
EX
TR

A
-S

M
Es

 
5

ο
 N

EW
SL

ET
TE

R
 

 

 

ΣΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ 
ΤΕΥΧΟΣ 
Σελίδα 2 
Καλή πρακτική στη 
Περιφέρεια της Λιγουρίας 

 
Καλή πρακτική στην Ελλάδα 

Σελίδα 3 
Καλές πρακτικές στη 
Ρουμανία 

Σελίδα 6 
4η συνάντηση 
Ενδιαφερομένων Μερών στη 
Περιφέρεια της Λιγουρίας 

 
4η συνάντηση 
Ενδιαφερομένων Μερών στην 
Ελλάδα 

Σελίδα 7 
Εντοπισμός ευκαιριών από 
θαλάσσια απορρίμματα 
πλαστικών – Μπλε Κυκλική 
Οικονομία στο EU Regiostars 
2020 

Το έργο EXTRA-SMEs 
Αγαπητέ αναγνώστη, 

Καλώς ήρθες στο πέμπτο κατά σειρά Newsletter του έργου EXTRA-SMEs που στοχεύει στην 
επέκταση των αγροτικών και παράκτιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) του κλάδου των 
υδατοκαλλιεργειών σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσα από 
πιο απλές και βελτιωμένες διαχειριστικές διεργασίες και καινοτόμες τεχνολογίες. 

Στις ακόλουθες σελίδες, θα βρεις ενδιαφέρον υλικό για το γενικότερο πλαίσιο και τους 
στόχους του έργου, όπως επίσης και πληροφορίες τόσο για τις τελευταίες όσο και για τις 
επερχόμενες εξελίξεις και γεγονότα. Θα σε ενημερώνουμε για την πρόοδο μας και τα βασικά 
αποτελέσματα του έργου μέσω της ιστοσελίδας του έργου, των θεματικών εκδηλώσεων και 
των newsletter. 

Η ομάδα του έργου EXTRA-SMEs 
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Καλή πρακτική στη Περιφέρεια της 

Λιγουρίας 

Η δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών που εξηγούν τις 
γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες που 
απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης 
υδατοκαλλιέργειας, αποτελεί την πιο πρόσφατη καλή 

πρακτική όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια στην Ιταλία. 

Πηγή: http://www.liguriacontributi.it/ 

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές 
για την επιλογή του είδους, τον προσδιορισμό της περιοχής 
καθώς και τη λήψη μέτρων για την αύξηση της διεθνούς 
παραγωγής και την αντιμετώπιση του ξένου ανταγωνισμού. 

Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις και την πρόοδο που 
παρατηρήθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια, η 
υδατοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω 
μιας ολοένα και πιο ανταγωνιστικής αγοράς τροφίμων, 
τεχνικών προβλημάτων και υψηλού κινδύνου παραγωγής, 
γραφειοκρατικών καθυστερήσεων για τη λήψη των 
προγραμματισμένων αδειών και ελαττωματικής 
επικοινωνίας με τους καταναλωτές και τον δημόσιο τομέα. 

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν ορισμένες από αυτές τις 
πτυχές, η Περιφέρεια της Λιγουρίας εξέδωσε έναν ειδικό 
περιφερειακό νόμο που ρυθμίζει τη δραστηριότητα της 
θαλάσσιας καλλιέργειας, εκτελώντας πολλαπλές λειτουργίες 
όπως: 

 Ένα χρήσιμο εργαλείο για τους δήμους και τις λιμενικές 
αρχές στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, του εξ 
ορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης των λιμένων και 
των προσγειώσεων της Λιγουρίας 

 Ένα έγγραφο για πιθανά θέματα που ενδιαφέρονται να 
πραγματοποιήσουν νέες ευκαιρίες παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας στη Λιγουρία 

 Ένα χρήσιμο γνωστικό εργαλείο για το δημόσιο τομέα 
για την ενημέρωση σχετικά για τις υπάρχουσες 
δραστηριότητες στη Λιγουρία, πληροφορίες για θέματα 
υγείας σχετικά με τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση 
των εκτρεφόμενων ζώων και, γενικότερα, τις 
πρωτοβουλίες της Περιφέρειας της Λιγουρίας στην 
πειθαρχία και τον έλεγχο αυτού του συγκεκριμένου 
παραγωγικού τομέα. 

Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδοτούνται 
κυρίως από περιφερειακά ταμεία. Ένα μέρος των 
δραστηριοτήτων χρηματοδοτήθηκε από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ Fesr και Feamp. Ο οδηγός είναι το 
αποτέλεσμα μιας μακράς και συμμετοχικής διαδικασίας που 
περιλαμβάνει εταιρείες και τοπικούς ενδιαφερόμενους, 
ακούγοντας τις ανάγκες τους και αντιμετωπίζοντας εμπόδια. 

Μεταφερσιμότητα 

Αυτή η καλή πρακτική έχει σημαντικά υψηλές δυνατότητες 
μεταφοράς, είναι εύχρηστη, χρήσιμη και πρακτική. Η 
κατευθυντήρια γραμμή διανέμεται από περιφερειακά 
γραφεία σε όλους τους ενδιαφερόμενους τωρινούς ή 
μελλοντικούς επιχειρηματίες, προκειμένου να παρακαμφθεί 
μια σχετικά μακρά διαδικασία που απαιτείται για την 
απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών για την 
απόκτηση άδειας έργου και τη δημιουργία ή έναρξη μιας 
νέας Μικρό-μεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Αυτές οι 
διαδικασίες είναι αρκετά κοινές σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, 
οι γνώσεις και τα μαθήματα που αντλήθηκαν μπορούν να 
μεταφερθούν σε όλες τις περιοχές που επενδύουν στην 
υδατοκαλλιέργεια. 

 

Καλή πρακτική στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, έχει θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για τα 
θαλασσινά μέσω πιστοποίησης του Συμβουλίου Υπεύθυνης 
Υδατοκαλλιέργειας (ASC) και δημοσιεύθηκε πρόσφατα ως 
καλή πρακτική στο πλαίσιο του έργου EXTRA-SME. Οι δύο 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, που 

http://www.liguriacontributi.it/
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διαχειρίζεται ο Νηρεύς, έχουν 
πιστοποιηθεί για τα νέα ASC 
πρότυπα για λαβράκι και 
τσιπούρα στις 5 Ιουνίου 2019. 

Πηγή: http://www.nireus.com/ 

O ASC είναι ένας διεθνής μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που 
διατηρεί μια πολιτική για τα 
εκτρεφόμενα θαλασσινά και έτσι, 

διατηρεί έτσι τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Προσφέρει ένα 
αυστηρό σύστημα πιστοποίησης και σήμανσης για ασφαλείς 
και     υπεύθυνους προμηθευτές υδατοκαλλιέργειας και ως 
αποτέλεσμα, 
διασφαλίζει στους 
καταναλωτές ότι τα 
θαλασσινά που 
αγοράζουν είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον και 
κοινωνικά υπεύθυνα. 

Πηγή: 
http://www.nireus.com/ 

Τα πρότυπα ASC 
προέκυψαν από τους 
διαλόγους 
υδατοκαλλιέργειας που ξεκίνησε από το WWF, μια σειρά 
διαλόγων από πολλούς ενδιαφερόμενους που 
διοργανώνεται για πάνω από μια δεκαετία και με τη 
συμμετοχή περίπου 2.000 επιστημόνων, ΜΚΟ, 
συμμετεχόντων στη βιομηχανία και άλλων ενδιαφερομένων. 
O ASC έχει πρότυπα για 12 είδη, μεταξύ των οποίων 
πέστροφα γλυκού νερού, σολομό και γαρίδες. 

Δύο εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που διαχειρίζεται ο 
Νηρεύς στην Ελλάδα έχουν διαπιστευτεί στο νέο επίπεδο 
ASC για λαβράκι, τσιπούρα στις 5 Ιουνίου 2019. Το 
πρόγραμμα επεκτάθηκε ως απάντηση στη ζήτηση των 
ενδιαφερομένων για ένα πρότυπο ASC για λαβράκι και 
τσιπούρα, το οποίο πελάτες στις ευρωπαϊκές αγορές 
απολάμβαναν εδώ και χρόνια. Το νέο πρότυπο βασίζεται σε 
ένα συνδυασμό μέτρων από τα τρέχοντα πρότυπα πολλών 
ενδιαφερομένων μερών ASC και πρόσθετων μετρήσεων που 
αναπτύχθηκαν για την επίλυση των επιπτώσεων στη 
γεωργία. 

Αυτή η καλή πρακτική σχετίζεται με τη Δραστηριότητα «Α3.2 
Διαπεριφερειακό εργαστήριο για την προώθηση σχετικών 
ετικετών της ΕΕ» του έργου EXTRA-SMEs. 

 

 

 

Απόδειξη Επιτυχίας και Μεταφερσιμότητα 

Η Παγκόσμια Επισκόπηση του Προτύπου της ASC 
διαπιστώνει ότι οι περισσότερες φάρμες με πιστοποίηση 
ASC πληρούν με επιτυχία διάφορα κριτήρια που ενδέχεται 
να καθυστερήσουν τη διαδικασία, αλλά μακροπρόθεσμα 
έχουν προστιθέμενη αξία στα επίπεδα και την ποιότητα της 
παραγωγής. Επιπλέον, το υπερβολικό κόστος με την πάροδο 
του χρόνου σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
αξίες αποφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Αυτά τα 
οφέλη επιτρέπουν τη μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας σε 
άλλους οργανισμούς. Το καινοτόμο σχήμα που εφαρμόζεται 
από την ACS είναι το σύστημα πιστοποίησης τρίτου μέρους, 
που σημαίνει ότι η πιστοποίηση αγροκτημάτων και 
προμηθευτών προϊόντων γίνεται από ανεξάρτητους 

πιστοποιητές. Οι πιστοποιητές 
παρακολουθούνται από έναν 
ανεξάρτητο οργανισμό διαπίστευσης, 
το Assurance Services International 
(ASI). Αυτό διασφαλίζει ότι το 
πρόγραμμα είναι ισχυρό, αξιόπιστο 
και πληροί τις κατευθυντήριες 
γραμμές καλών πρακτικών για 
οργανισμούς καθορισμού προτύπων, 
όπως ορίζονται από την ISEAL Alliance 
και τον Οργανισμό Τροφίμων και 
Γεωργίας των Ενωμένων Εθνών. Οι 
πιστοποιημένες φάρμες υπόκεινται σε 

ετήσιους ελέγχους παρακολούθησης που περιλαμβάνουν 
ανάλυση κινδύνου, εστιάζοντας στο σχέδιο βελτίωσης των 
εκμεταλλεύσεων και σε ένα δείγμα των τυπικών 
απαιτήσεων. 

 

Καλές Πρακτικές στη Ρουμανία 

Τρεις καλές πρακτικές έχουν εντοπιστεί από τον Οργανισμό 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βουκουρέστι-Ilfov στο 
πλαίσιο του έργου EXTRA-
SMEs. 

Πρωτοβουλία TAPAS 

Η πρωτοβουλία TAPAS λειτούργησε για να υποστηρίξει τα 
κράτη μέλη για να δημιουργήσουν ένα α) συνεκτικό και β)  
αποτελεσματικό πλαίσιο ρυθμίσεων που θα έχει ως στόχο 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Η 
πρωτοβουλία εισάγει ένα σύστημα υποστήριξης 
αποφάσεων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του 
παράκτιου και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, 
καθιστώντας δυνατή τη λιγότερο δαπανηρή, πιο διαφανή 
και αποτελεσματικότερη αδειοδότηση. 

 

http://www.nireus.com/
http://www.nireus.com/
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Στόχος της Πρωτοβουλίας  

 Ασφαλής βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας μέσω βελτιωμένης διαχείρισης των 
ιχθυοτροφείων. 

 Απλοποίηση τις διοικητικών, κανονιστικών και 
αδειοδοτικών διαδικασιών. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής της αειφόρου 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας 
μέσω συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού. 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αειφόρου 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. 

 Προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης της ΕΕ αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά 
τους πλεονεκτήματα. 

 Υποστήριξη των κρατών μελών για τη βελτίωση των 
στρατηγικών τους για την υδατοκαλλιέργεια και την 
αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών και εθνικών 
πηγών χρηματοδότησης. 

 Χρησιμοποίηση μελέτης περιπτώσεων TAPAS για να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που 
οδηγεί σε βελτιωμένη αντίληψη και εικόνα της 
υδατοκαλλιέργειας. 

Οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι 
της βιομηχανίας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αλλά και οι 
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα αυτό 
(ρυθμιστικές αρχές και αρχές αδειοδότησης). Το έργο 

αναπτύχθηκε σε μια διεθνή εταιρική σχέση και 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο του προγράμματος H2020-EU.3.2. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός ήταν 6.918.512 €. 

Πηγή: http://tapas-h2020.eu/ 

Το κυριότερο παραδοτέο 
του έργου TAPAS είναι το 
Aquaculture Toolbox, το 
οποίο παρέχει εργαλεία 
και οδηγίες για την 
υποστήριξη του 
σχεδιασμού και της 
αδειοδότησης της 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους αρμόδιους για την καθοδήγηση 
της αειφόρου ανάπτυξης της βιομηχανίας 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. 

Το Aquaculture Toolbox είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα 
και μπορεί να προσφέρει μερικές ευκαιρίες μάθησης σε 
άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, καθώς ο τομέας της 
υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται σε συνεχή επέκταση 
παγκοσμίως και ο κλάδος αντιμετωπίζει παρόμοιες 
προκλήσεις και έχει κοινές ανάγκες στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, όσοι υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια στον κλάδο μπορούν να επωφεληθούν από εργαλεία 
μοντελοποίησης και οδηγίες που θα υποστηρίξουν την 
αίτηση αδειοδότησης και θα τους καθοδηγήσουν στην 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους για να λειτουργούν 
εντός περιβαλλοντικών ορίων. 

Blue Career Center στη Ρουμανία - ευκαιρίες 

κατάρτισης για τους τομείς της θαλάσσιας αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας 

Η καλή πρακτική που προσδιορίζεται από το ADR-BI μέσω 
του Blue Center της Ρουμανίας είναι μια περιφερειακή 
πλατφόρμα κατάρτισης για διάλογο μεταξύ επιχειρηματικών 
φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών 
οργανισμών, στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Το Blue Career Center ιδρύθηκε στο 
πλαίσιο του έργου MENTOR – ένας συνεταιρισμός 
αποτελούμενος από 7 εταίρους από 4 χώρες, που στόχευαν 
στη στήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση του κατάλληλου 
προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και στην παροχή 
προοπτικών για νέους που αναζητούν εργασία σε βασικούς 
τομείς Blue όπως: θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια, 
επισκευές πλοίων και ναυπηγική βιομηχανία), κρουαζιέρες 
και ναυτικός τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες και υπεράκτιο 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 

Το έργο αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αναντιστοιχίες 
μεταξύ κατάρτισης και ακαδημαϊκών προσόντων και να 
εντοπίσει την πρακτική εμπειρία που απαιτείται από τους 
κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ 
τούτου, μπορεί να θεωρηθεί κοινή προσπάθεια να καλυφθεί 
το χάσμα δεξιοτήτων, να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να 
καταστεί η «μπλε σταδιοδρομία» πιο ελκυστική για τους 
νέους της Ευρώπης. Αυτοί οι στόχοι επιτεύχθηκαν μέσω της 
ίδρυσης της Γραμματείας του Blue Career Center στην 

http://tapas-h2020.eu/
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Κύπρο και εκπροσώπων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία. Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων 
επανεκπαίδευσης για επαγγελματίες στη ναυτιλία, 
υδατοκαλλιέργεια και υπεράκτιο πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, 
καθοδήγηση και καθοδήγηση σταδιοδρομίας σε φοιτητές, 
διοργάνωση Blue Career Fairs, εξισορρόπηση της ζήτησης 
και της προσφοράς ναυτικών, υδατοκαλλιέργειας, 
τουρισμού κρουαζιέρας και υπεράκτιων επαγγελματιών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Οι κύριοι δικαιούχοι αυτής της πρακτικής είναι οι 
εργαζόμενοι στους τομείς της ναυτιλίας και της 
υδατοκαλλιέργειας, άτομα που ήθελαν να εργαστούν στους 
προαναφερθέντες τομείς, φοιτητές. Η επιτυχημένη 
λειτουργία των Κέντρων Γαλάζιας Σταδιοδρομίας για την 
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα θα αποτελέσει 
παράδειγμα και μοντέλο για όλους τους άλλους 
υποθαλάσσιους κόλπους, ώστε στο μέλλον να μπορούμε να 
έχουμε πολιτικές προς ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μπλε 
Κέντρων Σταδιοδρομίας που θα συγκεντρώνει όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς των ευρωπαϊκών τομέων 
Θαλάσσιας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και Θαλάσσιων 
Συγκροτημάτων στην κοινή προσπάθεια να κλείσει το χάσμα 
δεξιοτήτων, να αντιμετωπίσει την ανεργία και να θεσπίσει 
την «μπλε σταδιοδρομία» πιο ελκυστική για τους νέους της 
Ευρώπης. Η πρακτική αυτή ενθαρρύνει τη βελτίωση της 
γνώσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων των επαγγελματιών. 
Οι νέοι που αναζητούν εργασία στους τομείς της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας μπορούν να έχουν πραγματικό 
αντίκτυπο και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα. Μακροπρόθεσμα, αυτή η πρακτική θα μπορούσε να 
εμπνεύσει άλλους δημόσιους ευρωπαϊκούς φορείς να 
υποστηρίξουν την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση στην 
υδατοκαλλιέργεια και να προσπαθήσουν να επιτύχουν 
αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής. 

Σχέδιο συνεργασίας για τους ψαράδες στη Κοραμπία 

Η ADR-BI εντόπισε ότι 170 ψαράδες και ο τοπικός δήμος 
στην κομητεία Olt και την πόλη της Κοραμπίας 
συνεργάστηκαν προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες 
πώλησης για φρέσκα ψάρια στην περιοχή. 

Η πόλη της Κοράμπια, που βρίσκεται στις όχθες του 
Δούναβη, έχει πάνω από 170 ψαράδες. Αν και ο τομέας των 
ψαριών της πόλης ήταν παραδοσιακά προσιτός, οι 
περισσότεροι από τους ψαράδες ήταν ανίκανοι να 
πουλήσουν τα αλιεύματά τους τοπικά λόγω της έλλειψης 
φυσικής αγοράς. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των 
μακροχρόνιων αλυσίδων μάρκετινγκ και τις δυσκολίες 
πρόσβασης σε άλλες αγορές στην περιοχή, οι ψαράδες 
είδαν τη ζωή τους να χειροτερεύει αισθητά. 

  

Πηγή: http://alexisphoenix.org/ 

Ο Όμιλος Αλιείας Olt ζήτησε από τον τοπικό δήμο να τους 

υποστηρίξει στο σχεδιασμό μιας τοπικής αγοράς για την 

πώληση των αλιευμάτων τους. Ακολούθησε σύντομα η 

κατασκευή κτιρίου για την αγορά με εγκαταστάσεις που 

πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιτρέποντας στους 

ψαράδες να πωλούν απευθείας τα αλιεύματά τους. Πάνω 

από 1.200 κιλά ψαριού πωλούνται ημερησίως. Η τοπική 

αγορά χρησιμεύει επίσης ως περιοχή τόσο διαχείρισης όσο 

και δημοπρασίας, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών 

χωριών. Το τελευταίο καθεστώς καθιστά τις συνθήκες 

ευνοϊκές για τους αλιείς, τους παραγωγούς στους τομείς της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και της τοπικής 

κοινότητας. 

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ναυτιλίας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με τη μορφή επιχορήγησης της 

ΟΤΔ Αλιείας. Η αξία αυτής της πρακτικής είναι ότι οι τοπικές 

αγορές αλιείας μπορούν να αποτελέσουν λύση για πολλούς 

Γερμανούς σε περιοχές όπου δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε άλλες αγορές και θέλουν να συντομεύσουν τις 

αλυσίδες εφοδιασμού. Δείχνει πόσο καλή συνεργασία 

μεταξύ των τομέων των επιχειρήσεων και της 

υδατοκαλλιέργειας και των δημόσιων φορέων μπορεί να 

ωφελήσει μια τοπική κοινότητα. Επιπλέον, αυτό το 

συνεργατικό σχήμα είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με 

τον οποίο η ΟΤΔ Αλιείας μπορεί να λειτουργήσει ως 

καταλύτης για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των τοπικών 

ψαράδων και των δημόσιων αρχών, προκειμένου να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες για την 

ενδυνάμωση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

αλιέων. Παρόλο που πρόκειται για μια μικρότερη 

πρωτοβουλία, θα μπορούσε, στο μέλλον, να εμπνεύσει και 

να ενθαρρύνει άλλους δημόσιους ευρωπαϊκούς φορείς να 

υποστηρίξουν τους τοπικούς παραγωγούς και να 

προσπαθήσουν να επιτύχουν αλλαγή πολιτικής. 

http://alexisphoenix.org/
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4η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών στη 

Περιφέρεια της Λιγουρίας 

Κατά το 4ο εξάμηνο του EXTRA-SMEs, η Περιφέρεια της 

Λιγουρίας διοργάνωσε την 4η  συνάντηση των 

Ενδιαφερομένων Μερών με εκπροσώπους τριών ΜΜΕ 

προσανατολισμένων στην 

τεχνολογία που εργάζονται 

σε ένα έργο ERDF ROP, το 

SINDBAD. 

 Πληροφορίες για το 

SINDBAD έργο:  

https://www.sindbad-liguria.it/ 

 

Το έργο SINDBAD, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2020, 

επικεντρώνεται στα συστήματα επίγνωσης της κατάστασης 

στη θάλασσα. Στόχος είναι να παρέχει επιχειρησιακές 

πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική 

κατάσταση των καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών, 

παρέχοντας επαρκή υποστήριξη στους θαλάσσιους 

εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριμένα, το έργο δημιούργησε 

μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρέχει 

σταθερή και ενημερωμένη πρόβλεψη για τη θάλασσα και 

τον καιρό, συμβάλλοντας στη διάδοση υψηλού επιπέδου 

προβλέψεων, ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της 

πλοήγησης για όλους τους τύπους σκαφών. 

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση και των δύο έργων, οι 

τρεις ΜΜΕ παρουσίασαν διάφορες περιπτώσεις όπου η 

εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε παρέχοντας εκθέσεις υψηλού 

επιπέδου προβλέψεων στην Τυρρηνική και τη Μεσόγειο 

Θάλασσα. Προφανώς, μια συνεργασία μεταξύ EXTRA-SMEs 

και SINDBAD θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα για τις 

ΜΜΕ στην υδατοκαλλιέργεια. 

 

Πηγή: https://www.sindbad-liguria.it/Mapviewer2/#/portale 

Μια πρώτη πιλοτική δράση θα μπορούσε να είναι η 

δημιουργία άμεσης επαφής μεταξύ της πύλης SINDBAD και 

των τοπικών ΜΜΕ που συμμετέχουν στο έργο EXTRA-SMEs. 

Ξεκινώντας μετά την πανδημία του COVID-19 και εάν το 

επιτρέπει η μελλοντική κατάσταση, θα διοργανωθεί 

σεμινάριο με τοπικές ΜΜΕ, προκειμένου να παρουσιαστεί η 

σελίδα SINDBAD. Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η 

λήψη άμεσων και πρακτικών σχολίων από τις τοπικές ΜΜΕ 

σχετικά με τη χρήση θαλάσσιων, ανέμων και καιρικών 

προγνώσεων σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια που 

προβλέπει η SINDBAD. Επιπλέον, ένα τέτοιο σεμινάριο θα 

ενθαρρύνει την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών για μια 

πιθανή νέα ανάπτυξη των λειτουργιών της σελίδας SINDBAD, 

προκειμένου να παρέχονται στις ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας 

πιο περίπλοκες λειτουργικές λειτουργίες, όπως για 

παράδειγμα ο αριθμητικός μοντελοποίηση μικρότερων 

σκαφών. 

4η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών 

στην Ελλάδα 

https://www.sindbad-liguria.it/
https://www.sindbad-liguria.it/Mapviewer2/#/portale
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Η 4η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών στην Ελλάδα, 

λόγω των περιορισμών του COVID-19, πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα του Skype for 

Business την Παρασκευή 25/9/2020. Η εναρκτήρια 

παρουσίαση έγινε από τον κ. Χρήστο Μπoύρα, Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

έργου, ο οποίος έκανε μια εισαγωγή στο έργο και 

παρουσίασε την ατζέντα της συνάντησης.  

 

Συνολικά, 2 παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από 

προσκεκλημένους ομιλητές. Η 1η έγινε από τον κ. Μανώλη 

Τσαπάκη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου 

Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας, ο 

οποίος παρουσίασε μέτρα για ένα υγιές περιβάλλον και 

βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της 

υδατοκαλλιέργειας απαιτεί τη βιώσιμη χρήση πόρων και τις 

λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η 2η παρουσίαση 

έγινε από τον κ. Ιωάννη Καρακάση, Καθηγητή στο Τμήμα 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος παρουσίασε 

διεξοδικά τις τρέχουσες συγκρούσεις συμφερόντων και 

επίλυσης συγκρούσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας 

και παρείχε αρκετές καλές πρακτικές για τη μείωση της 

έντασης των συγκρούσεων. Μετά το τέλος των 

παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των 

συμμετεχόντων, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων 

και την επίλυση συγκρούσεων στον τομέα της 

υδατοκαλλιέργειας. Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα 

θέματα που προέκυψαν και συμφώνησαν ότι είναι ζωτικής 

σημασίας η διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας με βάση τα 

επιστημονικά δεδομένα που παράγονται, πάντα σε 

συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλιστεί 

η προστασία του περιβάλλοντος. 

Εντοπισμός ευκαιριών από θαλάσσια 

απορρίμματα πλαστικών – Μπλε Κυκλική 

Οικονομία στα EU Regiostars 2020 

Το Βραβείο Δημόσιας Επιλογής στο Regiostars 2020 για την 

Blue Circular Economy, κέρδισε το έργο "Time is Now for 

Change", το οποίο εδρεύει στις πόλεις Alytus (Λιθουανία) 

και Elk (Πολωνία) με στόχο να συνεργαστεί και να 

υποστηρίξει νέους σε κίνδυνο κοινόχρηστα σύνορα. Οι 

νικητές ανακοινώθηκαν το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου 

σε τελετή απονομής στο πλαίσιο της Εβδομάδας 

Περιφερειών της ΕΕ. 

Ο στόχος του έργου σκιαγραφήθηκε από τη Siv Marina Flø 

Grimstad, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών 

Επιχειρήσεων στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και 

Τεχνολογίας: "Μέσω του προγράμματος Μπλε Κυκλική 

Οικονομία, οδηγούμε την καινοτομία ενώνοντας ένα ευρύ 

γκάμα εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών για 

την επίλυση ενός προβλήματος που εξακολουθεί να 

υφίσταται ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της 

Ευρώπης και της περιοχής της Αρκτικής. Συνδέοντας 

ερευνητές, ΜΚΟ και δήμους με το κοινό, αναπτύσσουμε και 

παρέχουμε νέες λύσεις που μετατρέπουν τα θαλάσσια 

πλαστικά απόβλητα - αλιευτικά εργαλεία - σε πόρο για νέες 

επιχειρήσεις. Οι απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες 

εστιάζουμε συχνά δεν διαθέτουν την υποδομή και την 

τεχνογνωσία για να κάνουν μια θετική αλλαγή. 

Αναγνωρίζοντας και αναπτύσσοντας ομάδες πολλαπλών 

επιπέδων στη δυτική Ιρλανδία και τη βορειοδυτική 

Νορβηγία, ελπίζουμε ότι με το έργο μας θα παράγουμε μια 

βιώσιμη λύση σε αυτές τις περιοχές της Αρκτικής. " 

https://youtu.be/P8iIfhNnduc
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EXTRA-SMEs και COVID-19 προκλήσεις 

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα περισσότερα έργα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας - συμπεριλαμβανομένου 
του EXTRA-SMEs - αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχουν 
θέσει τα προληπτικά μέτρα του COVID-19, επηρεάζοντας τα 
πλάνα των έργων και καθυστερώντας την υλοποίηση των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Το EXTRA-SMEs, σε 
στενή συνεργασία με τους υπαλλήλους της Joint Secretariat, 
εξετάζει και εφαρμόζει μέτρα μείωσης του κινδύνου, για να 
εξασφαλίσει την ομαλή και επιτυχημένη εφαρμογή του 
έργου εν μέσω της πανδημίας. 

Εταίροι Έργου 

 Περιφέρεια Πελοποννήσου (EL) 

 Περιφέρεια Λιγουρίας (IT) 

 Βόρειο Επιμελητήριο Εμπορίου στο 
Szczecin (PL) 

 Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βουκουρεστίου-Ίλφοβ (RO) 

 Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών Λαπωνίας (FL) 

 Πανεπιστήμιο Πατρών (EL) 

 Επιτροπή Δυτικής Ανάπτυξης (IE) 

 

 Cluster της Λιγουρίας για θαλάσσιες 
Τεχνολογίες (IT) 

 Αναπτυξιακή Δημόσιου Ινστιτούτου 
Εθνικών Περιφερειών (LT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα 

 https://www.facebook.com/IEprojectEXTRASMEs/ 

 https://www.linkedin.com/in/extra-smes-
project-280329174/ 

 https://www.twitter.com/ExtraSmes 

 

Επικοινωνία 

Email: extraSMEs2018@gmail.com 

Web: www.interregeurope.eu/extra-smes/ 

 

Σχετικά με εμάς 

Το έργο EXTRA-SMEs συγχρηματοδοτείται από το INTERREG 
Europe / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) 
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