία μονάδων-πιλό-

των, η κατασκευή ή η διαχείριση μονάδων που εξυπηρετούν 

γενικότερα τους παραγωγούς μιας περιοχής, η ανάπτυξη 

προμηθευτικών εργασιών κτλ. 

Σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες στους τομείς 

της παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης, οι στόχοι και οι 

προτεραιότητες πρέπει να χαραχθούν μετά από προσεκτική μελέτη 

των αναγκών της χώρας, των τεχνολογικών δυνατοτήτων, των βιο

λογικών συνθηκών, των κοινωνικών παραγόντων και των οικονομι-
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κών περιορισμών. Για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, είναι 

απαραίτητο να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για μελέτες, 

εκτέλεση προγραμμάτων πειραματικής αλιείας και δημιουργία 

μονάδων-πι λ ό των. 

Η ανάπτυξη της αλιείας σε πιο ορθολογική βάση πρέπει 

να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα. Ως κατευθυντήριοι άξο

νες μιας αναπτυξιακής πολιτικής στον τομέα της αλιείας προ

τείνονται : 

0 εκσυγχρονισμός της αλιευτικής νομοθεσίας και του συ

στήματος της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, με παράλ

ληλη κατεύθυνση των ερευνητικών προγραμμάτων, ώστε να 

τεκμηριώνονται τα νομοθετικά μέτρα. 

Η δημιουργία νέας και η βελτίωση της υπάρχουσας αλιευτι

κής υποδομής. 

Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου, 

χωρίς να αποκλείονται από τις επιδοτήσεις μονάδες μικρής 

δυναμικότητας. Μέχρι όμως να υπάρξουν σαφή ερευνητικά 

αποτελέσματα για την αλιευτική κατάσταση των αποθεμάτων 

βενθοπελαγικών ειδών ψαριών ή μέχρι να δοθεί διέξοδος 

στο πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγής πελαγικών ψα

ριών, η πολιτική στις ναυπηγήσεις νέων σκαφών όλων των 

τύπων πρέπει να είναι συντηρητική. 

Ναυπηγήσεις σκαφών πολλαπλής χρήσης με κατάλληλες προ

διαγραφές για την αλιεία ξιφία και τονοειδών. Η στρατη

γική ανάπτυξης της αλιείας του ξιφία και των τονοειδών 

πρέπει να συνδυάζει την έρευνα των αποθεμάτων των τονο

ειδών και την οργάνωση των παραγωγικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων. 

Από τις υδατοκαλλιέργειες, ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί 
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στις εξής δραστηριότητες: 

Έργα για βελτίωση των συνθηκών εκμετάλλευσης των λιμνο

θαλασσών . 

Δημιουργία μονάδων καλλιέργειας οστρακοειδών, χελιού και 

ψαριών γλυκού νερού, ακόμα και μικρής δυναμικότητας. Οι 

καλλιέργειες θαλασσινών ειδών ψαριών με συστήματα εντα

τικής εκτροφής να ενθαρρυνθούν, εφόσον πρώτα εξασφαλι

σθούν οι συνθήκες βιωσιμότητας των μονάδων. 

Οι ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση της αλιευτι

κής παραγωγής πρέπει να κατευθύνονται: 

Στη δημιουργία έργων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

εμπορίας, τόσο σε τοπική όσο και σε ευρεία κλίμακα. 

Στην εξυγίανση του κυκλώματος της εμπορίας, με την εν

θάρρυνση συλλογικών δραστηριοτήτων από μέρους των παρα

γωγών στη διάθεση των προϊόντων τους. 

Στην κατασκευή μονάδων μεταποίησης για πέστροφα, χέλι, 

τόνο, σαρδέλα και άλλα πελαγικά ψάρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5.1. Γενικά 

Πηγές χρηματοδότησης του τομέα της αλιείας είναι το 

Δημόσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ιχθυέμποροι και η αυτοχρη

ματοδότηση των ίδιων των φορέων αλιείας και υδατοκαλλιερ

γειών. 

Το Δημόσιο χρηματοδοτεί την αλιεία, μέσω των δημόσιων 

επενδύσεων και του τακτικού προϋπολογισμού, για έργα υποδομής 

(λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες, ινστιτούτα έρευ

νας, απολυμαντήρια οστρακοειδών κτλ.). 

Η χρηματοδότηση των αλιευτικών επιχειρήσεων γίνεται 

κυρίως από την Αγροτική Τράπεζα, που είναι εξειδικευμένο 

ίδρυμα εφαρμογής της αγροτικής πιστωτικής πολιτικής, και από 

την ΕΤΒΑ, που χρηματοδοτεί κυρίως επενδύσεις στην υπερπόντια 

αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και τη μεταποίηση. Οι άλλοι πι

στωτικοί φορείς χορηγούν πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό δανεί

ων στην αλιεία-υδατοκαλλιέργειες-μεταποίηση, όπως επίσης και 

μικρό αριθμό δανείων, με τη μορφή καταναλωτικών και προσωπι

κών δανείων. Η χρηματοδότηση του κλάδου προσκρούει: 

στη χαμηλή αποδοτικότητα των μονάδων αλιείας και υδατο

καλλιεργειών, 

στην έλλειψη εξειδίκευσης στον αλιευτικό τομέα άλλων πι-
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στωτικών ιδρυμάτων, 

στη φύση του επαγγέλματος του ψαρά και του υδατοκαλλιερ-

νητή» 

στους σχετικούς νομοθετικούς περιορισμούς πιστωτικών 

δραστηριοτήτων. 

Μετά την απελευθέρωση των τιμών των ψαριών, τον Σε

πτέμβριο του 1979, την αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης που 

ακολούθησε, και τη βελτίωση του εισοδήματος των αλιευτικών 

και υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, αναζωογονήθηκαν οι δρα

στηριότητες των μονάδων αυτών. Από την άλλη πλευρά όμως, οι 

μέσες αυξήσεις του κόστους παραγωγής που υπήρξαν συγκριτικά 

μεγαλύτερες από τις μέσες αυξήσεις των τιμών των αλιευμάτων 

κατά κλάδο αλιείας, περιόρισαν τη βελτίωση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των επιχειρήσεων. 

Πρόσφατα επιλύθηκε με σχετική υπουργική απόφαση και το 

χρονίζον θέμα των παλαιών οφειλών σε δολάρια (AMAG κτλ.) των 

παλαιών αλιευτικών μονάδων. 

Πέρα από τα πιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικής φύσης δρα

στηριότητες μπορούν, με ορισμένες προϋποθέσεις, να αναπτύξουν 

και οι αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές οργανώσεις των 

επαγγελματιών των κλάδων. Από την πλευρά αυτή, λόγω των μειο

νεκτημάτων και ελλείψεων στην οργάνωση των φορέων αυτών, δεν 

παρατηρούνται σημαντικές δραστηριοποιήσεις. 

Μέχρι σήμερα 7 μόνο αλιευτικοί συνεταιρισμοί παραγωγών 

ανέλαβαν μικρής έκτασης πιστωτικές δραστηριότητες για την 

εξυπηρέτηση των μελών τους, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, όπου σημαντικό μέρος των πιστώσεων προς τον κλάδο κι

νείται μέσω οργανώσεων των παραγωγών με τη μορφή των Ταμείων 

(π.χ. Ταμεία Αμοιβαίας Αλιευτικής Πίστης κτλ.). 
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5.2. Πορεία πιστωτικών μεγεθών - Κατανομή 

κατά λειτουργίες 

Η δανειοδότηση του αλιευτικού τομέα αφορά αποκλειστικά 

τους επαγγελματίες ψαράδες, υδατοκαλλιεργητές, σπογγαλιείς 

και διακινητές-εμπόρους ψαριών, και ειδικότερα την ανανέωση 

και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου. 

Οι κατηγορίες των δανείων από πλευράς διάρκειας είναι 

κυρίως: 

α. Μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια, 

β. Βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

Τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια χορηγούνται για την πραγ

ματοποίηση μόνιμων εγκαταστάσεων και βελτιώσεων ή επέκταση 

των υφισταμένων. 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια χορηγούνται για την αντιμετώ

πιση των δαπανών εκκίνησης και εκμετάλλευσης, επισκευών και 

μικροσυμπληρώσεων των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών επι

χειρήσεων. 

Πέρα από τις πιο πάνω δυο κατηγορίες δανείων χορηγού

νται : 

Δάνειο με ενέχυρο, για κατεψυγμένα αλιεύματα, από την 

εκφόρτωση μέχρι την πώληση τους, και 

Δάνεια για την έκδοση εγγυητικών επιστολών στους αλιευ

τικούς συνεταιρισμούς. 

Η χρηματοδότηση της ΑΤΕ για όλες τις πιο πάνω κατηγο

ρίες δανείων, για την 5ετία 1981-1985, ανήλθε στο ποσό των 

11.239.713.000 δρχ., όπως φαίνεται αναλυτικά στους Πίνακες 

Π.12, Π.13 και Π.ΙΑ του Παραρτήματος. Από το σύνολο αυτό, πο

σό 4.360.146.000 δρχ. χορη
ν
..9ηκε για την ανανέωση του αλιευ-
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τικού στόλου και τον εκσυγχρονισμό των σκαφών, και ποσό 

1.896.736.000 δρχ. για τους υπόλοιπους σκοπούς (μεταχειρισμέ

να σκάφη, υδατοκαλλιέργειες, υποδομή γενικά, και τη σπογγαλι

εία. 

Από τα στοιχεία των πινάκων, παρατηρείται μια συνεχής 

αύξηση των χορηγήσεων, η οποία τα τελευταία έτη είναι πολύ 

ταχύτερη, γεγονός που οφείλεται: 

Στην άρση των πιστωτικών περιορισμών των προηγούμενων 

ετών 1982, 1981 και παλαιότερων. 

Στα κίνητρα που χορηγήθηκαν στους ψαράδες, με τις εθνι

κές επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις της ΕΟΚ, που αύξη

σαν τις αιτήσεις για συμπληρωματικά δάνεια. 

Στις υποτιμήσεις της δραχμής. 

Στη δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών της ΑΤΕ για την προώ

θηση της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του αλιευτικού 

στόλου, καθώς και για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιερ

γειών. 

Στην αποκέντρωση των εργασιών της ΑΤΕ. 

Από τους Πίνακες Π.15* και Π.16 του Παραρτήματος διαπι

στώνεται ότι ο ρυθμός ετήσιας αύξησης σε τρέχουσες και σταθε

ρές τιμές, και με έτος βάσης το 1970, υπήρξε όπως εμφανίζεται 

στον Πίνακα 5.1. 

Σε σταθερές τιμές (με έτος βάσης το 1970), αύξηση πα

ρατηρείται μόνο στα μεσοπρόθεσμα δάνεια και στο σύνολο των 

πιστώσεων της ΑΤΕ για την αλιεία, ενώ στα βραχυπρόθεσμα δά

νεια και στα δάνεια με ενέχυρο σημειώθηκε μείωση. Η πτωτική 

τάση στα τελευταία, που είναι δάνεια λειτουργίας οφείλεται 

κατά ένα μέρος στις μεγαλύτερες δυνατότητες αυτοχρηματοδότη

σης που δημιουργήθηκαν με την αύξηση του εισοδήματος των αλι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Μέσος ρυθμός αύξησης των δανείων 

προς τις αλιευτικές επιχειρήσεις 

Σε τρέχουσες τιμές Σε σταθερές τιμές 1970 

Μεσοπρόθεσμα 42,54% + 12,96 

Βραχυπρόθεσμα 16,86% - 7,90 

Ενέχυρα 17,56% - 7,30 

Σύνολο πιστώσεων 30,08% + 3,10 

έων, λόγω αύξησης της τιμής των αλιευμάτων, και κατά ένα άλλο 

μέρος στη μη εξάντληση των δανειοληπτικών ορίων από τους αλι

είς λόγω μη πλήρους εξοικείωσης με τις διαδικασίες και τις 

δυνατότητες δανειοδότησης. Ένας άλλος λόγος ήταν η μη ανα

προσαρμογή των ορίων των βραχυπρόθεσμων δανείων. 

Η σχέση των ιδιωτικών κεφαλαίων, τόσο προς τα δάνεια 

της ΑΤΕ, όσο και προς τις δημόσιες επενδύσεις, δίνεται στον 

Πίνακα 5.2. 

Η μείωση της συμμετοχής των ιδιωτικών κεφαλαίων στις 

επενδύσεις του κλάδου από το 1981 προς το 1985, σε μεγάλο 

βαθμό οφείλεται στην αύξηση του κόστους κατασκευής των μονά

δων, και στη σχετική οικονομική αδυναμία των φορέων να διατη

ρήσουν το βαθμό αυτοχρηματοδότησης που είχαν. 

Αναγκαία συνέπεια της πραγματικότητας αυτής υπήρξε η 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Σχέση ιδιωτικών κεφαλαίων προς τα δάνεια της ΑΤΕ 

και προς τις δημόσιες επενδύσεις 

1981 1982 1983 1984 1985 

Ιδιωτικά κεφάλαια προς 

δάνεια ΑΤΕ 0,22 0,35 0,20 0,13 0,088 

Ιδιωτικά κεφάλαια προς 

δημόσιες επενδύσεις 1,2 1,5 5,Α 0,37 0,48 

αύξηση τόσο των δανειοδοτήσεων από την ΑΤΕ, όσο και των κεφα

λαίων από τις δημόσιες επενδύσεις και επιχορηγήσεις για την 

υποστήριξη του κλάδου. 

Τα ποσά που διατέθηκαν από την ΑΤΕ για την ανανέωση 

και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, συγκριτικά με το 

σύνολο των δανείων για τους άλλους σκοπούς, καθώς και με το 

σύνολο των επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, αναγράφονται 

στον Πίνακα Π.17 του Παραρτήματος. 

Διαπιστώνεται ότι, κατά το 1985, για τη ναυπήγηση νέων 

μονάδων διατέθηκε ποσό δρχ. 1.036.113.000, ή ποσοστό 36% στο 

σύνολο των δανείων (δρχ. 2.882.476.000), για τον εκσυγχρονι

σμό των αλιευτικών σκαφών (αγορά κινητήρων, αγορά ναυτιλια-

113 



κού, ηλεκτρονικού, αλιευτικού και λοιπού εξοπλισμού) ποσό 

842.287.000 δρχ., ή ποσοστό 29%, και για τους λοιπούς σκοπούς 

του τομέα αλιείας ποσό 1.004.078.000 δρχ., ή ποσοστό 35%. 

Συνολικά στην 5ετία 1981-1985 χορηγήθηκαν μεσο-μακρο-

πρόθεσμα δάνεια ύψους 6.256.882.000 δρχ., με αντίστοιχα ποσο

στά για τις πιο πάνω κατηγορίες δανείων 34,4%, 35,3% και 

30,3%. 

Οι αυξήσεις στις χορηγήσεις των δανείων την 5ετία 

1981-1985 είναι φυσιολογικές, λαμβανομένου υπόψη ότι τα αλι

ευτικά σκάφη είναι μεγάλης ηλικίας σε υψηλό ποσοστό, και ο 

εξοπλισμός τους είναι ελλιπής ή περιορισμένος στα περισσότερο 

απαραίτητα. Τα συνολικά ποσά που διατέθηκαν είναι πολύ χαμη

λά, συγκριτικά με τις πραγματικές ανάγκες για ανανέωση και 

εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου της χώρας. 

0 συνολικός αριθμός των μεσο-μακροπρόθεσμων δανείων 

που χορηγήθηκαν την 5ετία 1981-1985 ανέρχεται σε 8.190, και 

αυξήθηκε σταδιακά από 1.119 σε 2.140, όπως φαίνεται στους Πί

νακες Π.12 και Π.13 του Παραρτήματος. 

Τα χαμηλότοκα δάνεια (Πίνακας Π.14 του Παραρτήματος) 

χορηγούνται τις περισσότερες φορές μαζί με τα δάνεια κανονι

κού επιτοκίου. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Π.12, προκύπτει 

ότι κατά την 5ετία 1981-1985 δανειοδοτήθηκαν τουλάχιστον 

4.034 αλιευτικές επιχειρήσεις, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 

5.3. 

Σημαντικός παράγων για την αύξηση των δανείων, που χο

ρήγησε η ΑΤΕ για νέες ναυπηγήσεις, ήταν οι επιχορηγήσεις και 

επιδοτήσεις που δίνονται από το Υπουργείο Γεωργίας (εθνικές 

επιδοτήσεις) και ακολουθούν οι κοινοτικές επιχορηγήσεις. 

Οι μεγάλου ύψους οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Αριθμός χορηγηθέντων δανείων περιόδου 1981-1985 

Έτος Δάνεια κανονικού επιτοκίου 

1981 513 

1982 600 

1983 803 

1984 950 εκτίμηση 

1985 1.168 

Σύνολο 4.034 

στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων, λογικά θα έπρεπε 

να μειώσουν σε σταθερές τιμές τις δανειοδοτήσεις για νέα σκά

φη. Αντίθετα όμως, επέδρασαν αυξητικά, επειδή από τη μια 

πλευρά το χαμηλό, με μικρά περιθώρια κέρδους, εισόδημα των 

ψαράδων δεν επιτρέπει τη δημιουργία υψηλών αποθεματικών στις 

αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, και από την άλλη πλευρά ο μεγάλης 

ηλικίας αλιευτικός στόλος έχει ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρο

νισμού. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και στον εκσυγχρονισμό 

των σκαφών, γιατί, επιπλέον, τα ποσοστά επιδοτήσεων είναι πιο 

χαμηλά (10-20Χ) από εκείνα για την ανανέωση. 

Παρ' όλα αυτά, γεγονός είναι ότι πολλοί ψαράδες, που 

είναι διεσπαρμένοι σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές ή σε 

μικρά αλιευτικά κέντρα χωρίς σωστή υποδομή αλιείας, αγνοούν 
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τις δανειοδοτήσεις ή τις επιχορηγήσεις, οι οποίες τους εμπλέ

κουν σε διαδικασίες που δεν γνωρίζουν ή που δεν θέλουν να 

γνωρίζουν. 

Επίσης παρατηρείται ότι πολλοί ψαράδες, λόγω της ελλι

πούς οργάνωσης ή πληροφόρησης τους, γίνονται αντικείμενο εκ

μετάλλευσης από διάφορους κατασκευαστές ή προμηθευτές εξοπλι

σμού, οι οποίοι αποκομίζουν σημαντικά κέρδη σε βάρος τους, 

πράγμα που δεν ανέχονται οι σωστοί επαγγελματίες ψαράδες. Η 

έλλειψη οργάνωσης των ψαράδων KOL ελέγχου από ειδικές υπηρε

σίες των τιμών των κατασκευών και του εξοπλισμού επιδρά σημα

ντικά σε αυτές τις αποφάσεις. 

Από το 1982-1983 έγιναν σημαντικά βήματα αποκέντρωσης 

των δανειοδοτήσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΑΤΕ, τα 

αποτελέσματα των οποίων ήταν σημαντικά, και ένα μέρος της αύ

ξησης των τοποθετήσεων οφείλεται στο γεγονός αυτό. 

5.3. Επιτόκια δανείων 

Τα επιτόκια των δανείων στην αλιεία και τις υδατοκαλ

λιέργειες ακολούθησαν την ανοδική πορεία των επιτοκίων χορη

γήσεων για άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα 

με την εφαρμοζόμενη γενική πολιτική. 

Για ορισμένους σκοπούς (μέση αλιεία, υδατοκαλλιέργειες 

κτλ.), σε συνδυασμό με τη διάρκεια των δανείων (10-12 έτη), 

τα επιτόκια θεωρούνται υψηλά. 

Παρά τις κατευθύνσεις της γενικής πολιτικής, θα μπο

ρούσαν να θεσπισθούν δραστικά μειωμένα επιτόκια υπό τύπον κι

νήτρου, όπως π.χ. σε επενδύσεις υδατοκαλλιεργειών, (με ταυτό

χρονο καθορισμό ορίων και προϋποθέσεων) ή σε δάνεια προς νέ-
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ους εξειδικευμένους επιστήμονες κ.ά. Τα χαμηλά επιτόκια που 

ισχύουν τώρα για ορισμένες δραστηριότητες (12%), λόγω της μι

κρής διαφοράς τους με τα κανονικά επιτόκια (15% και 16%), δεν 

αποτελούν ουσιαστικό κίνητρο. 

Επιπλέον, με απόφαση της Τραπέζης Ελλάδος, τα δάνεια 

για το ποσόν της επιχορήγησης χορηγούνται με 21,5% επιτόκιο, 

που αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για λήψη επιδότησης, λόγω του 

ότι το επιτόκιο αυτό εφαρμόζεται συνήθως κατά την περίοδο χά

ριτος του δανείου. Επίσης, σημειώνεται ότι με την εφαρμογή 

της πιο πάνω απόφασης ουσιαστικά δεν ισχύει για τις επιχορη

γούμενες από την Κοινότητα μονάδες το χαμηλό επιτόκιο που 

έχει αποφασισθεί από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων. 

5.4. Διασφαλίσεις δανείων 

Για τη διασφάλιση των αλιευτικών και ιχθυοκαλλιεργητι-

κών δανείων ισχύει η προσωπική και η εμπράγματη ασφάλεια, με 

υποθήκη σε ακίνητα (σκάφη, αστικά ή αγροτικά ακίνητα). Η με 

προσωπική ασφάλεια δυνατότητα δανειοδότησης, με το ποσό του 

1-2.000.000 δρχ., των ψαράδων και ιχθυοκαλλιεργητών θα πρέπει 

να αναθεωρηθεί. Η εμπράγματη με υποθήκη ασφάλεια που ισχύει 

σήμερα, με σχέση 150/100, είναι δυνατόν να μειωθεί για ορι

σμένους σκοπούς, όπως π.χ. για νέες μονάδες υδατοκαλλιεργειών 

και για αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας. 

5.5. Συμμετοχή δανειοδοτουμένων 

Η ζητούμενη συμμετοχή στην επένδυση του δανειοδοτούμε-

νου φορέα θα πρέπει να προσαρμόζεται στις πραγματι'κές του δυ-
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νατότητες και ανάλογα με το σκοπό του δανείου. 

5.6. Προτεραιότητες δανειοδοτήσεων 

Τα γενικά πλαίσια της δανειοδότησης της "Αλιείας"-

"Υδατοκαλλιέργειας" καθορίζονται με την Απόφαση 143/76 της 

τέως Νομισματικής Επιτροπής, με βάση την οποία επανεπιβεβαι-

ουται η άσκηση της αλιευτικής πιστωτικής πολιτικής από την 

ΑΤΕ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Ελλάδος και το Υπουργείο 

Γεωργίας, καθώς και τις κατά περίπτωση άλλες αρμόδιες Υπηρε

σίες (YEN, NAT, ΙΚΑ κτλ.) και Οργανισμούς. 

Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με τις σχετικές αποφά

σεις, δεν υπήρξαν ουσιαστικά περιορισμοί στο διάστημα 1980-

1984 στο πιστωτικό πρόγραμμα για την αλιεία-υδατοκαλλιέρ-

γειες. Από το 1986 όμως, με τη θέσπιση της περιοριστικής ει

σοδηματικής πολιτικής, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές περικοπές 

στις πιστώσεις που διατέθηκαν. Οι περικοπές αυτές συνέπεσαν 

με την πιο έντονη δραστηριοποίηση των φορέων παραγωγής για 

την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τόσο στη θαλάσσια 

αλιεία όσο και στις υδατοκαλλιέργειες, με εθνικά και κοινοτι

κά κίνητρα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην 

πραγματοποίηση των προγραμμάτων. 

0 περιορισμός των πιστώσεων επέδρασε και στο πρόγραμμα 

αποκέντρωσης που εφαρμόζει η ΑΤΕ τα τελευταία έτη. 

Με τον καθορισμό προτεραιοτήτων, που αποφασίστηκε για 

την ικανοποίηση των αιτημάτων, εξομαλύνθηκε η δημιουργηθείσα 

δυσμενής για τους επενδυτές κατάσταση. 

Οι προτεραιότητες που (καθορίστηκαν και) δόθηκαν προς 

τις περιφερειακές υπηρεσίες ως κατευθύνσεις για την επιλογή 
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των δανειοδοτουμένων ήταν OL εξής: 

α. Επενδύσεις όλων των κλάδων που εντάσσονται στα αναπτυ

ξιακά προγράμματα της ΕΟΚ. 

β. Επενδύσεις που υπάγονται σε εθνικά αναπτυξιακά προγράμ

ματα, επενδύσεις για τις ανάγκες συνέχισης της λειτουρ

γίας των υφιστάμενων μονάδων και επενδύσεις που υπάγο

νται στα προγράμματα συνεργασίας της ΑΤΕ με την Ευρωπαϊ

κή Τράπεζα Επενδύσεων. 

γ. Αγορά μεταχειρισμένων αλιευτικών σκαφών που έχουν οφει

λές στην ΑΤΕ και δεν αξιοποιούνται από τους φορείς που 

τα κατέχουν. 

δ. Υδατοκαλλιέργειες που δεν έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακά 

προγράμματα. 

ε. Ίδρυση μονάδων παράκτιας αλιείας που δεν εντάσσονται σε 

αναπτυξιακά προγράμματα. 

5.7. Οργάνωση της αλιευτικής πίστης 

Η ΑΤΈ, που είναι ο μοναδικός πιστωτικός οργανισμός 

αλιευτικής πίστης, έχει εξειδικευθεί στον τομέα αυτόν ικανο

ποιητικά και διαθέτει ειδικευμένα τμήματα με κατάλληλο γεωτε

χνικό και οικονομικό προσωπικό, καθώς και μελέτες των κλάδων 

της αλιείας για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. 

Στα πλαίσια γενικότερης προσπάθειας για αποτελεσματι

κότερη οργάνωση και αποκέντρωση των υπηρεσιών της, κατάργησε 

τα όρια εγκρίσεων από τις περιφερειακές υπηρεσίες για το με

γαλύτερο μέρος των δανείων, θέσπισε τις Περιφερειακές Επιτρο

πές Πιστώσεων για την απευθείας ικανοποίηση των αιτημάτων δα

νειοδότησης, εφάρμοσε αυξημένη διάρκεια στα μεσο-μακροπρόθε-
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σμα δάνεια, μελετά την εφαρμογή της Αγροκάρτας, και προώθησε 

τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στον 

τομέα της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας. 

5.8. Προβλήματα της αλιευτικής πίστης 

1. Δυσχέρειες στην πλήρη αποκέντρωση των πιστωτικών 

υπηρεσιών, λόγω στενότητας ειδικευμένων στην αλιευτική πίστη 

υπαλλήλων της ΑΤΕ και έλλειψης πιστωτικών οργάνων των φορέων 

παραγωγής. 

2. Υψηλά επιτόκια δανείων, ακόμη και για αναπτυξιακούς 

σκοπούς, και μη διαφοροποίηση τους για προώθηση ειδικών σκο

πών. 

3. Υψηλές διασφαλίσεις για νέες μονάδες και έλλειψη 

εγγυήσεων του Δημοσίου για αναπτυξιακούς σκοπούς. 

4. Ελλιπής ενημέρωση των παραγωγών πάνω σε θέματα δυ

νατοτήτων και προϋποθέσεων δανεισμού, και έλλειψη ειδικών κι

νήτρων για τις οργανώσεις παραγωγών (όπως λογιστική και μηχα

νογραφική υποστήριξη και μέσω αυτών επιδότηση από ΕΟΚ). 

5. Χαμηλά όρια ορισμένων δανείων για βελτιώσεις (βρα

χυπρόθεσμα, χαμηλότοκα μεσοπρόθεσμα) και περιορισμός των δα

νειοδοτήσεων μόνο στους αναπτυξιακούς σκοπούς και στους πιο 

αναγκαίους για τη βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Αυτό εί

ναι συνέπεια της περιοριστικής πιστωτικής πολιτικής που εφαρ

μόσθηκε από κάποιο χρονικό σημείο και μετά, και έχει ως απο

τέλεσμα την αδυναμία επαρκούς χρηματοδότησης του κλάδου με 

κεφάλαια κίνησης. 

6. Έλλειψη κλαδικών μελετών και κλαδικού προγραμματι

σμού εκ μέρους των φορέων παραγωγής για υποστήριξη της επεν-
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δυτικής τους πολιτικής, καθώς και έλλειψη προδιαγραφών και 

προϋποθέσεων για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Αυτό 

έχει ως συνέπεια να πέφτει όλο το βάρος της αξιολόγησης των 

επενδυτικών προτάσεων στους υπαλλήλους της ΑΤΕ. 

7. Στενότητα ειδικευμένου γεωτεχνικού προσωπικού στην 

ΑΤΕ, όσο και στις κρατικές περιφερειακές υπηρεσίες, για συ

νεργασία, με συνέπεια (δεδομένων και των περιορισμών στη με

τακίνηση των υπαλλήλων) τις καθυστερήσεις στην εξέταση των 

αιτημάτων, με τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις στην πορεία 

των επενδύσεων. 

5.9. Προτάσεις πολιτικής 

1. Επαρκής στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

ΑΤΕ με ειδικευμένους τεχνικούς και οικονομικούς υπαλλήλους 

και σε μεγαλύτερη έκταση μηχανογράφηση εργασιών. 

2. Ενίσχυση των φορέων παραγωγής με ειδικευμένο προσω

πικό για άσκηση εργασιών αλιευτικής πίστης και για εκπόνηση 

μελετών με σκοπό τον καλύτερο κλαδικό προγραμματισμό. 

3. Διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με τις δανειοδοτι

κές δυνατότητες και διαδικασίες, με εκλαϊκευμένα φυλλάδια και 

άλλους τρόπους προσιτούς στους παραγωγούς. 

4. Μείωση των επιτοκίων και των διασφαλίσεων και δια

φοροποίηση τους για ειδικές περιπτώσεις όπως: για νέους επι

στήμονες, πρωτοποριακές μονάδες, ομαδική εκμετάλλευση περιο

χών κ. ά. 

5. Αύξηση ορισμένων ορίων δανειοδότησης που δημιουρ

γούν ιδιαίτερη στενότητα και απελευθέρωση των πιστώσεων για 

αναπτυξιακούς σκοπούς και πέραν από τη γενικότερη πολιτική. 
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6. Μεσοπροθεσμοποίηση των οφειλών από τόκους της περι

όδου χάριτος των δανείων. 

7. Εγγύηση του Δημοσίου, έστω και κατά ποσοστό, για τα 

δάνεια ορισμένων δραστηριοτήτων. 

8. Σύνταξη κλαδικών μελετών και προδιαγραφών για τυπο

ποιημένες μονάδες παραγωγής, από ειδικευμένους φορείς για δι

ευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης προτάσεων. 

9. Ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου 

για καθοδήγηση των επενδυτών και συνεργασία στη διαμόρφωση 

της επενδυτικής και πιστωτικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

6.1. Γενικά 

Από το έτος 1981, που η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε ό,τι αφορά τον αλιευτικό τομέα, 

ίσχυσαν τα εξής κυρίως καθεστώτα: 

Καθεστώς στήριξης του αλιευτικού εισοδήματος (Κανονισμός 

ΕΟΚ, 3796/81) που θεσπίζει μέτρα για τη σύσταση και ανα

γνώριση ομάδων παραγωγών, και προβλέπει τη δυνατότητα 

καθορισμού κανόνων εμπορίας με τιμές ικανοποιητικές για 

τους παραγωγούς. Καθορίζει καθεστώς αποσύρσεων, με χρη

ματική αποζημίωση από το τμήμα εγγυήσεων του FEOGA, για 

είδη ψαριών που υπάγονται στην κοινή οργάνωση αγοράς, 

και θεσπίζει ειδική επιχορήγηση (πριμ) για ορισμένα είδη 

ψαριών, μεταξύ των οποίων η σαρδέλα και ο γαύρος. 

Στα πλαίσια τροποποίησης του Κανονισμού κοινής οργάνωσης 

αγοράς, που προτείνει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των, προβλέπονται και βρίσκονται σε εξέλιξη ουσιαστικές 

προσθήκες, που αφορούν νέα είδη ψαριών - που αλιεύονται 

στη Μεσόγειο -, βελτίωση του συστήματος ιδιωτικής αποθε

ματοποίησης, ουσιαστικότερη συμμετοχή των ομάδων παραγω

γών στην παρέμβαση για τα αλιευτικά προϊόντα, και ενί

σχυση στην κοινή οργάνωση αγοράς ορισμένων τονοειδών. 
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Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 355/77 αφορά τη βελτίωση των συνθηκών 

εμπορίας και μεταποίησης των γεωργικών και αλιευτικών 

προϊόντων και ενισχύει οικονομικά εγκαταστάσεις εμπορί

ας, μεταποιητικές μονάδες, αποθηκευτικούς χώρους κτλ. 

Το καθεστώς του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1852/78, αφορούσε ένα 

προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης του τομέα της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή 

δοκιμαστικά, για να προωθηθούν οι στόχοι του Καν. (ΕΟΚ) 

101/76 που προέβλεπε τη δυνατότητα μιας κοινής διαρθρω

τικής πολιτικής στον αλιευτικό τομέα, με δράσεις όπως: η 

αναδιάρθρωση του στόλου, η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέρ

γειας, η ανακούφιση των αλιευτικών πεδίων, η ενθάρρυνση 

της έρευνας, η συνεργασία με τρίτες χώρες με μορφή "Κοι

νών Επιχειρήσεων" κτλ. 

Η διαρθρωτική πολιτική οριστικοποιήθηκε το 1983 με την 

έκδοση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2908/83, 2909/83 και της 

Οδηγίας 83/515 ΕΟΚ. Η διάρκεια ισχύος των πιο πάνω κανο

νισμών και της οδηγίας ήταν τριετής, και το Δεκέμβριο 

του 1986 ψηφίστηκε ο Κανονισμός 4028/86, με διάρκεια 

ισχύος 10 έτη (1987-1996), που ενοποιεί και συμπληρώνει 

τις ρυθμίσεις της διαρθρωτικής πολιτικής. 

Στον καινούργιο κανονισμό προβλέπονται οι δραστηριότητες 

όλων των πιο πάνω κανονισμών και οδηγιών της κοινής δι

αρθρωτικής πολιτικής και επιπλέον και νέες δραστηριότη

τες όπως: η οικονομική ενίσχυση για προώθηση της κατανά

λωσης ειδών που βρίσκονται σε πλεόνασμα ή ειδών των 

οποίων γίνεται υποεκμετάλλευση, ο εξοπλισμός αλιευτικών 

λιμανιών με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 

των αλιευτικών σκαφών, ειδικά μέτρα για περιοχές με ει-
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δικά προβλήματα κτλ. 

Με Αλιευτικές Συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με 

"τρίτες χώρες" εξασφαλίζονται άδειες για αλιεία στα ύδα

τα δικαιοδοσίας των χωρών αυτών, για πλοία του κοινοτι

κού στόλου που είχαν παραδοσιακά δικαιώματα στα ύδατα 

αυτά. Στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών, παρουσιάζεται ση

μαντικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες πλοιοκτήτες για 

αλιεία στα ύδατα των χωρών της Δυτικής Αφρικής, όπου πα

ραδοσιακά αλίευε ο ελληνικός στόλος της υπερπόντιας 

αλιείας. 

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει επίσης τη λήψη μέ

τρων διατήρησης των αλιευτικών αποθεμάτων, καθορισμού 

ποσοτήτων αλίευσης, και μέτρα ελέγχου και εποπτείας, τα 

οποία όμως προς το παρόν ισχύουν μόνο για τα ύδατα της 

Βόρειας Θάλασσας, για την οποία υπάρχουν επιστημονικά 

δεδομένα. Για τη Μεσόγειο δεν έχουν θεσπισθεί περιορι

στικά μέτρα αυτού του είδους, λόγω της ιδιαιτερότητας 

που παρουσιάζουν τα αλιευτικά της πεδία, λόγω έλλειψης 

επιστημονικών δεδομένων και, τέλος, λόγω της πολύ "θερ

μής" γειτονίας. 

Παρ' όλη τη σημασία του θεσμού της οργάνωσης των ψαράδων 

σε ομάδες παραγωγών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο θεσμός 

αυτός δεν έχει εφαρμοστεί ικανοποιητικά στη χώρα μας. 

Έχουν συσταθεί 6 οργανώσεις παραγωγών με παραγωγή πολύ 

μικρή σε σχέση με τη συνολική παραγωγή της χώρας, από 

τις οποίες οι 3 αδράνησαν. Ενδεχομένως το πρόβλημα βρί

σκεται στο γεγονός ότι συστήνονται με κύριο λόγο την 

είσπραξη της αποζημίωσης για την απόσυρση της σαρδέλας, 

λόγος βέβαια που δεν είναι ουσιαστικός, και απέχει πολύ 
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από το πραγματικό όφελος της διακίνησης και εμπορίας του 

προϊόντος από την οργάνωση. Το φαινόμενο είναι εγγενές 

πρόβλημα του κλάδου (μη οργάνωση) και είναι παρόμοιο με 

το συνεταιριστικό πρόβλημα στη χώρα μας γενικότερα. 

Αιτήσεις στα πλαίσια των διαρθρωτικών κανονισμών έγι

ναν πολλές, και στο σύνολο τους σχεδόν εγκρίθηκαν, και στον 

τομέα της αναδιάρθρωσης του στόλου και στον τομέα της ανάπτυ

ξης των υδατοκαλλιεργειών. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ρυθμός υλο

ποίησης και κατά συνέπεια και ο ρυθμός απορρόφησης των εγκε

κριμένων πιστώσεων, ήταν αργοί. Συνολικά, μόνο το 25% των 

εγκεκριμένων πιστώσεων έχουν απορροφηθεί από το 1981 μέχρι 

σήμερα. Ιδιαίτερα ο πληθωρισμός και η μη αναγνώριση του από 

την ΕΟΚ αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που συνετέλεσε 

στη μη υλοποίηση των επενδύσεων, αφού από την ημερομηνία υπο

βολής μέχρι την έγκριση των αιτήσεων μεσολαβούσε χρονικό διά

στημα τουλάχιστον 9 μηνών που είχε ως αποτέλεσμα την ανατίμη

ση όλων σχεδόν των υλικών και εργασιών. Με την εφαρμογή του 

νέου κανονισμού λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός και αναμένεται 

βελτίωση της υλοποίησης των νέων προγραμμάτων. 

Κυριότερα προβλήματα κατά την αρχική περίοδο της εφαρ

μογής του Κανονισμού πρέπει να θεωρηθούν ο υπερβολικός αρχι

κός ενθουσιασμός και η μη σωστή ενημέρωση, ενώ για την τελευ

ταία περίοδο πρέπει να θεωρηθεί η δυσκολία και η μεγάλη καθυ

στέρηση των δανείων της ΑΤΕ. 

6.2. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

Το 1985, εκτός από τις πραγματοποιούμενες κοινοτικές 

παρεμβάσεις κατά τομείς, με την έκδοση του Κανονισμού 2088/85 
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επιχειρείται μια βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών διαρθρώσε

ων συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδας, ώστε να διευκολυνθεί η 

προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, καθώς και της οικονομίας 

των υπολοίπων νότιων περιοχών της Κοινότητας, στις υπάρχουσες 

συνθήκες με τους καλυτέρους δυνατούς όρους. 

Στα πιο πάνω πλαίσια εγκρίνεται η κατάρτιση ολοκληρω

μένων αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ

γράμματα ή ΜΟΠ), που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε κατάλ

ληλο γεωγραφικό επίπεδο, με στόχο να βελτιώσουν την κοινωνι

κοοικονομική κατάσταση της σχετικής περιοχής. 

Οι δράσεις που προβλέπονται από τα Μεσογειακά Ολοκλη

ρωμένα Προγράμματα συνδέονται άμεσα με τις δράσεις που καλύ

πτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΟΚ, KOL παράλληλα τις 

ενισχύουν ή τις συμπληρώνουν. 

Η μέγιστη διάρκεια τους είναι μία περίοδος 7 ετών και 

στόχοι τους η ανάπτυξη, η προσαρμογή και η στήριξη της απα

σχόλησης και των εισοδημάτων. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, εγκρίθηκε με ειδικές αποφάσεις 

της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και πραγματοποιήθη

κε, μια σειρά πρότυπων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την 

εφαρμογή των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. 

Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών πραγματοποιήθηκαν με

ταξύ άλλων: 

α. Τρεις μελέτες: 1) για τις ανάγκες της χώρας σε αλιευτικά 

καταφύγια, 2) για τις βελτιώσεις των συνθηκών εκμετάλ

λευσης των παραδοσιακών, φυσικών, ιχθυοτροφείων της χώ

ρας, 3) για την εμπορία και μεταποίηση των αλιευτικών 

προϊόντων. 
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OL πιο πάνω μελέτες πρόκειται να αξιοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής των ΜΟΠ. 

β. Εκπαίδευση στην Ιταλία και εγκατάσταση 10 τεχνολόγων 

αλιείας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Παράλληλα, σε εφαρμογή του Κανονισμού 2088/85, καταρ

τίσθηκαν και υποβλήθηκαν στην ΕΟΚ για έγκριση 6 Μεσογειακά 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα, για την περίοδο 1986-1992, που αφο

ρούν τα πιο κάτω διαμερίσματα της χώρας: 

1) Κρήτη, 2) Βόρεια Ελλάδα, 3) Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, 

4) Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, 5) Νησιά Αιγαίου, 6) Αττική. 

Στις 20-8-1986 εγκρίθηκε το ΜΟΠ Κρήτης, ενώ η έγκριση 

των υπολοίπων αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο του 1987. 

Στα πιο πάνω προγράμματα, τα υποπρογράμματα που αφο

ρούν την αλιεία περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες: 

1. Απόσυρση σκαφών (τρατών) που δεν πληρούν τις προϋποθέ

σεις του διαρθρωτικού Κανονισμού 4028/86. 

2. Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων για την εξασφάλιση ασφα

λών συνθηκών ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών. 

3. Δημιουργία έργων υποδομής του τομέα των υδατοκαλλιεργει

ών (κατασκευή κρατικών ιχθυογεννητικών σταθμών). 

4. Εκτέλεση τεχνικών έργων βελτίωσης των ιχθυοτροφείων των 

ελληνικών λιμνοθαλασσών. 

5. Κατασκευή ερευνητικών κέντρων και ναυπήγηση ερευνητικού 

σκάφους και, τέλος, 

6. Πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης 

για τους απασχολουμένους στον τομέα αλιείας και υδατο

καλλιεργειών (ψαράδες-ιχθυοτρόφους). 
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6.3. Προβλήματα των ΜΟΠ στον τομέα αλιείας 

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των προγραμμάτων ΜΟΠ 

και μέχρι την τελική οριστικοποίηση τους, παρουσιάσθηκαν τα 

πιο κάτω προβλήματα: 

1. Πλημμελής συντονισμός των διάφορων συναρμόδιων φορέων 

που εμπλέκονται στα ΜΟΠ. 

2. Προφορικές οδηγίες από τον συντονιστή φορέα στις αρμό

διες υπηρεσίες, για ενέργειες που έπρεπε να γίνουν σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

3. Δυσχέρεια του φορέα που είχε αναλάβει τον συντονιστικό 

ρόλο, στην επεξεργασία και αξιολόγηση των νομαρχιακών 

προτάσεων, οι οποίες δεν κοινοποιήθηκαν στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, παρά μόνο μετά την 

αποστολή τους στην ΕΟΚ. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλε

σμα: α) την επανάληψη ίδιων προτάσεων μέσα στο Πρόγραμμα 

ΜΟΠ, β) την ύπαρξη προτάσεων μη συμβιβαστών με την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική, οι οποίες απορρίφθηκαν στη συνέχεια 

από την Commission. 

4. Αλληλεξάρτηση αναπτυξιακών προτάσεων των προγραμμάτων 

ΜΟΠ με την προστασία ορισμένων ευαίσθητων περιβαλλοντικά 

περιοχών. 

6.4. Προτάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση 

της εφαρμογής των ΜΟΠ 

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου με εκπροσώπους όλων των 

φορέων που εμπλέκονται στα ΜΟΠ. 

Δημιουργία ομάδων παρακολούθησης και προώθησης της εφαρ-
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μογής στις έδρες των νομών, με ένα υπεύθυνο συντονιστή 

που θα ορίζεται με ευθύνη του νομάρχη, ο οποίος έχει και 

τον πρωτεύοντα ρόλο της παρακολούθησης σε τοπικό επίπε

δο. 

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των υποπρογραμμάτων στις Κε

ντρικές Υπηρεσίες να ενημερώνονται από τις Περιφερειακές για 

την εξέλιξη των προγραμμάτων και με τη σειρά τους να ενημερώ

νουν τη Διεύθυνση Γεωργοοικονομικών Μελετών και Προγραμματι

σμού, που έχει τον συντονιστικό ρόλο από πλευράς Υπουργείου 

Γεωργίας και για κεντρικά και για τα περιφερειακά ΜΟΠ. 

Η Διεύθυνση ΓΟΜ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, σε άμεση συνεργα

σία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΟ και τις Ευρωπαϊκές Κοι

νότητες, θα ενημερώνει για πιθανά προβλήματα που παρουσιάζο

νται κατά την εφαρμογή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η αλιευτική έρευνα έχει στόχο αφενός την παροχή διαρ

κούς πληροφόρησης, με τη μορφή "επιστημονικών δεδομένων", για 

την επίτευξη της ορθολογικής εκμετάλλευσης του ενάλιου πλού

του, αφετέρου τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του το

μέα, τόσο της αλιείας όσο και της υδατοκαλλιέργειας, με τη 

διερεύνηση νέων πεδίων δράσης και την ανάπτυξη νέων μεθόδων. 

7.1. Υπάρχουσα κατάσταση 

Η αλιευτική έρευνα στην Ελλάδα διεξάγεται, κυρίως, από 

ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, από τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, και από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σε μικρότε

ρο βαθμό, εκπονούν ερευνητικά προγράμματα και οι Εποπτείες 

Αλιείας. 

Η έρευνα είναι οπωσδήποτε περιορισμένη, τα τελευταία 

έτη όμως άρχισε να προωθείται με ταχύτερους ρυθμούς, γιατί 

συνειδητοποιήθηκε η σημασία της για την ανάπτυξη του τομέα. 

Σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξαν η ναυπήγηση 

δύο ερευνητικών σκαφών για χρήση από αντίστοιχα ερευνητικά 

κέντρα, η έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Αλιευτικής Τε

χνολογίας και Εφαρμογών και η εισαγωγή της υδατοκαλλιέργειας 

στα ΑΕΙ ως ξεχωριστού αντικειμένου διδασκαλίας και έρευνας. 
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Πιο κάτω απαριθμούνται τα κύρια ιδρύματα που διεξάγουν 

έρευνα στον τομέα, μαζί με μια συνοπτική περιγραφή των κυρίων 

ερευνητικών αντικειμένων τους. 

Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 

Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο

λογίας (ΓΓΕΤ) του ΥΒΕΤ και αποτελεί τον μεγαλύτερο ερευ

νητικό φορέα που ασχολείται με τη θαλάσσια έρευνα στη 

χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1947 και απασχολεί σήμερα 70 περί

που ερευνητές και τεχνικούς που ασχολούνται με την Ωκεα

νογραφία (Φυσική, Χημική, Βιολογική και Γεωλογική), Αλι

εία, Υδατοκαλλιέργειες και Εσωτερικά Ύδατα. Διαθέτει 

ερευνητικό σκάφος για ωκεανογραφικές και αλιευτικές 

έρευνες. Αναλαμβάνει έρευνες που χρηματοδοτούνται από τη 

ΓΓΕΤ, όσο και από άλλα Υπουργεία (Γεωργίας, Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος) και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΟΚ, UNIP 

κτλ.). 

Η αλιευτική έρευνα αφορά τη μελέτη της δυναμικής κατά

στασης των βενθοπελαγικών KOL πελαγικών ιχθυοπληθυσμών 

των ελληνικών θαλασσών, την περιβαλλοντική μελέτη των 

λιμνοθαλασσών, την τελειοποίηση και ανάπτυξη καινούργιων 

μεθόδων υδατοκαλλιεργειών, την παρασκευή τεχνητών τροφών 

για τις υδατοκαλλιέργειες, και την ανάπτυξη της ιχθυοπα-

ραγωγής των εσωτερικών υδάτων. 

Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών 

Ιδρύθηκε το 1978 και εποπτεύεται από τη νομαρχία Πειραι

ώς. Απασχολεί 5 περίπου ερευνητές και μελετά την αλιευ

τική κατάσταση των ελληνικών θαλασσών. Αναλαμβάνει έρευ-
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νες που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Υπουργείο Γεωρ

γίας. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ) 

Η πανεπιστημιακή έρευνα σε θέματα αλιείας είναι περιορι

σμένη, με μοναδική εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που 

τα δύο-τρία τελευταία έτη, με τη συνεργασία του ΕΚΕΚ, 

έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή για παρόμοια 

έρευνα. Πρώτο βήμα ήταν η ναυπήγηση κατάλληλου ερευνητι

κού σκάφους. Με την αλιευτική έρευνα ασχολούνται δύο κα

θηγητές και αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που εξειδι

κεύονται στην αλιευτική βιολογία και τη δυναμική των 

ιχθυοπληθυσμών, τόσο των πελαγικών όσο και βενθοπελαγι-

κών ψαριών. 

Ασχολείται κυρίως με τη μελέτη της δυναμικής των πελαγι

κών ιχθυοπληθυσμών (γαύρου, σαρδέλας, τόνου και ξιφία). 

Τα επιστημονικά του προγράμματα χρηματοδοτούνται από το 

Υπουργείο Γεωργίας και διεθνείς οργανισμούς (ΕΟΚ κτλ.). 

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόσφατα έχει ιδρυθεί και Τμήμα 

Υδατοκαλλιεργειών. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

α. Βιολογικό Τμήμα: Ασχολείται με τη μελέτη της βιολο

γίας και της εξάπλωσης των θαλάσσιων ψαριών καθώς 

και των ψαριών εσωτερικών υδάτων. Χρηματοδοτείται 

από το Υπουργείο Γεωργίας και διεθνείς οργανισμούς. 

β. Κτηνιατρική Σχολή: Ασχολείται κυρίως με τις υδατο

καλλιέργειες και τις ασθένειες των εκτρεφομένων ψα

ριών. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας, 
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ΓΓΕΤ και διεθνείς οργανισμούς, 

y. Γεωπονική Σχολή: Ασχολείται με τη μελέτη της βιολο

γίας και της δυναμικής των ψαριών των εσωτερικών 

υδάτων. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Βιολογικό Τμήμα 

Ασχολείται με τη μελέτη της βιολογίας ορισμένων πλαγκτο-

νικών οργανισμών απαραίτητων για τη διατροφή των νεαρών 

σταδίων των εκτρεφομένων ψαριών, και με την καλλιέργεια 

τους. 

Γεωπονική Σχολή της Αθήνας 

Ασχολείται με τις υδατοκαλλιέργειες των ευρυάλων ψαριών 

και της πέστροφας. 

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί 

Οι κρατικοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί που λειτουργούν, εκ

πονούν ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 

το Υπουργείο Γεωργίας και από νομαρχιακές πιστώσεις, 

α. Ιχθυογεννητικός σταθμός Λούρου: 0 ιχθυογεννητικός 

αυτός σταθμός παρουσιάζει μεγάλη ερευνητική δρα

στηριότητα, σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευ

τικά Ιδρύματα και με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών. 

Μερικά από τα προγράμματα που εκπονούνται είναι: 

επίδραση φωτοπεριόδου στην πέστροφα, δοκιμή σιτηρε-

σίων, έλεγχος αναπαραγωγικού κύκλου με χρήση ορμό

νης κ. ά. 

β. Ιχθυογεννητικός σταθμός Έδεσσας: Ασχολείται με 
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πειραματική εκτροφή καραβίδων γλυκού νερού, και δο

κιμή σιτηρεσίων πέστροφας. 

Εποπτείες αλιείας 

Ορισμένες περιφερειακές υπηρεσίες αλιείας, παράλληλα με 

τις άλλες δραστηριότητες τους, εκπονούν και ερευνητικά 

προγράμματα, όπως π.χ. οι Εποπτείες Αιτωλοακαρνανίας KOL 

Πρέβεζας, και κυρίως προγράμματα πειραματικής εκτροφής 

ψαριών και οστρεομυδοκαλλιέργειας. 

7.2. Προβλήματα 

Βασικό πρόβλημα που αφορά την αλιευτική έρευνα, πέραν 

από την περιορισμένη έκταση της, είναι η αδυναμία συντονισμού 

των ερευνητικών προγραμμάτων. Επειδή υπάρχει δυνατότητα χρη

ματοδότησης ερευνητικών έργων από διαφορετικούς φορείς, υπάρ

χει και αντίστοιχη πολυδιάσπαση και διασπορά του ελέγχου και 

της κατεύθυνσης των ερευνητικών εργασιών. 

Αυτό το γεγονός καθεαυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα, 

εάν δεν συνέτρεχαν δύο πρόσθετοι παράγοντες: 

1. Πολλά θέματα γίνονται αντικείμενο πολλαπλών ερευνη

τικών εργασιών, ενώ άλλα ερευνώνται ανεπαρκώς, όχι επειδή δεν 

υπάρχει ανάγκη YL' αυτά, αλλά διότι πολλά προγράμματα επιτυγ

χάνουν χρηματοδότηση από μη ειδικούς στο αντικείμενο φορείς, 

με βάση τις προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των ερευνητών και 

όχι τις προτεραιότητες των αναγκών της χώρας. 

2. Πολλοί φορείς που έχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, 

δεν έχουν και αντίστοιχες δυνατότητες αξιολόγησης της ποιότη

τας των ερευνητικών εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυ-
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νος κατασπατάλησης πόρων σε έργο χαμηλής ποιότητας. 

Αυτοί οι δύο παράγοντες, σε συνδυασμό με τη στενότητα 

των κονδυλίων που διατίθενται για την έρευνα, κάνουν το πρό

βλημα του μη κεντρικού συντονισμού του ερευνητικού έργου να 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

7.3. Προτάσεις 

Για την ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της 

αλιευτικής έρευνας προτείνονται: 

1. Δημιουργία έργων ερευνητικής υποδομής όπως: 

τοπικά κέντρα, ινστιτούτα και υδροβιολογικοί σταθμοί σε 

σημαντικούς βιότοπους και αλιευτικά κέντρα, 

ιχθυογεννητικοί σταθμοί και πειραματικές μονάδες καλλι

έργειας υδρόβιων οργανισμών, 

κέντρα υποστήριξης θαλασσοκαλλιεργειών. 

2. Συμπλήρωση του εξοπλισμού και της στελέχωσης, και 

βελτίωση της οργάνωσης των υπαρχόντων ιδρυμάτων αλιευτικής 

έρευνας. Συμπλήρωση των αναλογιών σε ερευνητικά σκάφη. 

3. Χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση πτυχιούχων σε 

κλάδους της αλιείας και υδροβιολογίας. 

4. Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων μετά από 

σχετική αξιολόγηση και συντονισμό. 

5. Θέσπιση διαδικασιών για τον συντονισμό όλων των φο

ρέων που εκπονούν ή χρηματοδοτούν προγράμματα αλιευτικής 

έρευνας. Ιδιαίτερα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, επειδή τα 

αλιευτικά πεδία και γενικότερα οι υγροβιότοποι πολλές φορές 

ξεπερνούν τα διοικητικά όρια μιας περιοχής, τα σχετικά ερευ

νητικά προγράμματα, και ιδίως αυτά που αφορούν θαλάσσιες πε-
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ριοχές, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατευθύνονται με υπέρ-

τοπικά κριτήρια, και με ανάλογες δυνατότητες παρακολούθησης 

και χρηματοδότησης. 

6. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής και τεχνικοοικο

νομικής έρευνας στον τομέα, παράλληλα με την καθαρά τεχνική 

και βιολογική. 

7.4. Στόχοι ερευνητικής δραστηριότητας -

Ερευνητικά προγράμματα 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κυριότερα προβλήματα 

της αλιεΰας και να προωθηθεί ο νέος κλάδος της υδατοκαλλιέρ

γειας προτείνονται οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι ερευνητικής 

δραστηριότητας: 

1. Μελέτη της κατανομής και της δυναμικής των ιχθυοπληθυ

σμών στις ελληνικές θάλασσες ή σε άλλες που παρουσιάζουν 

οικονομικό ενδιαφέρον για την αλιεία της χώρας. 

Ερευνητικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στον πιο πάνω 

στόχο είναι : 

Εκτίμηση των βενθοπελαγικών αλιευμάτων στις ελληνι

κές θάλασσες, με προτεραιότητα το Βόρειο Αιγαί,ο, 

που αποτελεί το μεγαλύτερο αλιευτικό πεδίο. 

Εκτίμηση των πελαγικών αλιευμάτων στις ελληνικές 

θάλασσες. 

Εντοπισμός των αλιευτικών πεδίων στις ελληνικές θά

λασσες και σε περιοχές της Μεσογείου και του Ατλα

ντικού (Δ. Αφρική), που παρουσιάζουν οικονομικό εν

διαφέρον για την ελληνική αλιεία. 
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Διερεύνηση των επιπτώσεων της ρύπανσης των θαλασσών 

στην αλιεία. 

Χαρτογράφηση των ήδη γνωστών, και ανακάλυψη νέων 

σπογγαλιευτικών πεδίων. 

2. Αξιοποίηση και προστασία λιμνοθαλασσών. 

Προγράμματα που ανταποκρίνονται στον πιο πάνω στόχο εί

ναι : 

Μελέτη οικολογικών παραμέτρων ιχθυοτρόφων περιοχών. 

Αξιολόγηση από αλιευτική άποψη και κατά σειρά σπου

δαιότητας των λιμνοθαλασσών της χώρας. 

Μελέτη κατασκευαστικών τεχνικών έργων σε λιμνοθά

λασσες και υγρότοπους που παρουσιάζουν μεγάλη αλι

ευτική παραγωγή. 

Μελέτη της επίδρασης μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έρ

γων και της ρύπανσης στην οικολογική ισορροπία των 

λιμνοθαλασσών (π.χ. εκτροπή Αχελώου). 

3. Πειραματική καλλιέργεια υδροβίων οργανισμών (ιχθύες-

οστρακοειδή-γαρίδες). 

Η πιο πάνω ερευνητική δραστηριότητα αφορά προγράμματα: 

Πειραματικής διατροφής και τεχνητής αναπαραγωγής 

οικονομικής σημασίας υδρόβιων οργανισμών με προτε

ραιότητα στα ευρΰαλα είδη. 

Μελέτης προβλημάτων γενετικής, διαιτητικής και πα

θολογίας καλλιεργούμενων οργανισμών. 

Μελέτης οικολογικών παραμέτρων ιχθυοτρόφων περιο

χών. 
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4. Βελτίωση της αλιευτικής τεχνολογίας. 

0 παραπάνω στόχος αφορά προγράμματα: 

Νέων μεθόδων αλιείας, νέων τύπων αλιευτικών εργα

λείων και αλιευτικού εξοπλισμού. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πάνω προγραμμάτων θα 

γίνει ανάλογη προσαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας. 

5. Αξιοποίηση και προστασία εσωτερικών υδάτων. 

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτεί τη διερεύνηση των 

ακόλουθων θεμάτων: 

Αξιολόγηση κατά σειρά σπουδαιότητας από αλιευτική 

άποψη των λιμνών και ποταμών της χώρας και επιλογή 

και μελέτη των κυριοτέρων για συγκεκριμένη αλιευτι

κή εκμετάλλευση. 

Επίδραση των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων και 

της ρύπανσης στην οικολογική ισορροπία της περιοχής 

και κατ' επέκταση στην αλιευτική παραγωγή. 

Υδροβιολογική και οικολογική μελέτη της λεκάνης του 

Αχελώου. 

6. Ανάπτυξη της τεχνολογίας της μεταποίησης και της εμπορί

ας των αλιευτικών προϊόντων. 

Η επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη του πιο πάνω στό

χου, που μέχρι σήμερα στηρίζεται σε εμπειρικές ως επί το 

πλείστον αρχές, και αφορά κυρίως την ιδιωτική πρωτοβου

λία, πρέπει να έχει ως αντικείμενο: 

Μελέτες για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των 

μεθόδων κονσερβοποίησης, καπνίσματος, παρασκευής 

αλιπάστων. 
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Έρευνα για προετοιμασία νέων παρασκευασμάτων από 

αλιεύματα και δυνατότητα διάθεσης τους στο εμπόριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε άμεση σύνδεση με την αλιευτική έρευνα, η αλιευτική 

εκπαίδευση στόχο έχει να δώσει στους απασχολουμένους στον το

μέα αλιείας-υδατοκαλλιεργειών τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά 

με τις αποδοτικότερες μεθόδους αλιείας και τις επιπτώσεις 

τους στα ιχθυαποθέματα, τη σωστή χρήση του καταλληλότερου τύ

που αλιευτικού εξοπλισμού, και τη λειτουργία και διαχείριση 

των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, ώστε να εξασφαλισθεί: 

η παραγωγικότητα των αλιευτικών επιχειρήσεων, 

η ορθολογική διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, 

η προστασία του θαλάσσιου πλούτου και 

η αποδοτικότητα των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων. 

8.1. Επαγγελματική εκπαίδευση (επαγγελματίες 

αλιείς-αλιεργάτες) 

Οι ασχολούμενοι επαγγελματικά με την αλιεία (αλιείς, 

αλιεργάτες) στερούνται θεωρητικής μόρφωσης, είναι αυτοδίδα

κτοι και ασκούν το επάγγελμα τους εμπειρικά και με παραδοσια

κό τρόπο. Η ναυτική νομοθεσία, για τη μέση αλιεία, επιβάλλει 

ορισμένους περιορισμούς και αποδεικτικά κατάρτισης (πτυχία), 

όσον αφορά τη σύνθεση του πληρώματος και την επαγγελματική 

εμπειρία του καπετάνιου ή του μηχανικού, μόνο σε σχέση με τη 
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ναυσιπλοΐα και όχι με την αλιεία. 

Η επαγγελματική ικανότητα όμως του κυβερνήτη αλιευτι

κού (ψαροκαπετάνιου) είναι συνάρτηση της αλιευτικής του δεξι

οτεχνίας και όχι των γνώσεων του στη ναυσιπλοΐα. 

Από την επαγγελματική αυτή δεξιοτεχνία του ψαροκαπετά

νιου, δηλαδή τις γνώσεις και την εμπειρία του σχετικά με τη 

λειτουργία των αλιευτικών εργαλείων, τη διακυβέρνηση του σκά

φους, τη χρήση του αλιευτικού εξοπλισμού και τους τόπους 

συγκέντρωσης των ψαριών, εξαρτάται η αποτελεσματική λειτουρ

γία του σκάφους. 

Όλοι οι κυβερνήτες των ελληνικών αλιευτικών σκαφών 

προέρχονται από ψαράδες που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά 

την εξάσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 0 αριθ

μός τους όμως συνεχώς ελαττώνεται. 

Σήμερα προσφέρεται μόνο δυνατότητα επιμόρφωσης των ψα

ράδων σε ταχύρρυθμα σεμινάρια από τους πιο κάτω φορείς: 

Υπουργείο Γεωργίας, μέσω των Κέντρων Εξωσχολικής Γεωργι

κής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ), 

ΟΑΕΔ, 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω της Σχολής Δυτών Κα

λύμνου, 

Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλονίκης που παρέχει εκπαίδευση 

σε συνεταιρισμένους αγρότες ή συνεταιριστικά στελέχη. 

8.2. Τεχνική εκπαίδευση (τεχνολόγοι 

αλιείας-ιχθυοκομίας) 

Το 1980 ιδρύθηκε στο Μεσολόγγι Ανώτερη Τεχνική Σχολή 

Ιχθυοκομίας και Αλιείας που ανήκει τα TEI και έχει δυναμικό-
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τητα 150 σπουδαστών. Σκοπός της σχολής είναι η εκπαίδευση κα

τάλληλου προσωπικού για μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση 

του με τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία. Αν και το χρονι

κό διάστημα λειτουργίας της σχολής είναι μικρό προκειμένου να 

αξιολογηθεί η απόδοση της στην επαγγελματική εκπαίδευση τε

χνολόγων αλιείας και ιχθυοκομίας, διαπιστώνεται κάποια από

κλιση από τους σκοπούς της ίδρυσης της, γιατί δεν υπάρχει 

άμεση σύνδεση της με την παραγωγή. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των σπουδαστών μετά την αποφοίτηση τους προσανατολίζονται σε 

Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. 

8.3. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε θέματα αλιείας και υδατο

καλλιεργειών στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη μέχρι σή

μερα. Εξαίρεση αποτελεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία 

με το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Κρήτης (ΕΚΕΚ), από το οποίο, τα 

τελευταία έτη, καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας της κατάλ

ληλης υποδομής για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση επί θεμάτων 

αλιείας. Στα πλαίσια αυτά, ναυπηγήθηκε ερευνητικό αλιευτικό 

σκάφος και συμπεριλήφθηκε η αλιευτική έρευνα στο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Βιολογίας. 

Κατά την τελευταία ΙΟετία σε πολλά ελληνικά πανεπιστή

μια προστέθηκε το μάθημα Γενικής Ιχθυολογίας (Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) και το μάθημα Υδατοκαλλιεργειών 

(Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανωτάτη Γεωπο

νική Σχολή Αθηνών, Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης και πρόσφατα στον τομέα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών). 
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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, επίσης, παρέχει μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση στην Ωκεανογραφία και χορηγεί το αντίστοιχο ενδει

κτικό μεταπτυχιακών σπουδών. 

Το ΕΛΚΕΠΑ και το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕ, εξάλλου, 

στα πλαίσια των επιδιώξεων τους για τη μελέτη, διάδοση και 

διδασκαλία βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, διενεργούν σεμινά

ρια επιμόρφωσης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που 

ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί, με θέματα αλιείας και 

υδατοκαλλιεργειών. 

8.4. Προβλήματα 

Η έλλειψη επαγγελματικής εκπαίδευσης στους ψαράδες και 

η περιορισμένη εμπειρία τους στη χρήση του συγχρόνου αλιευτι

κού εξοπλισμού, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότη

τας των σκαφών, και τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση των 

ψαράδων για τη συντήρηση του εξοπλισμού, με συνέπεια την αύ

ξηση του κόστους παραγωγής. 

Δεν υπάρχει επίσης καμία ευαισθητοποίηση των ψαράδων 

σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου πλούτου λόγω έλλειψης της 

ανάλογης εκπαίδευσης. 

Προσπάθειες που έγιναν για επιμόρφωση των ψαράδων, συ

νάντησαν αντικειμενικές δυσκολίες όπως: 

Για ορισμένα μαθήματα, π.χ., θέματα χειρισμού ηλεκτρονι

κών οργάνων και χρήσης αλιευτικών εργαλείων, πέρα από τη 

θεωρητική περιγραφή τους χρειάζεται και πρακτική εξάσκη

ση για την οποία δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα εφαρμο

γής· 

Υπάρχει δυσχέρεια απουσίας των ψαράδων από την καθημερι-
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νή επαγγελματική τους δραστηριότητα για την παρακολούθη

ση μαθημάτων. 

Σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν στο παρελ

θόν από διάφορους φορείς όπως ΟΑΕΔ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛΚΕΠΑ, OHE ση

μείωσαν περιορισμένη επιτυχία, γιατί: 

Είχαν κυρίως θεωρητική κατεύθυνση. 

Πολλά από αυτά απευθύνονταν σε ανέργους, οι οποίοι εν

διαφέρονται κυρίως για τη χρηματική αποζημίωση και όχι 

για μελλοντική ενασχόληση τους με την αλιεία. 

Η περίοδος διεξαγωγής τους συνέπιπτε με την αλιευτική 

περίοδο, με συνέπεια οι μόνοι διαθέσιμοι ψαράδες να εί

ναι συνταξιούχοι ή εποχιακά ασχολούμενοι με την αλιεία. 

Σε πρόσφατη πραγματοποίηση εξάλλου δύο σεμιναρίων επι

μόρφωσης ψαράδων στην Κρήτη, που οργανώθηκαν από το Υπουργείο 

Γεωργίας στα πλαίσια του ΜΟΠ Κρήτης, αν και αντιμετωπίσθηκαν 

με ενδιαφέρον από την πλευρά των ψαράδων, προέκυψε πρόβλημα 

εξεύρεσης εκπαιδευτών: η ελληνική νομοθεσία δεν δικαιολογεί 

εκπαιδευτική αποζημίωση σε δημοσίους υπαλλήλους, και επιτρέ

πει μόνο χαμηλά ποσά αποζημίωσης σε ιδιώτες εκπαιδευτές (ενώ 

δεν υπάρχει δέσμευση από την Κοινότητα). 

8.5. Προτεινόμενα μέτρα 

Με δεδομένη την ανάγκη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

προτείνονται : 

1. Για τους απασχολούμενους στον τομέα αλιείας. 

α. Δημιουργία μιας σχολής αλιευτικής εκπαίδευσης, που 

θα απευθύνεται σε υποψήφιους αλιείς. Δικαίωμα φοί-
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χησης θα έχουν OL απόφοιτοι γυμνασίου και η διάρ

κεια εκπαίδευσης θα είναι 1-2 διδακτικά έτη. 

β. Ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης για τους ήδη υπάρ

χοντες επαγγελματίες στα πλαίσια των ΜΟΠ, διάρκειας 

1-2 μηνών το καθένα. 

γ. Δημιουργία κινητής μονάδας εκπαίδευσης που θα περι

λαμβάνει όλον τον απαραίτητο ηλεκτρονικό και μηχα

νολογικό εξοπλισμό. Η μονάδα αυτή θα έχει δυνατότη

τα προσέγγισης σε κάθε αλιευτικό κέντρο και θα πα

ρέχει τη δυνατότητα σύντομης πρακτικής εξάσκησης 

των ψαράδων στη χρήση κάθε νέου σύγχρονου τύπου 

αλιευτικού εξοπλισμού. 

δ. Για τους ιχθυολόγους: πραγματοποίηση σεμιναρίων σε 

θέματα συλλεκτικής αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και 

αξιοποίησης αλιευτικής παραγωγής. Δυνατότητα επίσης 

συμμετοχής σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια και 

μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό. 

2. Για τους απασχολούμενους στον τομέα των υδατοκαλλιερ

γειών, 

α. Ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης στα πλαίσια των 

ΜΟΠ. 

β. Τεχνική και επιστημονική βοήθεια και επιμόρφωση θα 

παρέχεται επίσης σε υποψήφιους υδατοκαλλιεργητές 

από τους κρατικούς ιχθυογεννητικούς σταθμούς, που 

πρόκειται να κατασκευασθούν μέσα στην 5ετία και θα 

λειτουργούν παράλληλα και ως εκπαιδευτικά κέντρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΤΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΑΤΟΣ 

(1983-1987) 

9.1. Πορεία απορρόφησης των κονδυλίων 

Για την εφαρμογή του Πενταετούς Προγράμματος 1983-

1987, η συνολικά προβλεπόμενη δαπάνη ήταν 4.072 εκατ. δρχ. Η 

κατανομή του ποσού ήταν: 898,4 εκατ. δρχ. για έργα και μελέ

τες, 736,6 εκατ. δρχ. για εθνικές ενισχύσεις, και 2.437 εκατ. 

δρχ. για συμμετοχή της χώρας μας σε προγράμματα της ΕΟΚ (βλ. 

Πίνακα 9.1). 

Το κονδύλι της συμμετοχής στα κοινοτικά προγράμματα 

αποτελούσε το 60% της συνολικά διατιθέμενης δαπάνης για την 

5ετία, και σε αυτό κυρίως εντοπίζεται το πρόβλημα της εμφανι

ζόμενης μικρής συνολικά απορρόφησης, ιδιαίτερα την περίοδο 

1983-1985. 

Συγκεκριμένα, η εθνική συμμετοχή σε αναπτυξιακά προ

γράμματα της ΕΟΚ αφορούσε τους κοινοτικούς Κανονισμούς 2908/ 

83 για αναδιάρθρωση του στόλου και υδατοκαλλιέργειες, 2909/83 

για πειραματική αλιεία, 355/77 για εμπορία και μεταποίηση 

αλιευτικών προϊόντων, και την Οδηγία 515/83 για απόσυρση αλι

ευτικών σκαφών. 

Η κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων κατά έτος, στα 

πλαίσια του πενταετούς, αναφερόταν προϋπολογιστικά για τα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 

Χρηματοδότηση α λ ι ε ί α ς Ιίενταετούς 1983-1987 

(Σε χ α . δ ρ χ . ) 

Δραστηριότητες Ααπάνη 5 ε τ ί α ς Τρέχουσες τιμές απορρόφησης 

ΙΙροΒίΙεπόμενη 
συμμετοχή 

Ι1ΑΕ 1983 1984 1985 1986 

1. Έργα-ΗείΙέτες 898.402 7.689,8 52.219,7 68.134,8 222.534 

α. Έργα 4.111,8 29.503,9 47.492,2 158.040 

Β. Κελέτες 3.578 22.715,8 20.638,6 64.494 

2. Οικονομικές ενισχύσεις 

από Εθνικούς πόρους 736.560 57.608,5 120.872,8 78.676,2 31.521 

3. Συμμετοχή σε αναπτυξιακά 

προγράμματα ΕΟΚ 2.437.000 6.171,7 123.741,8 78.328,2 161.775,4 

α. Αντικαταστάσεις ) 

αλιευτικών σκαφύν) 3.316,4 66.314,6 42.887,4 64.655,8 

) Κανονισμός 

Β. Εκσυγχρονισμοί ) 2908/83 

αλιευτικών σκαφών) ΕΟΚ 2.855,3 45.977,8 9.535,7 35.005 

) 
γ. Υδατοκαλλιέργειες) 2.500 6.089 5.443,8 

S. Έργα Κανονισμού 385/77/ΕΟΚ 

(Εκσυγχρονισμός ιχθυοσκάλων κτλ.) 8.949,4 10.416,1 42.170,8 

ε. Αποσύρσεις αϋιευτικύν σκαφών 

Οδηγία 83/515/ΕΟΚ 9.400 14.500 

4.071.962 71.470 296.843,3 225.139,2 415.830,4 
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προγράμματα που επρόκειτο να εγκριθούν από ΕΟΚ το ίδιο έτος, 

χωρίς όμως να γίνεται και απορρόφηση τους. Η εμφανιζόμενη 

βραδύτητα στην απορρόφηση των πιστώσεων οφειλόταν κυρίως 

στους εξής λόγους: 

Λιετές χρονικό περιθώριο για την έναρξη εργασιών των 

προγραμμάτων που υποβάλλονται από ιδιώτες επενδυτές. 

Έλλειψη σωστού προγραμματισμού εκ μέρους των επενδυτών, 

με συνέπεια τις καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών. 

Ανατίμηση των ειδών (υλικών ναυπήγησης σκαφών και εξο

πλισμού σκαφών, μονάδων υδατοκαλλιεργειών, μονάδων μετα

ποίησης και εγκαταστάσεων εμπορίας), λόγω του πληθωρι

σμού, με συνέπεια τις δυσχέρειες στην προώθηση των προ

γραμμάτων. 

Εξάλλου, στα πλαίσια του Κανονισμού 2909/83 υποβλήθηκε 

μόνο ένα πρόγραμμα, επειδή δεν εκδηλώθηκε ανάλογο ενδιαφέρον 

λόγω της περιορισμένης παροχής σχετικών πιστώσεων από μέρους 

της ΑΤΕ κατά τα έτη 1985-1986. 

Τέλος, σχετικά με την Οδηγία 515/83, της οποίας η 

εφαρμογή για τη χώρα μας άρχισε το 1985, παρατηρήθηκε μικρή 

απορρόφηση, γιατί λόγω των προδιαγραφών της και των σχετικά 

χαμηλών οικονομικών κινήτρων που προέβλεπε, δεν εκδηλώθηκε 

μεγάλο ενδιαφέρον. 

Όπως όμως φαίνεται και στον Πίνακα 9.1, το 1986 παρα

τηρείται αύξηση στην απορρόφηση των πιστώσεων που αφορούν 

κοινοτικά προγράμματα, η οποία αναμένεται να είναι μεγαλύτερη 

το 1987, και οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: 

Επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των προγραμμάτων και 

ευκολότερη εφαρμογή τους λόγω της αποκτηθείσης εμπειρίας 

των υπηρεσιών αλιείας (περιφερειακών και κεντρικής). 
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Πραγματοποίηση προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί τα προη

γούμενα έτη. 

Αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών λόγω καλύτερης ενημέ

ρωσης τους. 

Η αυξητική τάση αναμένεται να ενισχυθεί τη νέα 5ετία 

1988-1992, γιατί., εκτός από τους πιο πάνω λόγους, η εφαρμογή 

του νέου Κανονισμού 4028/86 (ανανέωση του 2908/83) διευρύνει 

τις δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του 

στόλου KOL υδατοκαλλιεργειών και παρέχει ισχυρά οικονομικά 

κίνητρα για προγράμματα αποσύρσεων σκαφών. 

Εξάλλου, για απόσυρση σκαφών που δεν πληρούν τις προϋ

ποθέσεις του Κανονισμού 4028/86 (τράτες μικρότερες των 12 μ. 

ρρ) θα παρέχονται ικανοποιητικά κίνητρα στα πλαίσια των Μεσο

γειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. 

Στους ίδιους περίπου λόγους (βραδύτητα στην υλοποίηση 

λόγω έλλειψης σωστού προγραμματισμού και ελλιπούς ενημέρωσης) 

οφείλεται και η παρατηρούμενη απόκλιση ανάμεσα στις διατιθέ

μενες πιστώσεις για αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα 

αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, και στην απορρόφηση τους σε 

όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. 

Τέλος, σχετικά με τις διατιθέμενες πιστώσεις για έργα 

και μελέτες, η παρατηρούμενη απόκλιση δεν είναι ιδιαίτερα σο

βαρή και έχει τη μεγαλύτερη τιμή κατά το πρώτο έτος του προ

γράμματος, το οποίο αντιπροσωπεύει την απαραίτητη χρονική πε

ρίοδο για ενέργειες προπαρασκευαστικές της εφαρμογής (δημο

πράτηση μελετών, προγραμματισμός και ανάθεση έργων κτλ.). 

Τα ποσά που προβλέπονται από το πρόγραμμα δεν απορρο

φήθηκαν στο σύνολο τους, γιατί υπήρχαν αρκετές περικοπές, KOL 

από λόγους ελλιπούς ενημέρωσης των επενδυτών, και έλλειψης 
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ολοκληρωμένων προγραμμάτων στους περισσότερους τομείς, ακόμη 

και λόγω αύξησης του κόστους υλοποίησης των διαφόρων προγραμ

μάτων (αύξηση τιμών). 

9.2. Πορεία εφαρμογής του Προγράμματος 

κατά αναφερόμενο στόχο 

Οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί κατά στόχο (με τη 

σειρά που αναφέρονται στο κείμενο του προγράμματος) είναι οι 

ακόλουθες: 

Για την προστασία της ιχθυοπαραγωγής και την ορθολογι

κή εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων εκδόθηκαν: 

ΟΝ. 1341/83 που προβλέπει αυστηρότερες ποινές στους πα

ραβάτες της αλιευτικής νομοθεσίας. 

Το Π. Δ/γμα 468/83 για την αλιεία και πώληση οστράκων. 

Το Π. Α/γμα 587/84 σύμφωνα με το οποίο λήγει η ισχύς 

όλων των αδειών αλιείας με μικρά κυκλικά δίχτυα (γριγρά-

κια κτλ. ). 

Το Π. Δ/γμα 373/85 για την ερασιτεχνική και αθλητική 

αλιεία που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας. 

Απόφαση Υπουργού Γεωργίας που ρυθμίζει τη μέθοδο αλι

είας με το αλιευτικό εργαλείο "κουλούρα". Αναμένεται η 

έκδοση Π. Δ/τος για οριστική ρύθμιση του θέματος. 

Το Π. Δ/γμα 144/86 που αναφέρεται στον περιορισμό της 

αλιείας και εμπορίας χταποδιών και στη γενική απαγόρευση 

της αλιείας σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές. 

Το Π. Δ/γμα 143/86 που ρυθμίζει οριστικά την έκδοση νέων 
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αδειών αλιείας με μηχανότρατα. Κατά τα προηγούμενα έτη 

(1983, 1984, 1985) ίσχυσαν ετήσιες αναστολές έκδοσης 

νέων αδειών αλιείας με μηχανότρατα, με αποφάσεις του 

Υπουργού Γεωργίας. Επίσης με το ίδιο διάταγμα περιορί

ζεται η δραστηριότητα του αλιευτικού εργαλείου "τράτα". 

Απόφαση Υπουργού Γεωργίας που αφορά αναστολή έκδοσης 

νέων αδειών γριγρί για ένα χρόνο. 

Για την αποσυμφόρηση των αλιευτικών πεδίων εφαρμόστηκε η 

Οδηγία ΕΟΚ 83/515 που προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις 

για οριστική ή προσωρινή απόσυρση ορισμένων κατηγοριών 

επαγγελματικών σκαφών αλιείας, όι διατεθείσες πιστώσεις 

αναφέρονται στον Πίνακα 9.1. 

Επίσης ενισχύεται οικονομικά η κατάργηση του εργαλείου 

"τράτα" και η αγορά νέων διχτύων (εθνικές ενισχύσεις). 

Για την επέκταση των αλιευτικών πόρων με εξασφάλιση 

νέων αλιευτικών πεδίων: 

Στα πλαίσια των συμφωνιών της ΕΟΚ με τρίτες χώρες δόθη

καν σε ελληνικά σκάφη άδειες αλιείας στα ύδατα των χωρών 

Σενεγάλης, Γουϊνέας-Κόνακρυ και Γουινέας-Μπισάου και 

αξιοποιήθηκαν όλες. 0 αριθμός των αδειών είναι: 1984 = 

15, 1985 = 36, 1986 = 13. 

Επίσης με βάση ιδιωτικές συμφωνίες εργάστηκαν ελληνικά 

σκάφη υπερπόντιας αλιείας στα ύδατα των χωρών Νιγηρίας, 

Γκάμπια, Σιέρα-Λεόνε, Σομαλίας και στον Περσικό Κόλπο. 

Έγιναν διαπραγματεύσεις για σύναψη αλιευτικών συμφωνιών 

με την Κύπρο, Τυνησία, Αίγυπτο, Αλγερία, Συρία, Ινδία, 

Αλβανία και Μάλτα. Εξασφαλίστηκε ήδη άδεια σπογγαλιείας 

στα κυπριακά ύδατα. OL σημαντικότερες πιθανότητες για 
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σύναψη συμφωνιών διαφαίνονται με τις χώρες Αίγυπτο, Συ

ρία και Χυνησία. 

Η ανανέωση του αλιευτικού στόλου και ο εκσυγχρονισμός 

του εξοπλισμού του: συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της 4ετίας 

1983-1986 και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό. 

Οι δραστηριότητες αυτές ενισχύονται οικονομικά τόσο 

από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), όσο και από κοινοτικούς (Καν. 

2908/83 ΕΟΚ). Η χρηματοδότηση των επενδύσεων αναφέρεται στον 

Πίνακα 9.1. 

Αξιοποίηση των φυσικών ιχθυοτροφείων: 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για TLÇ ανάγκες σε έργα των λι

μνοθαλασσών της χώρας και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της από 

την ΕΟΚ (προπαρασκευαστικές ενέργειες ΜΟΠ). Σε εφαρμογή αυτής 

της μελέτης, ήδη η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας έχει αναθέσει 

την εκπόνηση των επιμέρους κατασκευαστικών μελετών για τις 

λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού. 

Εξυγίανση και αλιευτική αξιοποίηση λιμνών: 

Βιστωνίδας: Συντάσσεται περιβαλλοντική μελέτη από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ με χρηματοδότηση ΕΟΚ. 

Μόρνου: Ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης στο ΕΚΘΕ. 

Ταυρωπου-Βεγορίτιδας: Έχει ανατεθεί (1986) η εκπόνηση 

υδροβιολογικών μελετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Πολυφυτου: Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση για την 

αξιοποίηση της λίμνης, και εκπονούνται μελέτες για μονά

δα ιχθυοκλωβών, σταθμό αλιείας κτλ. 
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Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών: 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ιχθυογεννητικού σταθμού 

(ΙΧΣ) Δράμας (1985), προβλέπεται όμως η συμπλήρωση ορι

σμένων ατελειών. 

Αποπερατώθηκε και επίκεται η έναρξη λειτουργίας του πει

ραματικού και εκπαιδευτικού κυπρινοτροφείου στη θέση Ψα-

θοτόπι Άρτας. 

Δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται ο ΙΧΣ ευρυάλων, στην 

περιοχή Πωγωνίτσας Αμβρακικού. 

Κατασκευάστηκε και λειτουργεί ο ΙΧΣ κυπρίνων, στη Λίμνη 

Ιωαννίνων. 

Κατασκευάστηκε ο ΙΧΣ κυπρίνων στις Πρέσπες, με χρηματο

δότηση ΕΟΚ (προπαρασκευαστικά ΜΟΠ) και άρχισε η λειτουρ

γία του. 

Η επέκταση του δικτύου ΙΧΣ ευρυάλων θα μπει σε ειδικό 

πρόγραμμα του Υπουργείου. Θα περιληφθούν σε αυτό οι με

λέτες Βόρειου Ευβοϊκού, Καβάλας κ.ά. 

Συστάθηκε επιτροπή για την αναθεώρηση της μελέτης χελο-

τροφείου Αγουλινίτσας. 

Συστήθηκε ομάδα εργασίας από ειδικευμένους συνεργάτες 

στο KETTE, για τις ανάγκες του προγράμματος Αμβρακικού 

και την προώθηση μελετών ιχθυοκομικής ανάπτυξης. 

Επίσης: 

Χρηματοδοτήθηκαν ερευνητικές εργασίες του τομέα της αλι

είας σε ΑΕΙ από τα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων. 

Συνεχίζεται η οικονομική ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών, 

για δημιουργία νέων μονάδων, που χρηματοδοτούνται από το 

ΠΔΕ και από την ΕΟΚ στα πλαίσια του Κανονισμού 2908/83. 
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Για τη βελτίωση των συνθηκών εμπορίας αλιευτικών προϊ

όντων: 

Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των ιχθυοσκάλων Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Πάτρας, Χαλκίδας 

και Χίου, που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ και από την 

ΕΟΚ (Κανονισμός 355/77). 

Αποπερατώθηκε η κατασκευή της ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου 

και άρχισε η λειτουργία της. 

Συνεχίζεται η κατασκευή των ιχθυοσκάλων Καλύμνου, Πρέβε

ζας και Κοιλάδας Αργολίδας. 

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του κέντρου συγκέντρωσης και 

διαλογής χελιών στο Μεσολόγγι, στα πλαίσια του Κανονι

σμού ΕΟΚ 355/77. 

Εγκρίθηκε η μελέτη ιχθυόσκαλας Βόλου και μεθοδεύεται η 

χρηματοδότηση της για την έναρξη των κατασκευαστικών έρ

γων. 

Επίσης επίκειται η αποπεράτωση της μελέτης ιχθυόσκαλας 

Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. 

Τέλος οι ιχθυόσκαλες Πάρου, Χανίων και Μυτιλήνης καθυ

στερούν, γιατί δεν εξασφαλίστηκαν από τις τοπικές αρχές 

οι χώροι όπου θα εγκατασταθούν. 

Για την ενίσχυση των συνεταιριστικών οργανώσεων: 

Χορηγήθηκαν και συνεχίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις 

σε συνεταιρισμούς, για δημιουργία ψυκτικών χώρων ξηράς 

και αποθηκών. 

Δόθηκαν κατά 10% αυξημένες οι οικονομικές ενισχύσεις 

στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί. 

Έγινε αναγνώριση 6 αλιευτικών συνεταιρισμών σε ομάδες 
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παραγωγών. 

Στα πλαίσια σχετικών κοινοτικών κανονισμών χορηγήθηκαν 

από ΕΟΚ πριμοδοτήσεις για μεταποίηση σαρδέλας-γαύρου Μεσογεί

ου. Συνεχίστηκαν οι οικονομικές ενισχύσεις για τη σπογγαλιεία 

και την κάλυψη ασφαλίστρων θαλάσσης. 

Μέχρι το 1986 ίσχυσαν αυξημένες (κατά 25%) ενισχύσεις 

για τις παραμεθόριες περιοχές. Το μέτρο δεν ισχύει από το 

1987. 

Για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες της αλιείας, 

όπως η έρευνα και η εκπαίδευση: 

Χρηματοδοτήθηκε η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και 

ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Αλιευτικής Έρευνας και Τε

χνολογίας από τα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων που 

συνεχίζονται. 

Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο ιχθυολόγων, σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Πραγματοποιήθηκαν (αρχές 1987) 2 σεμινάρια επιμόρφωσης 

αλιέων στο Ηράκλειο και στα Χανιά. 

Τέλος για τη συμπλήρωση των αναγκών της Κεντρικής και 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας σε επιστημονικό προ

σωπικό, προσλήφθηκαν στο διάστημα 1983-1986 75 ιχθυολό

γοι και 3 επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Από τους πιο 

πάνω οι 13 έχουν προσληφθεί επί συμβάσει, ενώ οι υπόλοι

ποι καλύπτουν οργανικές θέσεις. 

156 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IO 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ 

10.1. Επισκόπηση των εξελίξεων 

Όπως φάνηκε από την προηγούμενη ανάλυση, τα τελευταία 

έτη φαίνεται να αντιστράφηκε η στασιμότητα ή και πτωτική τάση 

της παραγωγής που συνεχιζόταν από την προηγούμενη ΙΟετία μέ

χρι και το 1983. Η αντιστροφή αυτή οφείλεται εν μέρει στη 

σταδιακή ανάκαμψη της υπερπόντιας αλιείας αλλά κυρίως στην 

αύξηση της παραγωγής της αλιείας των ελληνικών θαλασσών, όπως 

προκύπτει από την επανεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

Η επανεκτίμηση αυτή στηρίζεται στην ένδειξη της αύξη

σης της δυναμικότητας του αλιευτικού στόλου, που αποδίδεται 

εν μέρει σε ναυπήγηση νέων σκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας 

(σε αντικατάσταση παλαιών σκαφών) και εν μέρει σε είσοδο αρ

κετών σκαφών στην κατηγορία της επαγγελματικής αλιείας, μετά 

τους περιορισμούς που τέθηκαν για την άσκηση "ερασιτεχνικής 

αλιείας". 

Η ανάκαμψη αυτή της αλιευτικής δραστηριότητας, η οποία 

εκτός από την αυξημένη παραγωγή είχε ως αποτέλεσμα και αυξη

μένη απασχόληση στον κλάδο (πρόσφατη εκτίμηση, μετά από έρευ

να του Υπουργείου Γεωργίας, 39.000 απασχολούμενοι έναντι πα

λαιότερης εκτίμησης 30.000), συμβαδίζει με την απελευθέρωση 
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των τιμών των αλιευτικών προϊόντων, η onoCa έγινε στο τέλος 

του 1979 και η οποία επέτρεψε την αύξηση της αξίας της αλιευ

τικής παραγωγής σε βαθμό που έκανε συμφέρουσα την επέκταση 

της αλιευτικής δυναμικότητας (σε συνδυασμό με τα κίνητρα για 

την ανανέωση και εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και με 

την εξασφάλιση νέων αλιευτικών πεδίων εκτός ελληνικών υδά

των) . 

Ταυτόχρονα, η σταδιακή απελευθέρωση των εισαγωγών, 

σύμφωνα με το κοινοτικό καθεστώς, επέτρεψε τη συμπλήρωση των 

αναγκών της κατανάλωσης με εισαγωγές χαμηλότερης μέσης αξίας 

από την εγχώρια παραγωγή. 

Με αυτό τον τρόπο εκδηλώθηκε μια αυξητική τάση στη 

"φαινομενική" κατανάλωση (εκείνη, δηλαδή, που δεν περιλαμβά

νει εκτιμήσεις για τις απώλειες της αγοράς και για τη μεταβο

λή των αποθεμάτων κατεψυγμένων και μεταποιημένων προϊόντων), 

η οποία προηγουμένως ήταν καθηλωμένη σε σταθερά επίπεδα (βλ. 

Πίνακα 1.11). 

Παράλληλα σημειώνεται και μια αυξητική τάση των εισα

γωγών. Έτσι ο βαθμός αυτοπρομήθειας σημειώνει πτώση, παρά 

την αύξηση της παραγωγής των τριών τελευταίων ετών. Παρ' όλα 

αυτά, το έλλειμμα του ισοζυγίου, σε αξία, δεν αυξάνει με τον 

ίδιο ρυθμό, επειδή η μέση αξία των εξαγωγών ήταν ανώτερη, αλ

λά και αυξήθηκε ταχύτερα, από τη μέση αξία των εισαγωγών. 

Έτσι, ενώ η αξία των εξαγωγών κάλυπτε το 1980 το 25,4% της 

αξίας των εισαγωγών, το 1986 κάλυψε το 44,6% (Πίνακας 1.11). 

Επομένως, από συναλλαγματική άποψη, η ένταση της προσπάθειας 

στον εξαγωγικό τομέα (σε εκείνα τα προϊόντα που ανεβάζουν τη 

μέση αξία των εξαγωγών) θα μπορούσε να έχει σημαντικότερα 

αποτελέσματα από την προσπάθεια για ποσοτική υποκατάσταση των 
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εισαγωγών, παρά τη μικρή επίδραση της στο βαθμό αυτοπρομη-

θείας. 

Η διαπίστωση αυτή έχει σημασία για την περίπτωση που 

θα μπορούσε να κατευθυνθεί η προσπάθεια σε αύξηση της παραγω

γής ειδών που έχουν σημαντική επίδραση στο συναλλαγματικό 

ισοζύγιο, είτε ως εξαγώγιμα, είτε ως υποκατάστατα εισαγωγών. 

10.2. Κυρία προβλήματα 

Παρά τις γενικά ευνοϊκές αυτές εξελίξεις, παραμένουν 

κυρία προβλήματα για τον κλάδο: 

Η δυσκολία εξασφάλισης νέων αλιευτικών πεδίων και η μη 

ορθολογική διαχείριση των γνωστών αλιευτικών πεδίων των 

ελληνικών θαλασσών. 

Η αδυναμία να προωθηθεί με γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη 

της υδατοκαλλιέργειας λόγω πολλών περιοριστικών παραγό

ντων (κυρίως θεσμικών,.τεχνολογικών και έλλειψης υποδο

μής για τα θαλάσσια είδη, και αδυναμιών στην εμπορία και 

προώθηση των προϊόντων για τα είδη των γλυκών νερών). 

Η παλαιότητα μεγάλου μέρους του αλιευτικού στόλου και ο 

ανεπαρκής και μη σύγχρονος εξοπλισμός του. 

Η δυσκολία οργάνωσης των παραγωγών σε φορείς ικανούς να 

επηρεάσουν τη διάθεση των προϊόντων προς όφελος τους. 

Η ανεπάρκεια των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση του 

αλιευτικού στόλου και για τη διακίνηση της παραγωγής 

(αλιευτικά λιμάνια, ιχθυόσκαλες κ.ά.). 

Η περιορισμένη χρηματοδότηση του τομέα. 

Άλλα επίσης σημαντικά προβλήματα είναι: 

Η περιορισμένη έρευνα στον τομέα. 
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Η έλλειψη επαρκούς εκπαιδευτικής υποδομής για τον κλάδο 

σε όλες τις βαθμίδες. 

Η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της μεταποιητικής δραστηρι

ότητας. 

Η υποβάθμιση ορισμένων υδάτινων πόρων (ιδίως των εσωτε

ρικών υδάτων) από τη ρύπανση. 

10.3. Προοπτικές ανάπτυξης 

Οι προοπτικές παραπέρα ανάπτυξης του κλάδου προέρχο-

ται από τα εξής: 

Επέκταση της αλιευτικής δραστηριότητας σε νέα αλιευτικά 

πεδία εκτός ελληνικών θαλασσών, που εξασφαλίζονται μέσω 

συμφωνιών σε κοινοτικά πλαίσια. 

Πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ελληνικών θα

λασσών. 

Αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου με εκσυγχρονισμό 

του αλιευτικού στόλου και βελτίωση της αλιευτικής τεχνο

λογίας, με ταυτόχρονη ορθολογικοποίηση της εκμετάλλευσης 

των αλιευτικών πεδίων. 

Αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων και ιδίως των λιμνοθα

λασσών. 

Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας σε είδη που έχουν καλές 

προοπτικές διάθεσης στην εσωτερική και την εξωτερική 

αγορά. 

Αξιοποίηση της αλιευτικής παραγωγής με μεταποίηση, ιδίως 

των ειδών που πλεονάζουν στην αγορά των νωπών (πελαγικά 

ψάρια), και εκείνων που η παραγωγή τους μπορεί να αυξη

θεί με καλλιέργεια (μύδια, πέστροφα κτλ.). 
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Επέκταση του κλάδου στην παραγωγή εφοδίων και εξοπλισμού 

για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. 

10.Α. Βασικές επιδιώξεις - Στόχοι πολιτικής 

Η πολιτική στον κλάδο έχει ως βασικές επιδιώξεις την 

αύξηση της παραγωγής, για τη μείωση του ελλείμματος του ισο

ζυγίου αλιευτικών προϊόντων, και την αύξηση του εισοδήματος 

των απασχολουμένων στον κλάδο. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αξιο

ποίηση όλων των αλιευτικών πόρων της χώρας, για τη δημιουργία 

συμπληρωματικού εισοδήματος και απασχόλησης σε τοπικό επί

πεδο. 

Στα πλαίσια αυτά επιδιώκονται παγίως OL εξής επιμέρους 

στόχοι : 

1. Προστασία και ορθολογική διαχείριση του εγχώριου ενάλιου 

πλούτου και επέκταση της δραστηριότητας σε νέα αλιευτικά 

πεδία, ελληνικά και ξένα. 

2. Βελτίωση των ιχθυοτροφείων και αλιευτική αξιοποίηση των 

λοιπών εσωτερικών υδάτων στον βαθμό που μπορούν να παρά

γουν οικονομικά αξιοποιήσιμα προϊόντα. 

3. Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών σε όλα τα είδη που εξα

σφαλίζουν βιωσιμότητα των σχετικών μονάδων. 

4. Αύξηση της παραγωγικότητας των αλιευτικών μονάδων και 

βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και διαβίωσης των εργα

ζομένων σε αυτές. 

5. Βελτίωση των συνθηκών εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων 

και προώθηση της εξαγωγικής και της μεταποιητικής δρα

στηριότητας. 

6. Προώθηση της οργάνωσης των παραγωγών σε συνεταιρισμούς 
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και "ομάδες παραγωγών" για ενεργότερη παρέμβαση τους 

στην αξιοποίηση και διάθεση της παραγωγής. 

7. Ανάπτυξη και οργάνωση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

του κλάδου όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η αλιευτική πί

στη, η τεχνική υποστήριξη, η παραγωγή εισροών του κλάδου 

κτλ. 

10.5. Προτεραιότητες 5ετίας - Μέτρα πολιτικής 

Στην 5ετία του Προγράμματος 1988-1992 ιδιαίτερη έμφαση 

θα δοθεί: 

1. Στην αύξηση της παραγωγικότητας του τομέα της θαλάσσιας 

αλιείας και τη βελτίωση της διαρθρωτικής δομής του. 

Αυτή θα επιδιωχθεί με: 

Ανανέωση του αλιευτικού στόλου, με αντικατάσταση 

των παλαιών και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων σκα

φών. Παράλληλη επιδίωξη: η διατήρηση ή μικρή αύξηση 

του στόλου. 

Ώθηση στην ανάπτυξη της υπερπόντιας αλιείας. 

Οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα. 

2. Ορθολογικοποίηση της εκμετάλλευσης των αλιευτικών πε

δίων με: 

Αποσυμφόρηση των αλιευτικών πεδίων με προσωρινές ή 

οριστικές αποσύρσεις σκαφών μέσης αλιείας και τρά

των. 

Νομοθετικό προσδιορισμό των κατηγοριών αλιευτικών 

σκαφών. 
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Καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για την απόκτηση 

επαγγελματικής άδειας αλιείας. 

Συμπλήρωση της αλιευτικής νομοθεσίας. 

3. Επέκταση των αλιευτικών πόρων με: 

Αξιοποίηση νέων αλιευτικών πεδίων και ορισμένων ει

δών ψαριών (ξιφίας-τόνος). 

Προώθηση νέων συμφωνιών αλιείας με τρίτες χώρες μέ

σω ΕΟΚ. 

Πειραματικές αποστολές αλιείας. 

Προσπάθεια για εξασφάλιση νέων σπογγαλιευτικών πε

δίων και οικονομική ενίσχυση του κλάδου. 

4. Καλύτερη εξυπηρέτηση του αλιευτικού στόλου με: 

Επέκταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου των αλιευτι

κών καταφυγίων της χώρας. 

5. Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

θαλασσοκαλλιέργειες. Για την επίτευξη της προβλέπονται: 

Δημιουργία δικτύου ιχθυογεννητικών σταθμών θαλασσι

νών ψαριών. 

Δημιουργία ερευνητικού κέντρου υποστήριξης των θα-

λασσοκαλ λ ιεργειών. 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση εργο

στασίου ιχθυοτροφών. 

Προσέλκυση επενδυτικών πρωτοβουλιών με οικονομικά 

κίνητρα, για εγκατάσταση και εξοπλισμό μονάδων καλ

λιέργειας υδρόβιων οργανισμών. 

Αξιοποίηση των φυσικών ιχθυοτροφείων με βελτιωτικά 
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έργα, βάσει μελετών, για τη σταδιακή και κατά περι

οχές εκμετάλλευση τους, με σύγχρονες εκτατικές και 

ημιεντατικές καλλιέργειες. 

Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού κατάλληλων περιοχών για 

υδατοκαλλιέργειες. 

Συνέχιση μελετών για αλιευτική αξιοποίηση και ορθο

λογική εκμετάλλευση των λιμνών KOL ποταμών της χώ

ρας. 

6. Βελτίωση των συνθηκών εμπορίας και μεταποίησης των αλι

ευτικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζονται: 

Δημιουργία νέων ιχθυοσκάλων σε περιοχές με σημαντι

κή αλιευτική παραγωγή, και συνέχιση του εκσυγχρονι

σμού των ήδη υπαρχουσών. 

Ίδρυση κέντρων εξυγίανσης οστρακοειδών. 

Ίδρυση κέντρων διαλογής χελιών στις περιοχές παρα

γωγής τους. 

Δημιουργία αλιευτικών σταθμών σε λίμνες όπου η αλι

ευτική παραγωγή είναι σημαντική. 

Ίδρυση ιχθυαγορών στα μεγαλύτερα καταναλωτικά 

κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). 

Επίσης θα επιδιωχθεί η βελτίωση της λειτουργίας των 

ιχθυοσκάλων με: 

Εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων λειτουργίας των 

ιχθυοσκάλων και μελέτη βελτίωσης τους. 

Παραχώρηση μεγαλύτερης ευελιξίας και αυτοδυναμίας 

του φορέα ιχθυοσκάλων. 

Βελτίωση του συστήματος αγορανομικού, υγειονομικού 

και αστυνομικού ελέγχου. 
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Τέλος θα επιδιωχθεί: 

Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης αλιευτικών προϊ

όντων, αντικατάσταση ή δημιουργία νέων μονάδων. 

Εγκατάσταση παγοποιείων, ψυκτικών θαλάμων και αγορά 

μεταφορικών μέσων από φορείς της εμπορίας αλιευτι

κών προϊόντων, και κυρίως συνεταιρισμούς και ομάδες 

παραγωγών. 

Διαφήμιση κατανάλωσης προβληματικών ειδών αλιευμά

των (νωπών ή μεταποιημένων). 

7. Στήριξη των συνεταιριστικών και άλλων κοινωνικών φορέων 

ανάπτυξης με: 

Ενίσχυση επενδύσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, 

που πραγματοποιούν συνεταιριστικές οργανώσεις και 

ομάδες παραγωγών, είτε με αυξημένες επιδοτήσεις της 

παραγωγικής επένδυσης, είτε με επιδοτήσεις επιτο

κίου. 

Παραχώρηση σε συνεταιρισμούς - κατά προτεραιότητα-

χώρων αλιευτικής δραστηριότητας (ιχθυοτροφεία, τε

χνητές λίμνες κτλ.). 

Στήριξη της προσπάθειας των παραγωγών να δημιουργή

σουν οργανώσεις παρέμβασης στην εμπορία των αλιευ

μάτων τους. 

Ενίσχυση ομάδων παραγωγών για τα έξοδα σύστασης και 

για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών τους. 

Παροχή ενισχύσεων για την οργάνωση των συνεταιρι

σμών και στήριξη της προσπάθειας δημιουργίας Κλαδι

κής Ένωσης Προϊόντων Αλιείας. 

Οικονομική ενίσχυση συνεταιρισμών για δημιουργία 

μικρών εγκαταστάσεων συγκέντρωσης, συντήρησης και 
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διακίνησης αλιευτικών προϊόντων (αποθηκευτικοί και 

ψυκτικού χώροι, παγοποιητικές συσκευές, αυτοκίνητα-

ψυγεία) καθώς και κατά προτεραιότητα ένταξη επενδυ

τικών προγραμμάτων μεταποίησης σε εθνικά και κοινο

τικά προγράμματα χρηματοδότησης. 

Ενίσχυση των συνεταιρισμών για την ανάληψη δραστη

ριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η διεξα

γωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δημιουργία μονά-

δων-πιλότων, η κατασκευή ή η διαχείριση μονάδων που 

εξυπηρετούν γενικότερα τους παραγωγούς μιας περιο

χής ι η ανάπτυξη προμηθευτικών εργασιών κτλ. 

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε οργανισμούς τοπικής αυτο

διοίκησης που με επιχειρήσεις τους δραστηριοποιού

νται στον τομέα της αλιείας. Παραχώρηση δημόσιων 

ιχθυοτροφείων για την από κοινού με συνεταιριστικές 

οργανώσεις εκμετάλλευση τους. 

Επέκταση του μέτρου της κατά προτεραιότητα αντιμε

τώπισης σε αναπτυξιακές εταιρείες και φορείς του 

δημόσιου και κοινωνικού τομέα. 

8. Βελτίωση της αλιευτικής πίστης με: 

Καλύτερη ενημέρωση των φορέων πάνω σε θέματα δανει

σμού με ειδικά έντυπα και εκλαϊκευμένες οδηγίες. 

KaL επιδίωξη: 

Θέσπισης χαμηλότερων επιτοκίων δανείων για τους 

αναπτυξιακούς σκοπούς της αλιείας. 

Υιοθέτησης αναπτυξιακών κριτηρίων για τη χορήγηση 

δανείων ειδικών περιπτώσεων (νέοι επιστήμονες, χρη

σιμοποίηση ειδικευμένου προσωπικού, πρωτοποριακές 
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μονάδες, ομαδική εκμετάλλευση περιοχών). 

Μείωσης των υψηλών διασφαλίσεων για νέες μονάδες 

και χορήγησης εγγυήσεων του Δημοσίου σε περιπτώσεις 

αναπτυξιακών έργων. 

Ενίσχυση της αλιευτικής έρευνας με δημιουργία νέων ερευ

νητικών κέντρων και ναυπήγηση και άλλου ερευνητικού σκά

φους, και κατεύθυνση της ώστε να παρέχει διαρκή πληροφό

ρηση για τη σωστή εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και τη 

δημιουργία αποδοτικών αλιευτικών και ιχθυοκαλλιεργητικών 

μονάδων. Σε αυτά τα πλαίσια, θα ενισχυθούν προγράμματα 

που αποβλέπουν σε: 

Εκτίμηση και αξιολόγηση των αλιευτικών αποθεμάτων 

των οικονομικής σημασίας υδρόβιων οργανισμών. 

Υπολογισμό του δείκτη αλιευτικής προσπάθειας στις 

ελληνικές θάλασσες συνολικά και ανά εργαλείο. 

Προσδιορισμό της ηλικίας, του χρόνου αναπαραγωγής 

και των περιοχών συγκέντρωσης των πλέον εμπορεύσι

μων ειδών ψαριών. 

Θέματα ιχθυογεννητικής, ιχθυοπαθολογίας και ιχθυο-

διαιτητικής καθώς και εξέταση της δυνατότητας επέ

κτασης σε νέα είδη καλλιέργειας. 

Οργάνωση της αλιευτικής εκπαίδευσης με: 

Δημιουργία Σχολής Αλιευτικής Εκπαίδευσης για υποψή

φιους αλιείς. 

Ταχύρρυθμα σεμινάρια επιμόρφωσης (στα πλαίσια των 

ΜΟΠ) για τους ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες. 

Δημιουργία κινητής μονάδας εκπαίδευσης με τον απα-
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ραίτητο εξοπλισμό για σύντομη πρακτική εξάσκηση των 

ψαράδων, και με ικανότητα προσέγγισης σε κάθε αλι

ευτικό κέντρο. 

Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε ιχθυολόγους, σε θέματα 

συλλεκτικής αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και αξιοποί

ησης της αλιευτικής παραγωγής. Δυνατότητα επίσης 

συμμετοχής σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο 

εξωτερικό. 

Προσθήκη εξειδικευμένων μαθημάτων στα σχετικά τμή

ματα των ΑΕΙ. 

11. Βελτίωση του διοικητικού πλαισίου άσκησης της αλιευτικής 

πολιτικής με δημιουργία: 

συντονιστικού οργάνου με εκπροσώπους όλων των φορέ

ων που εμπλέκονται στα ΜΟΠ. 

ομάδων παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής 

των ΜΟΠ στις έδρες των νομών. 

κατάλληλου πλαισίου πληροφόρησης (βελτίωση των στα

τιστικών αλιείας) με συνεργασία όλων των αρμόδιων 

Υπηρεσιών (ΕΣΥΕ, Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, Διεύθυν

σης Εθνικών Λογαριασμών). 

10.6. Χρηματοδότηση του Προγράμματος 

Η χρηματοδότηση του τομέα της αλιείας από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων υπολογίζεται για το σύνολο της 5ετίας σε 

5.024 εκατ. δρχ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η εθνική 

συμμετοχή στις ενισχύσεις του FEOGA και των ΜΟΠ. Ανάλυση των 

επιμέρους τομέων χρηματοδότησης δίνεται στον Πίνακα 10.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 

εκτιμώμενες πιστώσεις ίου Προγράμματος ΑημοσΙυν Επενδύσει 

για την 5ετία 1988-1992, του τομέα αλιείας 

(Σε εκατ. δρχ. 

λ/λ Ονομασία ομάδας 

Πίστωση 1987 

Μελέτες Έργα Σύνολο 

ΑνάΑυση πιστώσεων κατ' έτος 

Σύνολο 

5ετίας 1988 1989 1990 1991 1992 

1. Αλιευτική ανάπτυξη, 81 53 134 Β = 670+101 = 737 1 « 145 1 « 150 152 

2. Ιχθυόσκαλες και 

αλιευτικοί σταθμοί 

3. Ιχθυστροφεία και 

ιχθυογεννητικοί 

σταθμοί 

4. Οικονομικές 

ενισχύσεις 

(εθνικές) 

5. FEOGA 

6. MOÎT 

Υπολογισμός με 

30 116 146 πραγματικά δε- 1.300 220 240 270 280 290 

δομένα (BOI) 

6 30 36 15 = 180+10% 40 40 40 40 40 

24 24 15 = 120+101 = 130 25 25 25 25 30 

- 247 247 15 = 1.235+301 = 1.606 300 310 320 320 356 

19 172 191 15 = 955+101 = 1.051 205 205 210 210 221 

5.024 935 965 1.010 1.025 1.( 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 





ΠΙΜΑΚλΣ Tl.l 

Εισαγ«γές 1985 - Ποσότητα 

Ιάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια 

(Σε χγρ.) 

Ηνπά Κατεψυγμένα Φιλέτα Αποξηραμένα ίιλέτα Καπνιστά Άλευρα Κονσερβο- Σύνολο 
αλατισμένα ποιημένα 

Γλυκού νερού 

Πέστροφεςΐ 
ϊέλια 

Κυπρίνοι 
Σολομοί 

Κορεγόνες 
Άλλα ψάρια 

θάλασσας 
Ρέγγες 

Σαρδέλες 
Αντζούγιες 
Τόνοι 
Σ ιτορίδες 

Σκουαλίδες 

Σεβαστοί 
Γλίιίσσοειδή 

Βακαλάοι και 
γάδοι 
Σκουμπριά 
Αακέρδες-
ϋαλαμίδες-
Σκουμπριά 
Κουρούνες 
Άλλα ψάρια 
Αυγάΐ 

Μαλακόστρακα 

Αστακοί 

\ 
1.557 

521.060 
147 
779 

61.748 

8.325 

188.169 
54.128 

3.552 
20.123 
7.007 

158.288 

3.543.144 

8.685 

173 

1.000 
630 

39.390 

1.865.482 

50 
10.736 

65.975 

894.019 10,115 

23.268 
161.358 
545.649 
628.313 75.889 

1.342.392 

571.486 6.629.456 6.687.239 35.401 

430.849 4.564 

32.340 4,940 
15.190 

211.848 806.955 61.531 2.177 23. 

61.038 

35.110 
2.156.711 

21.874 

1.341.849 

21.993 
1.128.419 

126.169 
406.230 

2.557 
630 

521.110 

111.311 
779 

61.748 

1.966.567 

2.165.036 
1.114.177 

1.419.245 
164.910 
565.772 
711.209 

1.500.580 

13.945.575 
1.563,832 

37.280 
15.190 

28.380.808 
1,159.564 

28.462 39.167 



ΠΙΝΑΚΑΣ I'.l (συνέχεια) 

Νωπά Κατεψυγμένα Φιλέτα Αποξηραμένα Φιλέτα Καπνιστά Άλευρα Κονσερβο- Σύνολο 
αλατισμένα ποιημένα 

Γαρίδες 18.587 1.870 

Καβούρια 
Καραβίδες3 1.535 15.000 

Χαλάκια 

Στρείδια 163 
Ηύδια 36.203 
Σαλιγκάρια 952.878 

Καλαμάρια 74.625 7.100.1« 14.977 

Σουπιές 216.450 

ϊταπόδια 3.659.50ή 

Χτένια 200 

Άλλα οστρακοφόρα 50 3.080 

Άλλα μαλάκια 112.922 1..' 

33.165 
653 

74.210 

1.112.«? 

53.622 
653 

16.535 

163 
36.203 

952.878 

7.189.749 

216.450 

3.659.501 
200 

77.340 
1.226.709 

Σύνολα 5.773.675 15.871.818 7.550.758 6.791.225 40.341 1.913.243 23.660.831 6.521.928 68.877.153 

Πηγή : ΕΣΥΕ - Επεξεργασία στοιχείων Ομάδας Έρευνας της μελέτης: "Κοινοτικά συστήματα οικονομικών ενισχύσεων για 

επενδύσεις του τομέα της αλιείας", Οκτώβριος 1986, που έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των και της ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Σύνολα: 1. Πέστροφες και σολομοειδή 1.557 χλγ. 

2. Αυγά 753.334. 

ϊαβιάρι 406.230. 

3. Καραβίδες 1.450. 

Καβούρια του γλυκού νερού-Καραβίδες 85. 
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ûnm n. 3 

Εξαν«γές 1985 - ποσότητα 
ϊάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια 

(Σε ΧΥΡ·) 

Nwna Κατεψυγμένα ίιλέτα Αποξηραμένα Φιλέτα Καπνιστά Άλευρα Κονσερβο- Σύνολο 

αλατισμένα ποιημένα 

Γλυκού νερού 
Πέστροφες 
Κορεγόνες 
Σοίομοίΐ 

Χέλια 
Κυπρίνοι 
Άλλα ψάρια 

θάλασσας 
Ρέγγες 
Σαρδέλες 
Σαρδελόρεγγες 
Αντζούγιες 
Τόνοι 
Σίταρί 5ες 
Σεβαστοί 
Γλ«σσοειδή, 
Βακαλάοι και 
yaSoL 
Σκουμπριά 
λακερδες-
ΓΕαλαμί δες-
Σκουμπριά 
Άλλα ψάρια 
Αυγάΐ 

Ηαλακόοτρακα 
Αστακοί 

26 

434.029 
80.227 
2.701 

2.454 
89.625 

113 

86.659 
329 
246 

589.769 

369 

304.9*9 

116 

177 

2.«5 
5 

90.796 
514 

60.702 

45 
231 

70.882 

129.710 
17.958 

3.431 

10.187 
475 

867 

229 

694 

173.935 

154 

1.462 

2.666.925 

30 

9.717 

4.356 
181.350 

96 

790 

330 
129 

5.535 

120 
32 

55.305 

2.320 

525 1.300 

1.162 

37 
33.435 

422.631 
35.284 

66 
36.891 

21.697 

7.990 
31 

1.378 
524.857 
80.741 
63.403 

59.303 
123.291 
70.995 

3.089.556 
251.882 
18.287 

940 
593.230 

195.064 
39.686 

4.686 
510.971 
327.697 

1.063 1.179 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 (συνέχεια) 

Nuira Κατεψυγμένα Φιλέτα Αποξηραμένα Φιλέτα Καπνιστά Άλευρα Κονσέρβα- Σύνοίο 
αλατισμένα ποιημένα 

Γαρίδες 61.102 109 

lid 20.192 

Καραβίδες* 41.827 

Μαλάκια 

Στρείδια 1.121.176 
Νυδια 14.041 

Σαλιγκάρια 325.300 
Καλαμάρια 61.512 
Σουπιές 3.486 

Χταπόδια 213.967 

Πελωρίδες-

Αχιβάδες 51.480 

Άίία οστρακοφόρα 304.765 

'Aito μαλάκια 843 18.638 

48 

550 

3,000 

1.121 

20 

644 
17.537 

1.454.564 

3.078.421 

62.903 

37.729 

42.377 

1.121.176 

14.041 

328.300 

71.770 

3.486 

213.987 

51.480 

759.329 

3.097.902 

Σύνολα 3.543.370 686.138 175.012 2.863.840 1.345 63.837 6.039 4.102.369 11.769.ί 

Πηνή: ΕΣΥΕ - Επεξεργασία στοιχείκν Ομάδας Έρευνας της μελέτης: "Κοινοτικά συστήματα οικονομικών ενισχύσεων για επενδύ

σεις του τομέα της αλιείας", Οκτώβριος 1986, που έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της 

ΠΑΣΒΓΕΣ. 

Σύνολα: 1. Σολομοί 114, 

Σολομοειδή 1.048. 

2. Αυγά 22.354. 

ϊαβιάρι και υποκατάστατα του 305.343. 

3. Καραβίδες 41.377. 

Άλλα καβούρια και του γλυκού νερού καραβίδες 450. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ u 

Εξαγ«γές 1985 - Αξία 
Ιάρια, μαλακόστρακα, μαλάκιο 

(Σε δρχ.) 

Νυπά Κατεψυγμένα Φιλέτα Αποξηραμένα ίιλέτα Καπνιστά Άλειιρα Κονσερβο- Σύνολο 

αλατισμένα ποιημένα 

Γλιικού νερού 
Πέστροφες 
Κορεγόνες 
Σολομοί' 
Ιέίια 
Κυπρίνοι 
Άλλα ψάρια 

θάλασσας 
Ρέγγες 
Σαρδέλες 
Σαρδελόρεγγες 
λντζοιίγιες 
Τόνοι 
ΣπαρΙδες 
Σεβαστοί 
Γίωσσοειδή 
Βακαλάοι και 
γάδοι 
Σκουμπριά 

Αακέρδες-
ΠαλαμΙδες-
Σκουμπριά 
Άλλα ψάρια 
Αιιγάΐ 

Μαλακόστρακα 
Αστακοί 

4.025 

270.129.766 
61.626.634 

593.958 

363.415 
11.607.311 

24.125 

26.827.247 
198,575 

58.926 
71.679,205 

83.562 

105.210.103 

220.000 

179 

725 
15.168 

74.208.760 
112.171 

10.518.657 

16.380 
72.799 

54.185.166 

28.420.760 
2.013.262 

82.835 

148.461 

430.411 

551.096.252 

4.951.206 

30.720 

5.300 

10.660.077 

902.252 

10.626 
10.379.878 

267.343.248 
10.296.621 

1.463.054 10.500 

6.957.706 
4,750 

948.140 
344.343.846 
61.738.805 
11.112.615 

11.480.909 
22,059.988 
54.209.291 
818.439.500 
65.627,463 
2.122.837 
207.387 

73.152.759 

3.558.855 25.429.460 3.402.617 336.810 
123.735 839.653 

20.637 
9.935,440 

32,832.141 
10.358.828 

218.756 
1.141.190 123.100 

27.350 19.300.952 55.260 208.250 88.400 15.190. 
1.264.290 

140.300.069 
129.058.510 

1.503.348 1,723.J 



ΜΙΙΑΚΑΣ 1.4 (συνέχεια) 

Unirà Κατεψυγμένα ίιλέτα Αποξηραμένα Φιλέτα Καπνιατά Άλευρα Κονσέρβα- ΣΟνοϋσ 

αλατισμένα ποιημένα 

Γαρίδες 
Καβούρια 
Καραβΐ8ες3 

Χαλάκια 

Στρείδια 

HiiSia 

Σαλιγκάρια 

Καλαμάρι α 

Σουπιές 
ïiarroSia 
Πεί*ιρίδες-

Αχιβάδες 

Άλλα όστρακα 

Άλλα μαλάκια 

57.761.586 

15.036.424 

Μ. 7 « . 109 

167.293.155 
7.763.651 

113.265.258 

11.010.281 

865.150 

125.668.313 

241.066 

156.223 

ί.916.646 

21.755.192 

30.155.421 

2.686. 

86.295 

460.000 

999.600 

131.657 

9.500 

217.596 
9.625.656 

250.208.992 

1,869.453.931 

58.221,700 

24,662.080 

14,202.409 

167.293.456 

7.763.654 
141.261,858 

17.388.584 
865.450 

21.761.692 

30,155.424 

375.877.335 

1.872.380.997 

Σύνολα .123.353,349 240.257.863 25.688.106 575.381,922 530.338 16,695.206 2,075.452 2.565.447.408 4.556.086.821 

ϋηγή: ΕΪΪΕ - Επεξεργασία στοιχείων Ομάδας Έρευνας της μελέτης: "Κοινοτικά συστήματα οικονομικών ενιοχύσειιν για επενδύσεις τον 

τομέα της αλιείας", Οκτώβριος 1986, που έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της ΠΑΖΕΓΕΣ. 

Σύνολα: 1. Σολομοί 43.844. 

Άλλα σοίομοειδή 858.408. 

2. λυγά 6.657.177. 
Χαβιάρι και υποκατάστατα του 122.401.333. 

3. Καραβίδες 43,668.699. 
Καβούρια και του γλυκού νερού καραβίδες 73.710. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.12 

Αριθμός δανείων και ποσό μεσ/σμων δανείων 

5ετΙας 1981-1985 

Έτος Αριθμός δανείων Ποσό (χιλ. δρχ.) 

1981 1.119 489.738 

1982 1.297 491.222 

1983 1.691 921.429 

1984 1.950* 1.477.017 

1985 2.140 2.882.476 

Σύνολα (1981-1985) 8.190 6.261.882 

Πηγή: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

* Εκτΰμηση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.13 

Σύνολο μεσ/σμων και βραχ/σμων 
δανείων 5ετΙας 

Έτος Ποσό (χιλ. δρχ.) 

1981 1.185.314 

1982 1.240.092 

1983 1.629.092 

1984 2.699.386 

1985 4.415.762 

Σύνολο 11.239.713 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.15 

ΣυνοίΙΤκά ποσά κατά σκοπό δανείων σε τρέχουσες και σταθερές τιμές (του 1970*; 

Κατηγορίες δανείιιν 

Α. Κεσοπρόίεαμα 

1. Τρέχουσες τιμές 
2. Σταθερές τιμές του 1970 

6. Βραχυπρόθεσμα 

1. Τρέχουσες τιμές 
2. Σταθερές τιμές του 1970 

Γ. Ενέχυρα 

1. Τρέχουσες τιμές 

2. Σταθερές τιμές του 1970 

Α. Γενικό Σύνολο 

1981 

489.738 
78.358 

432.903 
69.264 

262.673 
42.028 

1982 

491.222 

49.122 

484.896 
48.490 

264.041 
26.404 

1983 

921.429 
73.714 

483.075 

38,646 

224.388 
17.951 

1984 

1.477.017 

(118.161) 

887.243 

(53.234) 

335.096 
(20.105) 

1985 

2.882.476 
(144.124) 

943.535 

(47.176) 

589.851 

(29.492) 

Ηέση 

ετήσια 
αύξηση 

+42,54 

+12,96 

+16,86 

-7,90 

+17,56 

- 7,30 

1. Τρέχουσες τιμές 1.185.314 1.240.159 1.629.092 2.699.386 4.415.762 +30,08 

2. Σταθερές τιμές του 1970 189.650 124.016 130.327 161.963 220.788 + 3,10 

Οι συντελεστές για τη μετατροπή 

σε σταθερές τιμές με έτος Βάσης 
ίο 1970 από τους Εθνικούς 
λογαριασμούς 0,16 0,10 0,08 (0,06)* (0,05)' 

Πηγή: Αγροτική Τράπεζα της ΕΜάδος. 

* Εκτίμηση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.16 

Επενδυτικά κεφάλαια που δαπανήθηκαν για τον τομέα αλιείας με βάση τους Εθνικούς λογαριασμούς 
και τα στοιχεία της ΑΤΕ και του Υπουργείου Γεωργίας 

(Σε εκατ. δρχ.) 

Επενδύσεις στην αλιεία για 1981 1982 1983 1984 1985 Σύνολο Ποσοστό 
πάγιες εγκαταστάσεις Ι 

1. Αημόσιες επενδύσεις 89 111 35 536 589 1.360 16 

131 1 « 31 2« m 

2. Κεφάλαια ΑΤΕ 490 491 921 1/477 2.882 6.261 73 

(Ηεσομακροπρόβεσμα) 711 631 801 671 761 . 

3. Αοιπά ιδι«ΐΐκά κεφάλαια 110 172 189 199 285 955 11 

(Αυτοχρηματοδότηση-

δανειοδότηση από τρίτους) 161 231 171 71 71* 

Σύνολα: 
689 774 1.145 2.212 3.756 8.576 

1001 1001 1001 1001 1001 1001 

Πηγή και επεξεργασία στοιχείυν: Τμήμα Αλιείας - Αιεύίυνση Ζκικής παραγυγής - Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

* Εκτίμηση. 
Τα λοιπά στοιχεία από Εθνικούς λογαριασμούς. 
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 

1. Δασοπονία. Αθήνα 1989. 

2. Πολεοδομία. Αθήνα 1989. 
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