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1o e-newsletter του Έργου ECO-FISH 

 

Το Έργο “Oικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη 

διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας (ECO-FISH)” 

στοχεύει μέσα από συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις στη μείωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ιχθυοκαλλιεργειών στην 

Ελλάδα και την Αλβανία, με γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και τον έλεγχο των μικροκλιματικών συνθηκών 

κατά την παραγωγή.  

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg - 

IPA II CBC "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που 

συμμετέχουν σε αυτό. 

 

Κατά τους προηγούμενους μήνες: 

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε το Παραδοτέο 3.1.1 “Εκπόνηση 

έκθεσης εφαρμοσμένων μεθόδων παραγωγής” από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Επικεφαλή εταίρο στο Έργο. 

Αντικείμενο της Έκθεσης αυτή ήταν η ενίσχυση ικανοτήτων των 

ιχθυοκαλλιεργητών στη λωρίδα Σαγιάδας και στον κόλπο του 

Vlore, δεδομένης της στενής συνεργασίας, της αντιμετώπισης 

κοινών προβλημάτων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της 

κατανόησης των μελλοντικών προκλήσεων του τομέα της 

ιχθυοκαλλιέργειας. Η Έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή 

α) του Τομέα σε κάθε περιοχή β) των διαδικασιών παραγωγής και 

του εξοπλισμού που σχετίζονται με τις μονάδες εκτροφής και γ) 

των προτάσεων για βελτίωση και των πιθανών λύσεων σε 

προβλήματα που συναντώνται συνήθως στις μονάδες εκτροφής.   
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Η Μελέτη αποκάλυψε τόσο τις ενθαρρυντικές προοπτικές για περαιτέρω 

τεχνολογική και παραγωγική ανάπτυξη, όσο και τις κυριότερες προκλήσεις 

που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Άλλωστε, και οι δύο περιοχές 

συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη της θαλάσσιας 

ιχθυοκαλλιέργειας σε νέα επίπεδα, ως κατ’ εξοχήν δραστηριότητα με 

μειωμένο οικολογικό αποτύπωμα («βιομηχανία χωρίς φουγάρα»), με στόχο 

την παραγωγή υγιεινών και προσιτών ζωικών πρωτεϊνών, την παροχή 

δυνατοτήτων απασχόλησης, την αύξηση του τοπικού ακαθάριστου 

προϊόντος, καθώς και την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου των δύο 

χωρών.  

 

 

Ολοκληρώθηκε το Παραδοτέο 3.2.1. «Βασική μελέτη για την 

Ελληνική επιλέξιμη περιοχή» από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας - 

Εταίρο 2 του Έργου. Μέσα από το παραδοτέο αυτό παρέχεται μια χρήσιμη 

μελέτη βάσης για την Ελληνική, αλλά και, ειδικότερα, για την περιοχή της 

Σαγιάδας Θεσπρωτίας αναφορικά με την συνολική παραγωγή τσιπούρας και 

λαβρακιού, τον αριθμό και τη δυναμικότητα ανά είδος των μονάδων 

εκτροφής, την τάση των τιμών παραγωγής (ex-farm), τις μισθωμένες 

εκτάσεις και το χωροταξικό σχεδιασμό, τον κύκλο εργασιών, τις εξαγωγές και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Από τις πληροφορίες αυτές, συμπεραίνεται ότι:  

- Αν και συνολικά σε εθνικό επίπεδο ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας 

αντιμετωπίζει προβλήματα, εν τούτοις φαίνεται ότι η συνολική παραγωγή 

σταδιακά αυξάνεται. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την 

αναδιάρθρωση του κλάδου.  

- Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται και σε τοπικό επίπεδο, στη Λωρίδα 

Σαγιάδας, με τις προοπτικές για τη μελλοντική ανάπτυξη να είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικές, ειδικά μετά την θέσπιση της επικείμενης χωροθέτησης της 

περιοχής ως «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας - 

Π.Ο.Α.Υ.» 
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Οι παρακάτω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου κατά τους προηγούμενους 

μήνες: 

 

 

Τοπική Εκδήλωση / Ημερίδα Ενημέρωσης (Info Day)πραγματοποιήθηκε το 

απόγευμα της Πέμπτης 14.02.2019, στο Συνεδριακό Κέντρο του 

Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα. 

 

Η Εκδήλωση διοργανώθηκε από το 

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σε συνεργασία με 

τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Δρ. 

Ιωάννη Σκούφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

παρουσία του πρώην Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου 

και Προέδρου του συμβουλίου ένταξης κ. 

Αναστάσιου Τσίνα και της Κοσμήτορος της 

Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, κας Αθηνάς Τζώρα, και πλήθος 

επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

ιχθυοκαλλιεργειών. 

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης 

παρουσιάστηκαν: η συνάφεια του Έργου με 

τους στόχους του Επιμελητηρίου, η ένταξη 

του Έργου στον ευρύτερο σχεδιασμό για την 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα τοπικά 

αγροτικά προϊόντα, οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου, ο τρόπος 

σύνδεσης των αποτελεσμάτων του Έργου με τον επιχειρηματικό τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας 

και τον τρόπο που αυτά θα τον επηρεάσουν. 
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Τοπική Εκδήλωση / Ημερίδα Ενημέρωσης (Info Day) πραγματοποιήθηκε στο 

Orikum, Vlore Αλβανίας, την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019. 

 

Η Εκδήλωση διοργανώθηκε από το 

Επιμελητήριο Vlore σε συνεργασία με τους 2 

άλλους Αλβανούς εταίρους του έργου ECO-

FISH (SEEP & RAF Foundation). 

Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών 

οργανισμών, περιβαλλοντικών οργανώσεων 

και τοπικών επιχειρήσεωνπου 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

ιχθυοκαλλιεργειών. 

Ανάμεσα στα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά 

τη διάρκεια της Εκδήλωσης ήταν: η συνάφεια 

του Έργου με τους στόχους του Επιμελητηρίου, 

η σχέση του Έργου με τον σχεδιασμό για την 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα τοπικά 

αγροτικά προϊόντα, οι δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου, ησύνδεση των 

αποτελεσμάτων του Έργου με τον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. 
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Εταίροι του Έργου: 

 

  

 

University of Ioannina, 
Special Account for 

Research Funds 

LB 

 Chamber of Thesprotia PB2 

 

 Chamber of Commerce and 
Industry of Vlora Region 

PB3 

 Social Education & 
Envinronment Protection 

PB4 

 Royal Albania Foundation PB5 

 

 

"Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως τις 
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής". 

 

 

Website: https://cb-ecofish.eu 

Facebook: Eco - Fish 

email: ecofish2016@gmail.com 


