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Θ υδατοκαλλιζργεια αποτελεί μια από τισ πιο αναπτυςςόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα 
τθσ αλιείασ και γενικότερα του ευρφτερου αγροτικοφ τομζα ςε όλο τον κόςμο. Κακϊσ θ 
παγκόςμια παραγωγι τθσ ςυλλεκτικισ αλιείασ μειϊνεται τα τελευταία είκοςι χρόνια και θ 
ηιτθςθ για αλιευτικά προϊόντα ςυνεχίηει να αυξάνεται ςε όλο τον κόςμο, θ ςυμβολι τθσ 
υδατοκαλλιζργειασ ςτο ςφνολο των αλιευτικϊν προϊόντων που καταναλϊνονται 
παγκοςμίωσ ςε ετιςια βάςθ ζχει αυξθκεί από περίπου 10% ςτθ δεκαετία του  '70 ςε 
περίπου 50% ςτο τρζχων ζτοσ. 

τθν ΕΕ, θ ςυλλεκτικι αλιευτικι βιομθχανία τα τελευταία δεκαπζντε χρόνια χαρακτθρίηεται 
από μια ςτακερι μείωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ απαςχόλθςθσ. Θ απαςχόλθςθ μειϊκθκε 
τόςο ςτον τομζα τθσ ςυλλεκτικισ αλιείασ όςο και ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ αλιευτικϊν 
προϊόντων ενϊ παρουςιάηει αφξθςθ ςτον τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ.  Αρκετοί 
οργανιςμοί ςυμπεριλαμβανομζνου και του  Οργανιςμοφ Σροφίμων και Γεωργίασ (FAO) των 
Θνωμζνων Εκνϊν, που μεταξφ άλλων, είναι υπεφκυνοσ για τον τομζα αυτό, προβλζπουν ότι 
θ τάςθ αυτι κα διατθρθκεί τουλάχιςτον για το ορατό μζλλον. 

Ενϊ θ υδατοκαλλιζργεια του γλυκοφ νεροφ ζχει κακιερωκεί εδϊ και αιϊνεσ,  τισ τελευταίεσ 
τρεισ δεκαετίεσ, παρουςιάηεται  μια άνευ προθγουμζνου ανάπτυξθ ςτον τομζα των 
καλάςςιων ιχκυοκαλλιεργειϊν. Θ καλλιζργεια ςολομοφ, θ οποία ξεκίνθςε μόλισ ςτα τζλθ 
τθσ δεκαετίασ του εβδομιντα / αρχζσ τθσ δεκαετίασ ογδόντα ζχει ξεπεράςει τουσ  1,9 
εκατομμφρια τόνουσ παραγωγισ ετθςίωσ, ενϊ θ παραγωγι μεςογειακϊν ειδϊν όπωσ 
τςιποφρα και λαβράκι ζχει ςυνολικά,  για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου, ξεπεράςει τισ 230 
χιλιάδεσ τόνουσ ετθςίωσ. Παράλλθλα, ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία ζχουν 
επιτρζψει τθν παραγωγι ενόσ αρικμοφ άλλων καλάςςιων ειδϊν, κυρίωσ υποτροπικϊν και 
τροπικϊν ειδϊν. 

Πιο πρόςφατα, το ενδιαφζρον ζχει επίςθσ ςτραφεί προσ τα μεγάλα πελαγικά είδθ όπωσ 
τόνο και μαγιάτικα τα οποία ζχουν ψθλζσ τιμζσ και  παρουςιάηουν αυξθμζνουσ ρυκμοφσ 
ανάπτυξθσ. Αυτά τα είδθ αρχικά παρουςίαηαν δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ τουσ  λόγω του 
μεγζκουσ  και του βάρουσ τουσ και ςε μεγάλο βακμό λόγω τθσ άγνωςτθσ αναπαραγωγικισ 
βιολογίασ τουσ. Ωςτόςο, ςθμαντικι πρόοδοσ ζχει επιτευχκεί κατά τθν τελευταία δεκαετία 
και θ τεχνολογία ζχει  προχωριςει ςθμαντικά ςε ςχζςθ με οριςμζνα από αυτά τα είδθ. 
Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι το γεγονόσ ότι οριςμζνα είδθ τόνου και  μαγιάτικϊν μποροφν 
πλζον να αναπαραχκοφν ςε εμπορικι κλίμακα ςε ιχκυογεννθτικοφσ ςτακμοφσ. 

Επιπλζον με τθν ςυνεχι ανάπτυξθ δρομολογίων ςε ςχζςθ με τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ 
και τθν προθγμζνθ τεχνολογία ψφξθσ ζχουν εξελιχτεί διάφορα ςυςτιματα διανομισ 
φρζςκου ψαριοφ και ωσ εκ τοφτου ζχουν αλλάξει και επθρεαςτεί ςθμαντικά οι τάςεισ τθσ 
αγοράσ. χετικό είναι και το γεγονόσ ότι οι ιαπωνικζσ ειςαγωγζσ φρζςκων καλαςςινϊν από 
διάφορεσ περιοχζσ ςε όλο τον κόςμο ζχουν αυξθκεί εκρθκτικά κατά τθν τελευταία 
δεκαετία. Σο 2010, αλιευτικά προϊόντα  αξίασ US $ 15,5 και US $ 14,9 διςεκατομμυρίων 
ειςιχκθςαν ςτισ ΘΠΑ και τθν Ιαπωνία, αντίςτοιχα.  

Όπωσ και ςε πολλά άλλα μζρθ του κόςμου, θ υδατοκαλλιζργεια και ιδιαίτερα θ καλλιζργεια 
ψαριϊν ζχει επεκτακεί ςχεδόν γεωμετρικά κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δφο δεκαετιϊν 
ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Θ φπαρξθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν και υποδομϊν, θ 
οικονομικι ςτιριξθ από τθν ΕΕ, κακϊσ και θ αποτελεςματικι μεταφορά τθσ τεχνολογίασ 
που απαιτείται, ζχουν κάνει αυτι τθ βιομθχανία ζνα παράδειγμα  ταχείασ και επιτυχοφσ 
ανάπτυξθσ. Ωςτόςο, εκτόσ από αυτζσ τισ οικονομικζσ πτυχζσ, θ υδατοκαλλιζργεια ςτθ 
Μεςόγειο ζχει ωφελθκεί, λόγω οριςμζνων βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυγκεκριμζνου 
καλάςςιου περιβάλλοντοσ, τα οποία ςυνζβαλαν ακόμθ περιςςότερο ςε αυτι τθν "ιςτορία 
επιτυχίασ":  

1. Γενικζσ Πτυχζσ τθσ Βιομθχανίασ Υδατοκαλλιζργειασ 
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Σα κφρια αυτά χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

i. οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ του νεροφ ςτθ Μεςόγειο επιτρζπουν τθν ταχφτερθ 
ανάπτυξθ των εκτρεφόμενων ειδϊν και διαςφαλίηουν ότι θ  περίοδοσ παραγωγισ  
μπορεί να καλφψει όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου. 

ii. τα ολιγοτροφικά νερά τθσ Μεςογείου και ιδιαίτερα τθσ Ανατολικισ λεκάνθσ 
προςφζρουν εξαιρετικζσ ςυνκικεσ ποιότθτασ του νεροφ και εξαςφαλίηουν ιδανικζσ 
ςυνκικεσ για τθ διαβίωςθ των εκτρεφόμενων ειδϊν. 

iii. θ ακτογραμμι προςφζρει αρκετζσ περιοχζσ οι οποίεσ είναι ανεπθρζαςτεσ από τθν 
ανκρϊπινθ όχλθςθ ι ρφπανςθ, οι οποίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ 
τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ. 

 

 

 

Ο αλιευτικόσ τομζασ ςτθν Κφπρο, ωσ κλάδοσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, κεωρείται 
ςθμαντικόσ, κυρίωσ γιατί προςφζρει οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ ςε παράκτιεσ 
περιοχζσ με τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και με τθ διάκεςθ υγιεινϊν προϊόντων ςτον 
καταναλωτι. Θ κατανάλωςθ των αλιευτικϊν προϊόντων ςτθν Κφπρο είναι ςχετικά χαμθλι 
και ανζρχεται περίπου ςε 19 κιλά κατά κεφαλι ενϊ θ ςυνειςφορά του αλιευτικοφ τομζα 
ςτο Ακακάριςτο Εκνικό Προϊόν (ΑΕΠ) δεν ξεπερνά το 0,3%. 

τον αλιευτικό τομζα απαςχολοφνται περίπου 1000 άτομα άμεςα ωσ ψαράδεσ, 
υδατοκαλλιεργθτζσ, μεταποιθτζσ και ζμποροι αλιευτικϊν προϊόντων, κακϊσ επίςθσ και 
άλλα περίπου 1000 άτομα, ςε παρεμφερι επαγγζλματα (καραβομαραγκοί, ειςαγωγείσ 
αλιευτικοφ εξοπλιςμοφ κλπ). 
 
τόχοι τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςε ότι αφορά τον αλιευτικό τομζα είναι θ προςταςία και 
θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των αλιευτικϊν αποκεμάτων, θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του 
τομζα, θ ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ, θ υποςτιριξθ των αλιευτικϊν 
κοινοτιτων, θ ανάπτυξθ και βιϊςιμθ διαχείριςθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ και θ βελτίωςθ τθσ 
αλιευτικισ υποδομισ. 

Σα προϊόντα τθσ καλάςςιασ αλιείασ που παράγονται ςτθν Κφπρο δεν ικανοποιοφν τθ ηιτθςθ 
τθσ τοπικισ αγοράσ, γι’ αυτό ειςάγονται μεγάλεσ ποςότθτεσ αλιευτικϊν προϊόντων. Οι 
τομείσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ και τθσ μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων 
ζχουν πετφχει ςθμαντικι άνοδο τα τελευταία χρόνια. Αυτό ςυνζβαλε ςτθν ουςιαςτικι 
μείωςθ του αρνθτικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου των αλιευτικϊν προϊόντων και ςτθ μερικι 
κάλυψθ των αναγκϊν τθσ εγχϊριασ αγοράσ, με προϊόντα προςαρμοςμζνα ςτα ςφγχρονα 
καταναλωτικά πρότυπα. Παράλλθλα θ πιο πάνω ανάπτυξθ ςυνζβαλε και ςτθ δθμιουργία 
νζων κζςεων απαςχόλθςθσ (επιςτθμονικοφ, τεχνικοφ και εργατικοφ δυναμικοφ). 

 

 

 

 

 

2.    Κυπριακόσ Αλιευτικόσ Τομζασ 
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Οι τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ αποτελοφν ςθμαντικότατο μζροσ τθσ αλυςίδασ 
παραγωγισ και διάκεςθσ των προϊόντων. Πιο κάτω γίνεται μια ςυνοπτικι ανάλυςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των τομζων εμπορίασ και μεταποίθςθσ των Κυπριακϊν 
προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. 

 

 

 

Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ παραγωγισ τθσ Κυπριακισ καλάςςιασ ςυλλεκτικισ αλιείασ 
διοχετεφεται ςτθν εγχϊρια αγορά ενϊ μόνο κάποια μεγάλα πελαγικά είδθ (π.χ. 
μακρφπτεροσ τόνοσ) προορίηονται για εξαγωγζσ. Επίςθσ, όλθ ςχεδόν θ παραγωγι τθσ 
Κυπριακισ καλάςςιασ ςυλλεκτικισ αλιείασ διατίκεται φρζςκια, χωρίσ καμιά επεξεργαςία ι 
ςυντιρθςθ. Μόνο μερικά μεγάλα ψάρια, όπωσ ο ξιφίασ και ο μακρφπτεροσ τόνοσ, 
διατθροφνται ςτθν κατάψυξθ για κάποιο χρονικό διάςτθμα και πωλοφνται ςταδιακά, 
ςυνικωσ ςαν φιλζτο. 

Σο μικρό μζγεκοσ τθσ Κφπρου και οι μικρζσ αποςτάςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μικρι ςχετικά 
αλιευτικι παραγωγι τθσ ςυλλεκτικισ αλιείασ, ςυντείνουν ςτθν φπαρξθ ενόσ παραδοςιακοφ 
ςυςτιματοσ εμπορίασ με λίγουσ μεςάηοντεσ ιχκυοπϊλεσ. Οι πλείςτοι  αλιείσ πωλοφν τα 
αλιεφματά τουσ ςτουσ ιχκυοπϊλεσ και δεν αναμιγνφονται οι ίδιοι με τθν εμπορία. Κατά τθ 
διαδικαςία ςυλλογισ τθσ παραγωγισ τθσ ςυλλεκτικισ αλιείασ από τουσ αλιείσ, μζχρι τθ 
διανομι και διάκεςι τθσ ςτουσ καταναλωτζσ, υπάρχει ςυνικωσ ζνασ μόνο μεςάηων. Οι 
ιχκυοπϊλεσ ςυνικωσ διακζτουν τα ψάρια απ’ ευκείασ ςτουσ καταναλωτζσ. Οι αλιείσ 
πωλοφν τα αλιεφματά τουσ ςτουσ ιχκυοπϊλεσ ςε τιμζσ και όρουσ που είναι 
προκακοριςμζνα. Θ φπαρξθ των «προφορικϊν ςυμβολαίων» οδθγεί ςε ςφςτθμα ςτακερϊν 
τιμϊν αφοφ αυτζσ δεν κακορίηονται από τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ με αποτζλεςμα το 
παραδοςιακό αυτό ςφςτθμα εμπορίασ να αποβαίνει εισ βάροσ των καταναλωτϊν. 

Όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ ςε ποςοςτό 25 – 30% 
διοχετεφονται ςτθν ντόπια αγορά ενϊ το υπόλοιπο 70% εξάγεται ςε τρίτεσ χϊρεσ. Ζνα μικρό 
ποςοςτό τθσ τάξθσ του 5% διοχετεφεται ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ αγοράσ. 

Σα Κυπριακά προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ διατίκενται εξολοκλιρου ωσ νωπά φρζςκα 
ψάρια επιτραπζηιου μεγζκουσ.   

Για ςκοποφσ εμπορίασ οι πλείςτεσ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ διακζτουν και λειτουργοφν 
τισ δικζσ τουσ μονάδεσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων τουσ όπου εργοδοτοφνται ςυνολικά 
περίπου 120 άτομα. 

Θ διάκεςθ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ ςτθν αγορά παρζχει ςτουσ καταναλωτζσ μια 
εναλλακτικι επιλογι υψθλισ ποιότθτασ και υγιεινισ ςε προςιτζσ τιμζσ.  

Θ διάκεςθ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ εποχιακζσ 
διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ, ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των καταναλωτϊν και 
προςαρμόηεται εφκολα ςτθν πραγματικι ηιτθςθ τθσ ντόπιασ αγοράσ.   

 

 

 

3.  Κυπριακόσ Τομζασ Εμπορίασ και Μεταποίθςθσ Προϊόντων Αλιείασ και 

Υδατοκαλλιζργειασ 

 

3.1    Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων  
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Θ μεταποίθςθ αλιευτικϊν προϊόντων είναι ζνασ ςχετικά νζοσ κλάδοσ ςτθν Κφπρο ο οποίοσ 
δραςτθριοποιείται χρόνο με το χρόνο με ζνα ευρφτερο φάςμα εργαςιϊν και παραγομζνων 
προϊόντων. Θ αφξθςθ των επενδφςεων και θ τεχνολογικι ανάπτυξθ που ζχει παρατθρθκεί 
οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ποικίλων αλιευτικϊν προϊόντων και 
τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

ιμερα, υπάρχουν ςτθν Κφπρο 4 εγκεκριμζνεσ εταιρίεσ μεταποίθςθσ, των οποίων το 
μεγαλφτερο μζροσ των δραςτθριοτιτων αφορά μεταποίθςθ αλιευτικϊν προϊόντων και οι 
οποίεσ εργοδοτοφν 53 άτομα, όλα πλιρωσ απαςχολοφμενα. Επίςθσ μεγάλοσ αρικμόσ 
εταιριϊν αςχολείται με τθ μεταποίθςθ κυρίωσ άλλων προϊόντων, εκτόσ αλιευτικϊν, όπωσ 
κρζατα και λαχανικά.  

Θ επαναςυςκευαςία είναι θ δραςτθριότθτα που κυριαρχεί ςτθν Κυπριακι μεταποιθτικι 
βιομθχανία. θμαντικζσ δραςτθριότθτεσ είναι επίςθσ το κάπνιςμα, το αλάτιςμα, το 
μαρινάριςμα και το φιλετάριςμα. Ελάχιςτεσ εταιρείεσ αςχολοφνται με τθν ετοιμαςία 
ζτοιμου φαγθτοφ, λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων που απαιτοφνται 
(capital intensive). Σο μεγαλφτερο μζροσ των αλιευτικϊν προϊόντων μεταποίθςθσ 
διοχετεφονται ςτθ ντόπια αγορά. 

τον τομζα τθσ μεταποίθςθσ παρατθρείται ποικιλία ςτθ χριςθ πρϊτων υλϊν, οι 
περιςςότερεσ εκ των οποίων ειςάγονται. Θ Κυπριακι καλάςςια αλιευτικι παραγωγι δεν 
χρθςιμοποιείται ωσ πρϊτθ φλθ, λόγω τθσ υψθλισ ποιότθτάσ τθσ και κατ’ επζκταςθ τθσ 
υψθλισ τιμισ τθσ, αλλά και τθσ μικρισ παραγωγισ. Επειδι οι μεταποιθτικζσ εταιρείεσ 
εξαρτϊνται ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν ειςαγωγι των πρϊτων υλϊν, οποιαδιποτε 
μεταβολι ςτθν τιμι τουσ ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα. 

Όςον αφορά τθν υδατοκαλλιζργεια υπάρχουν κάποιεσ εταιρείεσ οι οποίεσ 
δραςτθριοποιοφνται και ςτον πρωτογενι και ςτο δευτερογενι τομζα, όπωσ για παράδειγμα 
ςτθν παραγωγι και μεταποίθςθ πζςτροφασ με κφρια προϊόντα τα νωπά και καπνιςτά 
φιλζτα πζςτροφασ ι ολόκλθρθ καπνιςτι πζςτροφα. 

3.2    Μεταποίθςθ Αλιευτικών Προϊόντων 
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Θ υδατοκαλλιζργεια ςτθν Κφπρο άρχιςε το 1969, με τθν καλλιζργεια πζςτροφασ ςτα βουνά 
του Σροόδουσ. Αρχικά, δθμιουργικθκε ο ερευνθτικόσ ςτακμόσ υδατοκαλλιζργειασ γλυκϊν 
υδάτων ςτο χωριό Καλοπαναγιϊτθσ, όπου γίνονταν μελζτεσ για τθν καλλιζργεια πζςτροφασ 
και τρία χρόνια αργότερα ιδρφκθκε και άρχιςε να λειτουργεί ο πρϊτοσ ιδιωτικόσ ςτακμόσ 
παραγωγισ πζςτροφασ για εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Θ πρϊτθ προςπάκεια για δθμιουργία καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ ζγινε από το Σμιμα 
Αλιείασ το 1972 ςτο χωριό Γαςτριά, περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά τθσ πόλθσ τθσ 
Αμμοχϊςτου, αλλά το 1974 μετά τθν Σοφρκικι ειςβολι, ο ςτακμόσ εγκαταλείφκθκε. Θ 
ερευνθτικι εργαςία ςυνεχίςτθκε από το 1978-1989, ςτο λιμανάκι τθσ Πάφου. τθ ςυνζχεια 
και ςυγκεκριμζνα το 1989, το Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν δθμιοφργθςε τον 
Ερευνθτικό τακμό Θαλάςςιασ Τδατοκαλλιζργειασ ςτο χωριό Μενεοφ και όλθ θ ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα μεταφζρκθκε εκεί, όπου και ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα. Σο πρϊτο ιδιωτικό 
εκκολαπτιριο εμπορικισ κλίμακασ λειτοφργθςε το 1986, παράγοντασ τςιποφρα και 
λαυράκι, ενϊ θ πρϊτθ ιδιωτικι μονάδα πάχυνςθσ τςιποφρασ και λαυρακιοφ λειτοφργθςε το 
1988 και θ εκτροφι γινόταν ςε χερςαίεσ δεξαμενζσ κοντά ςτθν ακτι.  

Με τθν πάροδο των χρόνων, οι παράκτιεσ περιοχζσ από τθ μια απόκτθςαν μεγάλθ αξία 
λόγω τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και από τθν άλλθ διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, 
ανάγκαςαν τθν κυβζρνθςθ να προωκιςει τθ δθμιουργία μονάδων με κλουβιά ανοιχτισ 
κάλαςςασ. Θ μζκοδοσ αυτι αποτελεί  φιλικι προσ το περιβάλλον μζκοδο εντατικισ 
ιχκυοκαλλιζργειασ και αποςκοπεί ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ Κυπριακισ καλάςςιασ 
υδατοκαλλιζργειασ. Θ πρϊτθ ιδιωτικι μονάδα καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ εμπορικισ 
κλίμακασ ςε κλουβιά ανοικτισ κάλαςςασ, λειτοφργθςε το 1989. 

4.     Συνοπτικι Ιςτορικι Αναδρομι τθσ Κυπριακισ Υδατοκαλλιζργειασ 
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Θ Κυβερνθτικι πολιτικι ςτον τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ, ςτοχεφει ςτθν αειφόρο και 
ιςορροπθμζνθ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον, ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ για 
μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ςτθν εγχϊρια παραγωγι ψαριϊν, ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ τθσ Κυπριακισ και τθσ διεκνοφσ αγοράσ. Θ υδατοκαλλιζργεια ςυνιςτά περίπου το 
75 - 80% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ τθσ Κυπριακισ αλιευτικισ παραγωγισ, ενϊ ςε αξία 
υπερβαίνει το 75%.   

 

 

τθν Κφπρο, το 2012, υπιρχαν αδειοδοτθμζνα τρία ιδιωτικά εκκολαπτιρια καλαςςινϊν 
ειδϊν, ζνα εκκολαπτιριο-εκτροφείο καλαςςίων γαρίδων ςτθν ξθρά και εννιά μονάδεσ 
πάχυνςθσ μεςογειακϊν ειδϊν, ςε κλουβιά ανοιχτισ κάλαςςασ. 

Όλεσ οι μονάδεσ πάχυνςθσ καλάςςιων ψαριϊν λειτουργοφν με τθ μζκοδο εκτροφισ ςε 
κλουβιά ανοικτισ κάλαςςασ, ςε απόςταςθ 1-4 χιλιόμετρα από τθν ξθρά και ςε βάκοσ νεροφ 
που κυμαίνεται από 20 ζωσ 70 μζτρα. Αυτι θ μζκοδοσ εκτροφισ επιλζγθκε για 
περιβαλλοντικοφσ λόγουσ, αφοφ κεωρείται ότι προκαλεί λιγότερεσ επιπτϊςεισ ςτο 
περιβάλλον αλλά και για οικονομικοφσ λόγουσ λόγω τθσ πολλαπλισ χριςθσ τθσ 
παρακαλάςςιασ ηϊνθσ και τθσ μθ διακεςιμότθτασ των παράκτιων περιοχϊν.  

Σα τζςςερα εκκολαπτιρια καλάςςιων ψαριϊν / γαρίδων λειτουργοφν επί εντατικισ βάςθσ 
ςε παραλιακζσ περιοχζσ γεωργικισ ηϊνθσ. Θ μονάδα εκτροφισ γαρίδων είναι μοναδικι ςτο 
είδοσ τθσ ςτθ Μεςόγειο λόγω τθσ βιοτεχνολογίασ που ζχει αναπτφξει και θ εκτροφι γίνεται 
ςε χερςαίεσ δεξαμενζσ. 

Σα ςθμαντικότερα είδθ καλάςςιων ψαριϊν που καλλιεργοφνται ςτθν Κφπρο είναι θ 
τςιποφρα (Sparus aurata) και το λαυράκι (Dicentrarchus labrax), ςε ποςοςτό περίπου 65% 
και 35% τθσ ολικισ παραγωγισ, αντίςτοιχα. ε μικρότερο βακμό καλλιεργοφνται και κάποια 
άλλα είδθ όπωσ ο κρανιόσ (Argyrosomus regius), θ προςφυγοφλα (Siganus rivulatus), το 
λυκρίνι (Pagellus erythrinus), το κυπριακό φαγκρί (Pagrus pagrus) και το γιαπωνζηικο 
φαγκρί (Pagrus major).  Σο είδοσ τθσ γαρίδασ που καλλιεργείται ςτθν Κφπρο είναι θ ινδικι 
γαρίδα (Parapenaeus indicus). Θ ςυνολικι ετιςια παραγωγι για το 2012 ανιλκε ςε 4.300 
τόνουσ εκ των οποίων οι 3.100 τόνοι τςιποφρα και οι 1.100 τόνοι λαβράκι και θ ςυνολικι 
αξία υπολογίηεται ςε περίπου €26 εκατ. 

Οι τρεισ ιχκυογεννθτικοί ςτακμοί καλάςςιων ψαριϊν κακϊσ και θ μονάδα παραγωγισ 
γαρίδων  λειτουργοφν επί  εντατικισ βάςθσ χρθςιμοποιϊντασ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ ςε 
παράκτιεσ περιοχζσ. Θ ςυνολικι ετιςια παραγωγι τουσ κατά το 2012 ανιλκε περίπου ςε  
13.5 εκατομμφρια ιχκφδια και 7 τόνουσ γαρίδων. Θ ςυνολικι αξία τθσ παραγωγισ των 
ιχκυογεννθτικϊν ςτακμϊν / εκκολαπτθρίων υπολογίηεται ςε € 2.1 εκατ. 

 

 

Θ υδατοκαλλιζργεια γλυκοφ νεροφ ςτθν Κφπρο χαρακτθρίηεται από μικρότερθ δυνατότθτα 
παραγωγισ και παρουςιάηει λιγότερεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ, ςε ςχζςθ με τθ καλάςςια 
υδατοκαλλιζργεια, βαςικά λόγω τθσ ζλλειψθσ νεροφ.  

5.    Υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ Κυπριακισ Υδατοκαλλιζργειασ 

 

5.1   Θαλάςςια Υδατοκαλλιζργεια 

 

 

5.2   Υδατοκαλλιζργεια Γλυκοφ Νεροφ 

 



Πολυετζσ Εθνικό Στρατηγικό Σχζδιο Υδατοκαλλιζργειασ 2014 - 2020                                                                 Σελ. 7 
 

ιμερα υπάρχουν εφτά (7) μικρζσ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ γλυκοφ νεροφ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν οροςειρά του Σροόδουσ. Οι εγκαταςτάςεισ τουσ κατά κφριο λόγο 
αποτελοφνται από τςιμεντζνιεσ δεξαμενζσ και χρθςιμοποιοφν νερό  που προζρχεται από 
γειτονικζσ πθγζσ και παραπλιςια  ποτάμια. Σα ιχκυοτροφεία αυτά, επικεντρϊνονται κυρίωσ 
ςτθν πάχυνςθ ειδϊν ψαριϊν του γλυκοφ νεροφ, όπωσ ιριδίηουςα πζςτροφα (Oncorhynchus 
mykiss) και οξφρρυγχοσ (Asipenser sp.). θμειϊνεται ότι μερικά από αυτά τα ιχκυοτροφεία 
λειτουργοφν και ωσ εκκολαπτιρια ψαριϊν. Θ ςυνολικι ετιςια παραγωγι για το 2012 
ανιλκε ςε 55 τόνουσ πζςτροφασ, 5 τόνουσ οξφρρυγχου και 270.000 ιχκφδιων ςυνολικισ 
αξίασ περίπου € 0.53 εκατ. 

Σα ιχκυοτροφεία πζςτροφασ εργοδοτοφν μικρό αρικμό ατόμων με εμπειρικζσ τεχνικζσ 
γνϊςεισ και από τα εφτά ιχκυοτροφεία, τα δυο λειτουργοφν ςε ςυνάρτθςθ με παρακείμενα 
εςτιατόρια. Θ πεςτροφοκαλλιζργεια δθμιουργεί κζςεισ εργαςίασ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ με 
αποτζλεςμα να ςυνειςφζρει ςτθ δθμιουργία δραςτθριότθτασ και τθν παραμονι των 
κατοίκων ςτισ δυςπραγοφςεσ αυτζσ περιοχζσ.  

Επιπρόςκετα υπάρχουν αδειοδοτθμζνεσ και δυο μικρζσ μονάδεσ παραγωγισ 
διακοςμθτικϊν ψαριϊν. Σα κυριότερα είδθ που παράγονται είναι χρυςόψαρα (Carassius 
sp.) και διακοςμθτικοί κυπρίνοι (Cyprinus carpio / KOI carps), τα οποία διοχετεφονται ςτθν 
τοπικι και διεκνι αγορά. 

Πζραν των πιο πάνω ιδιωτικϊν μονάδων παραγωγισ ψαριϊν ςτθν Κφπρο 
δραςτθριοποιοφνται και δυο ερευνθτικοί ςτακμοί υδατοκαλλιζργειασ,  ο ζνασ για 
καλαςςινά είδθ  και ο άλλοσ για είδθ  γλυκοφ νεροφ 

το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα (χεδιάγραμμα 1) και πίνακα (Πίνακασ 1)  παρουςιάηονται θ 
τοποκεςία των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο και θ αναλυτικι παραγωγι για το 
2012.  
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 ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 –  Σοποκεςίεσ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ (πθγι Google Earth) 
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        ΠΙΝΑΚΑ 1 – Παραγωγι Κυπριακισ Τδατοκαλλιζργειασ για το 2012 

ΕΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2012 

 ΜΟΝΑΔΕ ΠΑΧΤΝΗ 

ΕΙΔΟ 

ΝΣΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟΣΗΣΑ    

(τόνοι) 

ΑΞΙΑ                       

(€) 

ΠΟΟΣΗΣΑ    

(τόνοι) 

ΑΞΙΑ                       

(€) 

ΠΟΟΣΗΣΑ    

(τόνοι) 

ΑΞΙΑ                   

 (€) 

Τσιπούπα 1.188 6.062.992 1.938 9.434.025 3.126 15.497.017 

Λαβπάκι 420 2.716.086 679 4.546.546 1.100 7.262.632 

Κπανιόρ 5 47.970 32 148.423 37 196.393 

Ιαπωνικό 

Φαγκπί 
2 21.150 0 0 2 21.150 

Γαπίδα 7 76.022 0 0 7 76.022 

Ιπιδίδοςσα 

Πέστπουα 
55 454.003 0 0 55 454.003 

Οξύπςγσορ 5 72.200 0 0 5 72.200 

ΣΥΝΟΛΟ 1.682 9.445.044 2.649 14.128.994 4.332 23.574.038 

 

ΙΧΘΤΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

ΝΣΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕ ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟΣΗΣΑ    

(αρικμόσ) 

ΑΞΙΑ                       

(€) 

ΠΟΟΣΗΣΑ    

(αρικμόσ) 

ΑΞΙΑ                       

(€) 

ΠΟΟΣΗΣΑ    

(αρικμόσ) 

ΑΞΙΑ 

 (€) 

Τσιπούπα 6.556.725 1.025.007 1.420.000 227.800 7.976.725 1.252.807 

Λαβπάκι 5.199.465 820.128 80.000 13.300 5.279.465 833.428 

Κπανιόρ 130.911 47.165 0 0 130.911 47.165 

Κοςπκούνα 25.000 7.090 0 0 25.000 7.090 

Ιπιδίδοςσα 

Πέστπουα 
270.000 7.290 0 0 270.000 7.290 

Οξύπςγσορ 1.500 150 0 0 1.500 150 

ΤΝΟΛΟ 12.183.601 1.906.830 1.500.000 241.100 13.683.601 2.147.930 

ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ   (€) 25.721.968 
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Προκαταρκτικι Εκτίμθςθ Παραγωγισ για το 2013 

Θ ςυνολικι παραγωγι επιτραπζηιου μεγζκουσ ψαριϊν από τισ υδατοκαλλιζργειεσ κατά το 

2013, προκαταρκτικά εκτιμάται ότι ανιλκε περίπου ςτουσ 5.482 τόνουσ αξίασ €29.4 εκ.  

Από αυτι τθν παραγωγι εξιχκθςαν περίπου 3.544 τόνοι αξίασ €18.8 εκ. Κατά το 2013, θ 

παραγωγι γόνου υπολογίηεται ότι ζφκαςε τα 18 εκ. ιχκφδια, αξίασ περίπου € 3.3 εκ. 

υνολικά, θ αξία παραγωγισ των υδατοκαλλιεργειϊν το 2013 εκτιμάται  γφρω ςτα  € 32.4 

εκ. από  τα  οποία τα € 23.4 εκ. προιλκαν από προϊόντα που εξιχκθκαν.     
(* Οι πίνακεσ με τθν τελικι επιβεβαιωμζνθ παραγωγι παρουςιάηονται ςτθν Ιςτοςελίδα του ΣΑΘΕ) 

 

 

Σο Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν, λειτουργεί δυο ερευνθτικοφσ ςτακμοφσ, τον 

Ερευνθτικό τακμό Τδατοκαλλιζργειασ Γλυκοφ Νεροφ Καλοπαναγιϊτθ και τον Ερευνθτικό 

Κζντρο Θαλάςςιασ Τδατοκαλλιζργειασ Κφπρου (ΕΚΘΤΚ) που βρίςκεται ςτο Μενεοφ τθσ 

Λάρνακασ. 

Ο ΕΚΘΤΚ αποτελεί το κζντρο των ερευνθτικϊν προγραμμάτων για ανάπτυξθ τθσ καλάςςιασ 

υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο. Σα ερευνθτικά προγράμματα ςτο Ερευνθτικό Κζντρο 

επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν εκτροφι νζων ειδϊν όπωσ το μινζρι (Seriola dumerili), ο 

κρανιόσ (Argyrosomus regius), το κυπριακό φαγκρί (Pagrus pagrus), θ προςφυγοφλα 

(Siganus rivulatus), το χταπόδι (Octopus vulgaris) και το λυκρίνι (Pagellus erythrinus), κακϊσ 

και ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν και μεκόδων εκτροφισ και αναπαραγωγισ. 

Επιπρόςκετα γίνονται δοκιμζσ νζασ τεχνολογίασ για τθν παραγωγι ηωντανισ τροφισ όπωσ 

τροχόηωα (Rotifers) και αρτζμια.  

Θ διαχείριςθ των εςωτερικϊν υδάτων για εραςιτεχνικι αλιεία διεξάγεται από το ΣΑΘΕ με 

τον Ερευνθτικό τακμό Τδατοκαλλιζργειασ Γλυκοφ Νεροφ Καλοπαναγιϊτθ να αποτελεί τθ 

μοναδικι υποδομι για ςτιριξθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ. τον ςτακμό οι δραςτθριότθτεσ 

επικεντρϊνονται ςτθν πειραματικι εκτροφι και αναπαραγωγι οξφρυγχου (Acipencer sp.), 

ενϊ ταυτόχρονα παράγονται με επιτυχία ιχκφδια πζςτροφασ για εμπλουτιςμό των 

υδατοφρακτϊν για εραςιτεχνικι αλιεία και για προμικεια των ιδιωτικϊν μονάδων 

εκτροφισ πζςτροφασ. Επίςθσ οι δραςτθριότθτεσ του ςτακμοφ ςυνειςφζρουν ςτθν 

ορκολογικι διαχείριςθ και εμπλουτιςμό των υδατοφρακτϊν για ςκοποφσ βιοποικιλότθτασ 

κακϊσ και τθν ανάπτυξθ τθσ εραςιτεχνικισ αλιείασ.  

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτο ςτακμό φιλοξενοφνται διάφορα είδθ ψαριϊν γλυκοφ 

νεροφ ειδικά ςε περιόδουσ ξθραςίασ ι ςε περιόδουσ που αδειάηουν οι υδατοφράκτεσ για 

ςκοποφσ ςυντιρθςθσ και αναπαραγωγισ με ςκοπό τον εμπλουτιςμό και τθ διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ μόλισ οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 

Επιπρόςκετα ςθμειϊνεται ότι, πζραν του πιο πάνω, οι υδατοφράκτεσ εμπλουτίηονται 

ετθςίωσ με 25,000 – 30,000 μικρζσ πζςτροφεσ, που παράγονται ςτον Ερευνθτικό τακμό 

Τδατοκαλλιζργειασ Γλυκοφ Νεροφ Καλοπαναγιϊτθ για ςκοποφσ ενίςχυςθσ των 

υφιςτάμενων πλθκυςμϊν, τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτα και ςτιριξθ τθσ εραςιτεχνικισ 

αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων. 

5.3    Ζρευνα ςτθν Υδατοκαλλιζργεια  
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 Σα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ αποτελοφν το τρίτο πιο ςθμαντικό ςε αξία 

εξαγωγικό προϊόν πρωτογενοφσ παραγωγισ από τον ευρφτερο γεωργικό τομζα. 

 Θ Κφπροσ ςυγκαταλζγεται ςτισ πρϊτεσ 5 χϊρεσ τθσ ΕΕ όςον αφορά τθ ςυνειςφορά 

τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτθ αλιευτικι παραγωγι. 

 Θ Κφπροσ βρίςκεται ςτθν 5θ κζςθ όςον αφορά τθν παραγωγι Σςιποφρασ – 

Λαυρακιοφ ςτθ Μεςόγειο 

 Θ υδατοκαλλιζργεια παρζχει τθ δυνατότθτα να μειωκεί το αρνθτικό εμπορικό 
ιςοηφγιο τθσ Κφπρου ςε ςχζςθ με τα αλιευτικά προϊόντα. 

 

5.4    Άλλεσ Σθμαντικζσ Πτυχζσ τθσ Κυπριακισ Υδατοκαλλιζργειασ 
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τα πλαίςια τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ προτεραιότθτα 

αποτελεί και θ προϊκθςθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ θ οποία κα βαςίηεται ςε ςτρατθγικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςε πολυετι εκνικά ςτρατθγικά ςχζδια. 

 

 

 

Οι ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ αποςκοποφν ςτον κακοριςμό  των εκνικϊν ςτόχων 

του κάκε κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τουσ και τισ 

κεςμικζσ τουσ ρυκμίςεισ.  

τα πλαίςια των ςτρατθγικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν αναγνωρίηονται τζςςερισ τομείσ 

προτεραιότθτασ ζτςι ϊςτε να αξιοποιθκεί το δυναμικό υδατοκαλλιζργειασ ςτθν ΕΕ.  Οι 

προτεραιότθτεσ αυτζσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ:  

i) διοικθτικζσ διαδικαςίεσ 

ii) χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ  

iii) ανταγωνιςτικότθτα  

iv) ιςότιμοι όροι ανταγωνιςμοφ  

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι θ υδατοκαλλιζργεια αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ 

πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν γαλάηια ανάπτυξθ και θ προϊκθςθ και περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ 

ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020». 

Βάςει των πιο πάνω παρουςιάηονται πιο κάτω οι ςτρατθγικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και 

κακορίηονται οι ςτόχοι  για τθν Κυπριακι υδατοκαλλιζργεια για κάκε μια από τισ τζςςερισ 

προαναφερόμενεσ προτεραιότθτεσ. 

Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι επίτευξι των 

ςτόχων είναι να υπάρξει θ ανάλογθ δζςμευςθ όλων των εμπλεκόμενϊν φορζων  όπωσ οι 

αρχζσ του κράτουσ, ο κλάδοσ, οι ζμποροι και μεταποιθτζσ, οι ενϊςεισ καταναλωτϊν κακϊσ 

και οι εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ και των πολιτϊν.  

 

 

Σο γενικό όραμα του Εκνικοφ τρατθγικοφ χεδίου Τδατοκαλλιζργειασ είναι θ αειφόροσ 

ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ με τθν προϊκθςθ, οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά βιϊςιμων επιχειριςεων οφτωσ ϊςτε θ βιομθχανία να μπορεί να 

αντεπεξζλκει ςτισ νζεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται ςτθν αγορά. 

6.   Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ 

 

6.1   Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Υδατοκαλλιζργειασ 

 

6.2   Γενικόσ Στόχοσ 
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Θ τιμι ςτόχοσ όςον αφορά τθν αφξθςθ τθσ πραγματικισ παραγωγισ είναι θ πρόςκετθ 

ετιςια παραγωγι 2000 τόνων μζχρι το 2023, θ οποία ςε ποςοςτό αντιςτοιχεί ςε περίπου 

40% αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ πραγματικι παραγωγι. Θ πρόςκετθ αξία που κα 

προκφψει από τθν αφξθςθ τθσ υφιςτάμενθσ πραγματικισ παραγωγισ εκτιμάται ότι κα 

ανζλκει ςε περίπου €10 -11 εκατομμφρια ετθςίωσ. 

 

 

Θ υδατοκαλλιζργεια ςτθν Κφπρο είναι μια δραςτθριότθτα όπου τα τελευταία 10 χρόνια 

παρουςιάηει μια ςτακερι ετιςια ανάπτυξθ τθσ τάξθσ περίπου του 7-10%.  

Θ ανάπτυξθ αυτι κα πρζπει να ςυνεχίςει με ςυνετι αλλά ςτακερι επζκταςθ του τομζα τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ τόςο με τθ μζκοδο τθσ καλλιζργειασ ςε κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ 

που παρουςιάηει και τισ μεγαλφτερεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ αλλά και με τισ 

δραςτθριότθτεσ υδατοκαλλιζργειασ που πραγματοποιοφνται ςτθν ξθρά.  

Οι κφριοι λόγοι για τθν εφαρμογι και ςτιριξθ αυτισ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ ςυνοψίηονται πιο κάτω: 

 Οι καλζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ για υδατοκαλλιζργεια. Σο ηεςτό κλίμα, οι 
κακαρζσ και ολιγοτροφικζσ κάλαςςεσ, οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ του νεροφ και θ 
ςχετικά χαμθλι ζνταςθ των ανζμων, μεταξφ άλλων,  εξαςφαλίηουν καλοφσ ρυκμοφσ 
ανάπτυξθσ για μια ευρεία ποικιλία από καλάςςια είδθ και περιορίηουν 
περιβαλλοντικά κακϊσ και άλλα προβλιματα παραγωγισ. 
 

 Θ διακεςιμότθτα καλϊν τοποκεςιϊν με προςβάςιμο βάκοσ που βρίςκονται ςε μια 
λογικι απόςταςθ από τθν ακτογραμμι, γεγονόσ το οποίο εξαςφαλίηει τθ 
δυνατότθτα διαχείριςθσ των μονάδων  και ελαχιςτοποιεί τισ πικανζσ αρνθτικζσ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 
 

 Tο γεγονόσ ότι αυτό κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτθν Κφπρο να διατθριςει τθ κζςθ 
τθσ μεταξφ των πρωτοπόρων χωρϊν τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου ςτον τομζα τθσ 
υδατοκαλλιζργειασ με τεχνολογία ανοικτισ κάλαςςασ.  θμειϊνεται ότι θ Κφπροσ 
υπιρξε πρωτοπόροσ αυτισ τθσ τεχνολογίασ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ογδόντα. 
 

 Θ φπαρξθ κατάλλθλων υποδομϊν, ανκρϊπινου δυναμικοφ με τισ απαραίτθτεσ 

δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και κατάρτιςθ κακϊσ και οι  ερευνθτικζσ εγκαταςτάςεισ και 

επενδυτικζσ δυνατότθτεσ. 

 

 Θ ευκαιρία να επεκτακεί θ εγχϊρια αγορά. θμειϊνεται ότι ςτθν Κφπρο, θ ετιςια 

κατά κεφαλι κατανάλωςθ των εκτρεφόμενων προϊόντων είναι μόνο 2,4 κιλά ανά 

άτομο, ςε ςφγκριςθ με ςυνολικά 19 κιλά αλιευτικϊν προϊόντων που 

καταναλϊνονται ανά άτομο ςε ετιςια βάςθ. 

 

 Σο γεγονόσ ότι κα δθμιουργθκοφν νζεσ ευκαιρίεσ/κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε διάφορα 

επίπεδα, με τθ δυνατότθτα  απορρόφθςθσ  εργαηομζνων από τον ολοζνα 

ςυρρικνϊμενο τομζα τθσ αλιείασ, εάν αυτό κρικεί αναγκαίο. 

6.3   Ανάλυςθ ΔΑΕΚ (SWOT Analysis)   
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 Θ εγγφτθτα τθσ χϊρασ ςτθ Μζςθ Ανατολι, όπου ο κλάδοσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ, 

ειδικά ςε κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ, είναι ςε πολφ αρχικά ςτάδια, προςφζρει 

μεγαλφτερεσ ευκαιρίεσ τόςο ςτθ διάκεςθ των προϊόντων όςο και ςτισ προοπτικζσ 

τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ. 

 

Επιπρόςκετα πρζπει να αναφερκεί ότι θ οποιαδιποτε περεταίρω ανάπτυξθ του τομζα 

υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα.   

 Οι μονάδεσ πρζπει να επιτφχουν μεμονωμζνα κερδοφόρεσ οικονομίεσ κλίμακασ. 

 

 Οι μονάδεσ κα πρζπει να εξετάςουν τθν πικανι διαφοροποίθςθ όςον αφορά τα 

είδθ, τα προϊόντα και τισ αγορζσ. 

 

 Θ βιομθχανία κα πρζπει να διατθριςει τθν περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα. 

 

 Θ βιομθχανία πρζπει να ςυνυπάρχει αρμονικά  με άλλουσ χριςτεσ του καλάςςιου 

χϊρου, κυρίωσ τον τουριςμό, τθν αλιεία και τθ ναυτιλία. 

 

 Σα προβλιματα που ςχετίηονται με το μικρό νθςιωτικό χαρακτιρα τθσ Κφπρου και 

τθ γεωγραφικι τθσ τοποκεςία, κακϊσ  και το πρόβλθμα τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ 

από τισ κεντρικζσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. Ζνα παράδειγμα 

είναι το ςθμαντικά υψθλότερο κόςτοσ παράδοςθσ/μεταφοράσ του προϊόντοσ ςτισ 

κφριεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. 

 



Πολυετζσ Εθνικό Στρατηγικό Σχζδιο Υδατοκαλλιζργειασ 2014 - 2020                                                                 Σελ. 15 
 

 

Πίνακασ Ανάλυςθσ ΔΑΕΚ (SWOT ANALYSIS) 

ΔΤΝΑΜΕΙ (STRENGTHS) ΑΔΤΝΑΜΙΕ (WEAKNESSES) 

 
1. Εφαρμογι τεχνολογίασ κλουβιϊν ανοικτισ 

κάλαςςασ, ςε ότι αφορά τθ μζκοδο 
εκτροφισ. 

 

2. Πολφ ευνοϊκζσ φυςικοχθμικζσ ςυνκικεσ 
εκτροφισ (κακαρι κάλαςςα, ψθλζσ 
κερμοκραςίεσ με καλφτερθ περίοδο 
ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ τθσ 
βόρειασ Μεςογείου). 

 

3. Επαρκισ Περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ 
 

4. Απουςία ςοβαρϊν ιχκυονόςων. 
 

5. Υπαρξθ επιχειρθματικότθτασ και 
ςθμαντικοφ ενδιαφζροντοσ για επενδφςεισ 
ςτον κλάδο. 

 

6. Υπαρξθ τεχνογνωςίασ και ανκρϊπινου 
δυναμικοφ διαφόρων ειδικοτιτων, ψθλοφ 
επιπζδου κατάρτιςθσ. 

 

7. Υπαρξθ ςχετικισ υποδομισ για διακίνθςθ 
και εμπορία των προϊόντων.  

 

8. Εξαγωγικόσ προςανατολιςμόσ μεγάλου 
τμιματοσ τθσ παραγωγισ. 

 

 

1. Περιοριςμζνοι χϊροι ίδρυςθσ νζων    
ιχκυοτροφείων. 

 

2. Μικρι ςυνολικι παραγωγι. 
 

3. Εξάρτθςθ τθσ Κυπριακισ παραγωγισ ςε 
μόνο δφο είδθ υδατοκαλλιζργειασ. 

 

4. Απουςία χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθν 
παράκτια ηϊνθ και φπαρξθ μεγάλου  
ανταγωνιςμοφ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
ςτον ίδιο χϊρο. 

 

5. Ζλλειψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 
παραγωγϊν(οργανϊςεισ παραγωγϊν). 

 

6. Ψθλό κόςτοσ μεταφοράσ πρϊτων υλϊν και 
προϊόντων λόγω των γεωγραφικϊν και 
χωρικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Κφπρου, 
π.χ. απόςταςθ από το εμπορικό κζντρο τθσ 
ΕΕ. 

 

7. Απουςία ςυλλογικοφ καλάςςιου και 
χερςαίου χϊρου υποδομισ για 
ελλιμενιςμό των ςκαφϊν και εξυπθρζτθςθ 
των δραςτθριοτιτων των μονάδων 
υδατοκαλλιζργειασ  

 

8. Ψθλό ενεργειακό κόςτοσ λειτουργίασ 
χερςαίων μονάδων υδατοκαλλιζργειασ 
 

9. Ζλλειψθ επενδφςεων ςε καινοτόμεσ 
τεχνολογίεσ 
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ΕΤΚΑΙΡΙΕ (OPPORTUNITIES) ΚΙΝΔΤΝΟΙ (THREATS) 

 

1. Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από Ε.Ε. 
 

2. Νζεσ διαιτολογικζσ τάςεισ για αυξθμζνθ 
κατανάλωςθ αλιευτικϊν προϊόντων ςτθν 
εγχϊρια αγορά και διεκνϊσ, ςε ςυνδυαςμό 
και με τθ μειωμζνθ παραγωγι τθσ 
καλάςςιασ αλιείασ. 

 

3. Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων ζρευνασ 
του ΕΚΘΤΚ και ΕΤΓΤΚ κακϊσ και άλλων 
ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων,  
για διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ με νζα 
είδθ και νζα προϊόντα. 

 

4. Εφαρμογι νζων οργανωτικϊν/ 
επιχειρθματικϊν δομϊν και υιοκζτθςθ 
εκςυγχρονιςμζνθσ τεχνολογίασ 

 

5. Προϊκθςθ οργανικισ υδατοκαλλιζργειασ. 
 

6. Δυνατότθτα εμπορίασ ςε γειτονικζσ αγορζσ 
τθσ Μζςθσ Ανατολισ. 

 

 

1. Αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ λόγω 
Παγκοςμιοποίθςθσ/ελευκεροποίθςθ τθσ 
αγοράσ  
 

2. Πικανι πτϊςθ των τιμϊν τςιποφρασ και 
λαυρακιοφ ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

 

3. Προκατάλθψθ των καταναλωτϊν προσ τα 
προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ. 

 

 

Θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ 

αποτελεί κλειδί για τθν διαςφάλιςθ τθσ μελλοντικισ βιωςιμότθτασ και αειφόρου ανάπτυξθσ 

του τομζα υδατοκαλλιζργειασ.  Σα πιο πάνω κα μποροφν να επιτευχκοφν με τθν προϊκθςθ 

διαφόρων παρεμβάςεων και ενεργειϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςτιριξισ ςχετικϊν 

παραγωγικϊν επενδφςεων.   

Θ υιοκετοφμενθ ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ των πιο πάνω ςτόχων θ οποία κα εφαρμοςτεί 

με κεςμικζσ, διοικθτικζσ και χρθματοδοτικζσ παρεμβάςεισ ςε γενικζσ γραμμζσ κυρίωσ κα 

αφορά:  

 
1. Ενκάρρυνςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων. 
2. Βελτίωςθ του επιχειρθςιακοφ ελζγχου και ςυλλογισ πλθροφοριϊν όςον αφορά τισ 

λειτουργικζσ διαδικαςίεσ και τισ επιπτϊςεισ που προκφπτουν από αυτζσ. 
3. Εγγφθςθ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων κακϊσ και τθσ υγείασ και ευθμερίασ των 

εκτρεφόμενων ειδϊν. 
4. Αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων ςε ςχζςθ με τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ 

Κφπρου, τισ ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τθν φπαρξθ επιχειρθματικοφ 
ενδιαφζροντοσ. 
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5. Ενςωμάτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ςε ότι 
αφορά τον τομζα και τθν μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 

6. Δθμιουργία ςυλλογικϊν υποδομϊν ςτιριξθσ 
7. Βελτίωςθ του απαραίτθτου ςχετικοφ νομοκετικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου. 
8. Χωροκζτθςθ των υδατοκαλλιεργθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν παράκτια ηϊνθ για 

κατοχφρωςθ τθσ κζςθσ τουσ και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, που 
παρεμποδίηουν τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

 

υγκεκριμζνεσ δράςεισ που αναμζνεται να ςυνειςφζρουν ωσ προσ τον ςτόχο τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αποδοτικότθτασ και παραγωγικότθτασ 

τθσ Κυπριακισ υδατοκαλλιζργειασ ςυνοψίηονται πιο κάτω βάςθ προτεραιοτιτων. 
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Πιο κάτω αναλφονται οι 4 προτεραιότθτεσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα πλαίςια των 

ςτρατθγικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν που εξζδωςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

 

 

τθν Κφπρο το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα για τθν διαχείριςθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι 

το Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΣΑΘΕ) του Τπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν 

Πόρων και Περιβάλλοντοσ (ΤΓΦΠΠ). Οι διαδικαςίεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μιασ μονάδασ 

υδατοκαλλιζργειασ είναι κεςμοκετθμζνεσ και κακορίηονται ςτθν περί υδατοκαλλιζργειασ 

νομοκεςία και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ. 

  Υφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ 

Α )    Μονάδεσ που Λειτουργοφν ςε Θαλάςςιο Χϊρο 

Για ίδρυςθ νζων μονάδων υδατοκαλλιζργειασ που κα λειτουργοφν ςε καλάςςιουσ χϊρουσ 

(κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ) θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ ενεργοποιείται από τον 

Διευκυντι του ΣΑΘΕ και γίνεται μζςω τθσ διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν και 

ςυγκεκριμζνα μζςω ενόσ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. 

Θ διαδικαςία ξεκινά αφοφ το ΣΑΘΕ μετά από ανάλυςθ τθσ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ και 

αξιολογϊντασ τισ ςχετικζσ παραμζτρουσ εκτιμά ότι υπάρχουν προοπτικζσ και προκφπτουν 

ανάγκεσ δθμιουργίασ νζων μονάδων.  

Ο Διευκυντισ του ΣΑΘΕ πρζπει ςτθ ςυνζχεια να εξαςφαλίςει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Τπουργοφ Γεωργίασ, Φυςικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ και να λάβει δεόντωσ υπόψθ τισ 

απόψεισ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν. 

Ζπειτα ο Διευκυντισ του ΣΑΘΕ γνωςτοποίει με ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ και ςε δφο τουλάχιςτον Κυπριακζσ εφθμερίδεσ 

θμεριςιασ κυκλοφορίασ, τθν πρόκεςθ του να χορθγιςει ςυγκεκριμζνο αρικμό αδειϊν για 

τθν ίδρυςθ και λειτουργία καλάςςιων μονάδων πάχυνςθσ ςε κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ 

για μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι και με τθ γνωςτοποίθςθ καλεί τα ενδιαφερόμενα μζρθ να 

υποβάλουν προςφορά / ςχετικι αίτθςθ. Θ κοινοποίθςθ μπορεί να περιλαμβάνει κάκε 

πλθροφορία που κρίνεται χριςιμθ για τα ενδιαφερόμενα μζρθ και το κοινό, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των χϊρων ι / και των περιοχϊν που κα επιτραπεί θ  ίδρυςθ 

και λειτουργία των ιχκυοτροφείων, κακϊσ και των όρων που μποροφν να επιβλθκοφν κατά 

τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ.  Ο διαγωνιςμόσ αποτελείται από δυο μζρθ, το τεχνικό και το 

οικονομικό μζροσ.  Σο τεχνικό μζροσ καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

προτεινόμενθσ μονάδασ (π.χ τεχνο-οικονομικι μελζτθ κτλ) και το οικονομικό μζροσ 

αναφζρει το εφάπαξ πόςο που ο προςφοροδότθσ είναι διακετθμζνοσ να καταβάλει για να 

εξαςφαλίςει τθν άδεια.  

7. Προτεραιότθτεσ 

 

7.1   Προτεραιότθτα 1 : Απλοποίθςθ Διοικθτικών Διαδικαςιών 

 



Πολυετζσ Εθνικό Στρατηγικό Σχζδιο Υδατοκαλλιζργειασ 2014 - 2020                                                                 Σελ. 19 
 

Σα διάφορα βιματα και θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ για τθν ίδρυςθ και 

λειτουργία μιασ νζασ μονάδασ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ με κλωβοφσ ανοικτισ 

κάλαςςασ περιγράφεται πιο κάτω: 

1. Προκιρυξθ του ςχετικοφ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ από το ΣΑΘΕ.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν προςφορά ςτο ΣΑΘΕ.  

3. Επιτροπι του ΣΑΘΕ που ζχει ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό αξιολογεί τισ 

υποβλθκείςεσ προςφορζσ 

4. Ενθμζρωςθ του επιτυχόντα προςφοροδότθ 

5. Ο επιτυχόντασ προςφοροδότθσ καταρτίηει και υποβάλλει ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ 

ςχετικι ολοκλθρωμζνθ Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επιπτϊςεων ςτο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) με 

ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ Περιβαλλοντικισ Ζγκριςθσ.  

6. Μετά τθν απόκτθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ζγκριςθσ από τον επιτυχόντα 

προςφοροδότθ, το ΣΑΘΕ καταρτίηει πρόταςθ που υποβάλλει προσ το Τπουργικό 

υμβοφλιο για τθν εξαςφάλιςθ άδειασ χριςθσ καλάςςιου χϊρου όπωσ αυτόσ 

κακορίςτθκε ςτθν Περιβαλλοντικι ζγκριςθ. 

7. Όταν εξαςφαλιςτεί θ άδεια χριςθσ καλαςςίου χϊρου από το Τπουργικό υμβοφλιο 

τότε θ άδεια εκδίδεται από το ΣΑΘΕ ςτον επιτυχόντα προςφοροδότθ, μετά τθν 

καταβολι του εφάπαξ ποςοφ που προβλζπεται ςτθν προςφορά του, του ποςοφ που 

προζρχεται από τα τζλθ άδειασ χριςθσ καλάςςιου χϊρου και του ποςοφ που 

αφορά τα τζλθ ζκδοςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου. 

Θ άδεια που εκδίδεται από το ΣΑΘΕ, όπωσ αναφζρεται πιο πάνω, ονομάηεται άδεια 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου με κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ και ιςχφει για δζκα 

χρόνια. Με τθν κάκε λιξθ τθσ θ άδεια αυτι ανανεϊνεται για ακόμθ δζκα χρόνια.  Σθν άδεια 

ςυνοδεφουν αρικμόσ όρων που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ μονάδασ και τισ υποχρεϊςεισ 

τθσ κακϊσ και ότι, με τθ λειτουργία τθσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει και οποιεςδιποτε 

άλλεσ επιπρόςκετεσ άδειεσ απαιτοφνται όπωσ π.χ. άδεια από τισ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ.  

θμειϊνεται επίςθσ, ότι οι όροι τθσ περιβαλλοντικισ ζγκριςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Θ εταιρεία πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ που ςυνοδεφουν τθν άδεια τθσ και για το ςκοπό αυτό 

γίνεται παρακολοφκθςθ από το ΣΑΘΕ μζςω τθσ διεξαγωγισ  τακτικϊν διοικθτικϊν και 

επιτόπιων ελζγχων και επικεωριςεων.  

Θ διαδικαςία από τθν θμζρα προκιρυξθσ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ μζχρι και τθν 

ζκδοςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου από το ΣΑΘΕ, διαρκεί περίπου 

ζνα με ενάμιςθ χρόνο. 

Σθν τελευταία δεκαετία ζχουν προκθρυχτεί 2 πλειοδοτικοί διαγωνιςμοί για τθ δθμιουργία 

τριϊν νζων μονάδων υδατοκαλλιζργειασ και οι άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ζχουν 

εκδοκεί επιτυχϊσ για όλεσ τισ μονάδεσ.  Ο χρόνοσ που χρειάςτθκε για τθν ζκδοςθ των 

προαναφερόμενων αδειϊν από τθν θμζρα προκιρυξθσ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ 

κυμάνκθκε μεταξφ 12 και 18 μθνϊν.  Όςον αφορά το κόςτοσ εξαςφάλιςθσ τθσ άδειασ αυτό 
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δεν είναι ςτακερό αφοφ θ διαδικαςία γίνεται μζςω πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και το ποςό 

που καταβάλλεται από τον επιτυχόντα προςφοροδότθ είναι εφάπαξ.  Επιπρόςκετα ςτον 

επιτυχόντα προςφοροδότθ ςτοιχίηει περίπου €30,000 – €40,000 ευρϊ θ εκπόνθςθ τθσ 

ςχετικισ μελζτθσ Επιπτϊςεων ςτο Περιβάλλον και €700 ευρϊ θ ζκδοςθ τθσ άδειασ από το 

ΣΑΘΕ.  Όπωσ ζχει προαναφερκεί θ άδεια ιςχφει για δζκα χρόνια όπου με τθν κάκε λιξθ τθσ 

και νοουμζνου ότι τθροφνται όλοι οι όροι από τισ μονάδεσ, αυτι ανανεϊνεται για ακόμθ 

δζκα χρόνια. Σο κόςτοσ ανανζωςθσ τθσ άδειασ ανζρχεται επίςθσ ςε €700 ευρϊ. Όςον 

αφορά τα τζλθ χριςθσ καλάςςιου χϊρου αυτά ανζρχονται ςε περίπου €0.17/ τμ. Θα πρζπει 

να ςθμειωκεί  ότι το κόςτοσ ζκδοςθσ και ανανζωςθσ τθσ άδειασ κακϊσ και τα τζλθ χριςθσ 

καλαςςίου χϊρου δφναται να ανακεωροφνται και να επαναπροςδιορίηονται. 

τθν όλθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ εμπλζκονται κατά κφριο λόγο το ΣΑΘΕ, το Σμιμα 

Περιβάλλοντοσ, οι Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ και το Τπουργικό υμβοφλιο που εκδίδει τθν 

άδεια χριςθσ καλάςςιου χϊρου. 

 Απλοποίθςθ Διαδικαςιών  

Παρόλο που θ διαδικαςία για τθν εξαςφάλιςθ νζων αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

ιχκυοτροφείου με κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ δεν είναι ιδιαίτερα πολφπλοκθ, είναι 

χρονοβόρα.   Σο ΣΑΘΕ και ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει 

να εξετάςουν πικανοφσ τρόπουσ μείωςθσ του χρόνου που απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ 

άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου. 

Για το ςκοπό αυτό και μεταξφ άλλων κα πρζπει να εξεταςτοφν και τα ακόλουκα: 

α)  Κακοριςμόσ χρονοδιαγραμμάτων για τα διάφορα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ  ζκδοςθσ νζων 

αδειϊν.  

Ο κακοριςμόσ ςχετικϊν χρονοδιαγραμμάτων για κάποια ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κα 

προκακορίηει το χρόνο που κα χρειάηεται για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ 

νζων αδειϊν για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ιχκυοτροφείου ανοικτισ κάλαςςασ. Ενδεικτικά 

ο κακοριςμόσ χρονοδιαγράμματοσ μπορεί να αφορά τα ακόλουκα : 

i)      εξζταςθ των προςφορϊν από τθν αρμόδια ενδό-τμθματικι επιτροπι του ΣΑΘΕ 

και τθν ενθμζρωςθ του επιτυχόντα προςφοροδότθ. 

 

ii)      εξζταςθ τθσ ΜΕΕΠ που κα υποβλθκεί από τον επιτυχόντα προςφοροδότθ. 

 

iii)      ζκδοςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου,  μετά τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ από τον επιτυχόντα προςφοροδότθ. 

 

β) φνταξθ και  ζκδοςθ ςχετικοφ οδθγοφ για τθν εξαςφάλιςθ Άδειασ Κδρυςθσ και 

Λειτουργίασ Ιχκυοτροφείου. 

 

Θα πρζπει να εκδοκεί από το ΣΑΘΕ ςε ςυνεργαςία με τα άλλα εμπλεκόμενα τμιματα, 

ςχετικόσ οδθγόσ που να περιγράφει τθν διαδικαςία εξαςφάλιςθσ άδειασ 

υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ βοθκθτικζσ πλθροφορίεσ για ςκοποφσ 

ενθμζρωςθσ των ενδιαφερόμενων. Ο ςκοπόσ του οδθγοφ είναι να ενθμερϊνει του 
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ενδιαφερόμενουσ για τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται, κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ και ζγγραφα που απαιτοφνται, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ θμιτελισ τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν και να είναι ολοκλθρωμζνθ θ υποβολι εγγράφων και πλθροφοριϊν. 

γ) Δθμιουργία ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ  

Θ δθμιουργία και ο κακοριςμόσ ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ κα αποτελζςει επίςθσ ςθμαντικό 

παράγοντα ςτθ μείωςθ του χρόνου ζκδοςθσ νζων αδειϊν.  Δεδομζνου ότι αυτζσ οι ηϊνεσ 

κα ζχουν προκακοριςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διάφορεσ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικό-

οικονομικζσ παραμζτρουσ όπωσ π.χ άλλουσ χριςτεσ του καλάςςιου χϊρου, αναπτυξιακά 

ζργα κτλ,  αναμζνεται ότι κα μειϊςει ςθμαντικά το χρόνο τθσ διαδικαςίασ εξαςφάλιςθσ 

περιβαλλοντικισ ζγκριςθσ. Δεδομζνου ότι, οι ηϊνεσ αυτζσ κα ζχουν κακοριςτεί εκ των 

προτζρων, μετά από τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν ςτρατθγικϊν περιβαλλοντικϊν μελετϊν 

και μζςω διαβουλεφςεων με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ, 

αυτό αναμζνεται να μειϊςει το χρόνο εξζταςθσ τθσ περιβαλλοντικισ μελζτθσ και τθ 

διάρκεια των ςχετικϊν διαβουλεφςεων για τθ δθμιουργία μιασ νζασ μονάδασ. Εκτενζςτερθ 

αναφορά ςχετικά με τθ δθμιουργία ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ γίνεται πιο κάτω ςτο ςχζδιο 

και ςυγκεκριμζνα ςτο ςθμείο που αφορά το χωροταξικό ςχεδιαςμό και τθ διαςφάλιςθ 

επαρκϊν χϊρων για τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ.  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ όπωσ αναφζρεται και πιο πάνω είναι θ μείωςθ του χρόνου που 

απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου με κλωβοφσ 

ανοικτισ κάλαςςασ. 

Β )   Μονάδεσ που Λειτουργοφν ςε Χερςαίο Χϊρο 

Για τθν εξαςφάλιςθ νζασ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μονάδασ υδατοκαλλιζργειασ που 

λειτοφργει ςτθ ξθρά θ διαδικαςία είναι διαφορετικι ςε ςχζςθ με αυτιν που εκδίδεται 

άδεια για τθ δθμιουργία νζασ μονάδασ ςε καλάςςιο χϊρο.   Ο ενδιαφερόμενοσ πριν 

υποβάλει αίτθςθ για ζκδοςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου ςτο ΣΑΘΕ, κα 

πρζπει πρϊτα να ζχει εξαςφαλίςει ςχετικι πολεοδομικι άδεια από το Σμιμα Πολεοδομίασ 

και Οικιςεωσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν. υγκεκριμζνα θ διαδικαςία είναι θ εξισ: 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ κατακζτει αίτθςθ για ζκδοςθ πολεοδομικισ άδειασ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ ανάπτυξθ ςτο Σμιμα Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν θ οποία ςυνοδεφεται από τθν ανάλογθ Μελζτθ Επιπτϊςεων ςτο 

Περιβάλλον. 

 

2. Θ αίτθςθ εξετάηεται από το Σμιμα Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ λαμβάνοντασ υπόψθ 

και τθ γνωμοδότθςθ του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ βάςει τθσ περιβαλλοντικισ 

μελζτθσ που ζχει υποβλθκεί. 

 

3. Όταν εξαςφαλίςει τθν πολεοδομικι άδεια, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ 

ςτο ΣΑΘΕ για ζκδοςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου ι 

ιχκυογεννθτικοφ ςτακμοφ που λειτοφργει ςτθ ξθρά, θ οποία ςυνοδεφεται από τθν 

πολεοδομικι άδεια και ζνα αντίγραφο τθσ ςχετικισ Μελζτθσ Επιπτϊςεων ςτο 

Περιβάλλον. 
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4. Σο ΣΑΘΕ εκδίδει τθ ςχετικι άδεια θ οποία ςυνοδεφεται από τουσ ςχετικοφσ όρουσ 

αναφορικά με τθ λειτουργία και τισ υποχρεϊςεισ τθσ νζασ μονάδασ.   

Σθν τελευταία δεκαετία ζχει εκδοκεί μια νζα άδεια  ίδρυςθσ και λειτουργίασ αυτισ τθσ 

κατθγορίασ και ο χρόνοσ που χρειάςτθκε για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανιλκε ςε περίπου 12 

μινεσ. το παρόν ςτάδιο υπάρχει μια νζα αίτθςθ υπό εξζταςθ. 

Θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργιάσ ιχκυοτροφείου ςτθ ξθρά ιςχφει για δζκα χρόνια και  μετά 

τθν κάκε λιξθ τθσ ανανεϊνεται για άλλα δζκα χρόνια. Για τθν ζκδοςθ και ανανζωςθ τθσ 

άδειασ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ που λειτουργοφν ςτθ ξθρά, το τζλοσ που 

καταβάλλεται ςτο ΣΑΘΕ ανζρχεται ςε € 700 ευρϊ για τισ καλαςςιζσ μονάδεσ και € 250 ευρϊ 

για τισ μονάδεσ γλυκοφ νεροφ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί  ότι το κόςτοσ ζκδοςθσ και 

ανανζωςθσ των αδειϊν δφναται να ανακεωρείται και να επαναπροςδιορίηεται. 

Όπωσ ζχει προαναφερκεί ςτθν όλθ διαδικαςία εμπλζκεται κατά κφριο λόγο το Σμιμα 

Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ το οποίο εκδίδει τθν πολεοδομικι άδεια, το Σμιμα 

Περιβάλλοντοσ το οποίο γνωμοδοτεί αναφορικά με τθν ανάπτυξθ, το ΣΑΘΕ το οποίο εκδίδει 

τθν ςχετικι άδεια για τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία του ιχκυοτροφείου και οι Κτθνιατρικζσ 

Τπθρεςίεσ οι οποίεσ εκδίδουν τθν κτθνιατρικι άδεια. 

 Απλοποίθςθ Διαδικαςιών  

Θ διαδικαςία και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ πολεοδομικισ άδειασ ζχει 

βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά κα πρζπει να  γίνει προςπάκεια 

για περεταίρω βελτίωςθ και μείωςθ του απαιτοφμενου χρόνου. Θ μείωςθ του χρόνου 

εξαςφάλιςθσ πολεοδομικϊν αδειϊν εμπίπτει γενικότερα ςτο πλαίςιο τθσ κυβερνθτικισ 

πολιτικισ για προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ.  

Σο ΣΑΘΕ και ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να εξετάςουν 

πικανοφσ τρόπουσ μείωςθσ του χρόνου που απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ άδειασ ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου που λειτουργεί ςτθ ξθρά. 

 Για το ςκοπό αυτό και μεταξφ άλλων κα πρζπει να εξεταςτοφν και τα ακόλουκα: 

α) Κακοριςμόσ χρονοδιαγραμμάτων για τα διάφορα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ  ζκδοςθσ νζων 

αδειϊν.  

Ο κακοριςμόσ ςχετικϊν χρονοδιαγραμμάτων για τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αναμζνεται να 

μειϊςει το χρόνο που κα χρειάηεται για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ νζων 

αδειϊν για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ιχκυοτροφείου ςτθ ξθρά.  Ενδεικτικά ο κακοριςμόσ 

χρονοδιαγράμματοσ μπορεί να αφορά τα ακόλουκα : 

i)      εξζταςθ των αιτιςεων εξαςφάλιςθσ πολεοδομικισ άδειασ. 

 

ii)      ζκδοςθ τθσ νζασ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου μετά που ο 

ενδιαφερόμενοσ ζχει υποβάλει τθν αίτθςθ του ςυνοδευόμενθ από τθν ςχετικι 

πολεοδομικι άδεια.  
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β)  φνταξθ και ζκδοςθ ςχετικοφ οδθγοφ για τθν εξαςφάλιςθ Άδειασ Κδρυςθσ και  

Λειτουργίασ Ιχκυοτροφείου 

 

Θα πρζπει να εκδοκεί από το ΣΑΘΕ ςε ςυνεργαςία με τα άλλα εμπλεκόμενα τμιματα, 

ςχετικόσ οδθγόσ που να περιγράφει τθν διαδικαςία εξαςφάλιςθσ άδειασ 

υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ βοθκθτικζσ πλθροφορίεσ για ςκοποφσ 

ενθμζρωςθσ των ενδιαφερόμενων. Ο ςκοπόσ του οδθγοφ είναι να ενθμερϊνει του 

ενδιαφερόμενουσ για τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται, κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ και ζγγραφα που απαιτοφνται, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ θμιτελισ τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν και να είναι ολοκλθρωμζνθ θ υποβολι εγγράφων και πλθροφοριϊν. 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ όπωσ αναφζρεται και πιο πάνω είναι θ μείωςθ του χρόνου που 

απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου ςτθ ξθρά. 

Γ )   Επζκταςθ / Αφξθςθ τθσ Παραγωγισ 

Για τθν επζκταςθ  ι / και αφξθςθ τθσ παραγωγισ των υφιςτάμενων μονάδων, ανεξάρτθτα 

από το είδοσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιχκυοτροφείου (καλάςςιεσ ι χερςαίεσ 

εγκαταςτάςεισ) απαιτείται ςχετικι άδεια από το ΣΑΘΕ. 

Για το ςκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν εκ των προτζρων αίτθμα 

ςτο Σμιμα Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ για τροποποίθςθ τθσ πολεοδομικισ άδειασ εάν 

απαιτείται, κακϊσ και ΜΕΕΠ ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ για να εξαςφαλίςουν τθν ανάλογθ 

Περιβαλλοντικι ζγκριςθ. 

τθ ςυνζχεια υποβάλλουν αίτθςθ ςτο ΣΑΘΕ για αφξθςθ τθσ παραγωγισ τουσ, θ οποία 

ςυνοδεφεται από τθν αντίςτοιχθ περιβαλλοντικι ζγκριςθ και τθν τροποποιθμζνθ 

πολεοδομικι άδεια εάν χρειάηεται. 

ε κάποιεσ περιπτϊςεισ που αφορά επζκταςθ των μονάδων που λειτουργοφν ςε 

καλάςςιουσ χϊρουσ και που απαιτείται ταυτόχρονα και θ τροποποίθςθ τθσ άδειασ χριςθσ 

καλάςςιου χϊρου, τότε το ΣΑΘΕ υποβάλλει ςχετικι πρόταςθ τροποποίθςθσ τθσ ςτο 

Τπουργικό υμβοφλιο. 

τθ ςυνζχεια και δεδομζνου ότι ζχουν εξαςφαλιςτεί οι ςχετικζσ προαναφερόμενεσ 

εγκρίςεισ και άδειεσ εκεί που απαιτοφνται, τότε  το ΣΑΘΕ προχωρεί με τθν τροποποίθςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργιάσ ιχκυοτροφείου ενςωματϊνοντασ ι/και 

τροποποιϊντασ ςτθν ςχετικι άδεια τουσ οποιουςδιποτε ςχετικοφσ όρουσ. 

Όςον αφόρα τισ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ που λειτουργοφν ςε καλάςςιο χϊρο, τα 

τελευταία πζντε χρόνια είχαν υποβλθκεί 8 αιτιςεισ για αφξθςθ τθσ παραγωγισ εκ των 

οποίων ζχουν εγκρικεί οι 7 για ςυνολικά 4 μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ. Επιπρόςκετα ςτο 

παρόν ςτάδιο υπάρχει μια ςχετικι αίτθςθ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ προσ εξζταςθ. 

Για τισ μονάδεσ που λειτουργοφν ςτθν ξθρά ςτο παρόν ςτάδιο υπάρχει μια αίτθςθ για 

αφξθςθ τθσ παραγωγισ θ οποία εξετάηεται.  

Ο μζςοσ χρόνοσ που χρειάςτθκε για τθν διεκπεραίωςθ τθσ εξζταςθσ όλων των αιτιςεων 

κυμάνκθκε μεταξφ 4 και 8 μθνϊν από τθν θμζρα υποβολισ όλων των απαραιτιτων 
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ζγγραφων από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Από τισ πιο πάνω αιτιςεισ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

πλθν ενόσ που αφοροφςε μονάδα που λειτουργεί ςε καλάςςιο χϊρο, εξαςφάλιςαν τθν 

άδεια επζκταςθσ τθσ παραγωγισ τουσ με κάποιεσ προςαρμογζσ για περιβαλλοντικοφσ 

λόγουσ και βάςει τθσ αρχισ τθσ πρόλθψθσ / προφφλαξθσ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο χρόνοσ εξζταςθσ και διεκπεραίωςθσ των πιο πάνω διαδικαςιϊν 

τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν ξεπερνά κατά μζςο όρο τουσ 4 με 6 μινεσ από τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ ςχετικισ ΜΕΕΠ, κεωρείται ότι ο χρόνοσ αυτόσ είναι ικανοποιθτικόσ.  

Θα πρζπει να αναφερκεί ότι για όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ ζκδοςθσ νζων αδειϊν και 

επζκταςθσ τθσ παραγωγισ υφιςτάμενων μονάδων ςθμαντικό ρόλο ςτο κζμα τθσ μείωςθσ 

του χρόνου ζχουν να διαδραματίςουν και οι ενδιαφερόμενοι. Είναι πολφ ςθμαντικό όταν 

υποβάλλονται οι ςχετικζσ αιτιςεισ να είναι ολοκλθρωμζνεσ και να ςυνοδεφονται από όλα 

τα απαραίτθτα ζγγραφα, μελζτεσ, δικαιολογθτικά κτλ. ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ 

κακυςτζρθςθ που ςχετίηεται με τθν υποβολι μθ ολοκλθρωμζνθσ αίτθςθσ.  

θμειϊνεται ότι όλεσ οι Κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ διακζτουν το απαραίτθτο προςωπικό που 

μπορεί να ενθμερϊςει και να κατευκφνει τουσ ενδιαφερόμενουσ ζτςι ϊςτε να 

υποβάλλονται ολοκλιρωνεσ αιτιςεισ και να αποφεφγονται ςχετικζσ κακυςτεριςεισ λόγω 

τθσ υποβολισ μθ ολοκλθρωμζνων αιτιςεων. 

Θ ενθμζρωςθ και θ παροχι ςτιριξθσ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων των κυβερνθτικϊν 

υπθρεςιϊν κα ςυνεχίςει να παρζχεται ςτουσ οποιουςδιποτε ενδιαφερόμενουσ για τισ 

διαδικαςίεσ που απαιτοφνται κακϊσ και για τθ ςφνταξθ ολοκλθρωμζνων και ςωςτϊν 

αιτιςεων.  

Προσ το ςκοπό αυτό κα εξυπθρετιςει και θ ζκδοςθ του προαναφερόμενου    ςχετικοφ 

ζντυπου οδθγοφ για τισ διαδικαςίεσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα που απαιτοφνται. 

 

 

 

Ο Θαλλαςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμοσ (ΘΧ) αποτελεί μια εκ των βαςικϊν δράςεων τθσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Θαλαςςιασ Πολιτικθσ (ΟΘΠ) και ςυνιςτά ςθμαντικό μζςο για τθν βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ των καλαςςίων ηωνϊν και των παράκτιων περιφερειϊν / περιοχϊν. 

Ο ΘΧ ορίηεται ωσ ζνασ τρόποσ βελτίωςθσ τθσ λιψθσ αποφάςεων για τθ διαχείρθςθ των 

ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτο καλάςςιο περιβάλλον.  Βαςικά είναι μια διαδικαςία που 

κατανζμει τριςδιάςτατουσ καλάςςιουσ χϊρουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ, μζςω τθσ οποίασ 

επιτυγχάνονται οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί ςτόχοι του κάκε κράτουσ. 

Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτο χωροταξικό ςχεδιαςμό αναμζνεται να διαδραματίςει και θ 

Ολοκλθρωμζνθ Διαχείρθςθ Παράκτιων Περιοχϊν (ΟΔΠΠ), θ οποία αποτελεί ενα εργαλείο 

ςυντονιςμοφ όλων των διαδικαςιϊν άςκθςθσ πολιτικισ που ζχουν επίδραςθ ςτθν παράκτια 

ηϊνθ ζτςι ϊςτε να διαφαλίηεται θ αειφόροσ ανάπτυξθ, θ οποία κα λθφκεί υπόψθ κατά τον 

αντίςτοιχο ςχεδιαςμό. 

7.2       Προτεραιότθτα 2 : Διαςφάλιςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ 

μζςω ενιαίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

 



Πολυετζσ Εθνικό Στρατηγικό Σχζδιο Υδατοκαλλιζργειασ 2014 - 2020                                                                 Σελ. 25 
 

 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Μζχρι ςιμερα θ χριςθ του καλάςςιου χϊρου ςτθν Κφπρο γινόταν αποςπαςματικά και όχι 

βάςθ ολοκλθρωμζνου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ που να ζχει ωσ επίκεντρο τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ.  Ζνα ςτακερό χωροταξικό πλαίςιο το οποίο κα παρζχει νομικι βεβαιότθτα και 

προβλεψιμότθτα κα προωκιςει τισ επενδφςεισ ςε διάφορουσ τομείσ που 

δραςτθριποιοφνται ςτθ κάλαςςα ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ υδατοκαλλιζργειασ  και κα 

ςτθρίξει περαιτζρω τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των καλαςςίων ηωνϊν και των παράκτιων 

περιοχϊν. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ που παρζχει ο ΘΧ για τθν ανάπτυξθ του καλάςςιου 

χϊρου τθσ Κφπρου και κεωρϊντασ ςκόπιμθ τθν ειςαγωγι και εφαρμογι του το 

ςυντομότερο δυνατό, ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςχετικι πρόταςθ Οδθγίασ τθσ Ευρωπαικισ 

Επιτροπισ  για τθ δθμιουργία πλαςίου για το καλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό και τθν 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παράκτιων περιοχϊν, το Σμιμα Εμπορικισ Ναυτιλίασ (ΣΕΝ) 

ζχει κακοριςτεί από το Τπουργικό υμβοφλιο ςαν θ αρμοδια αρχι για το ςυντονιςμό όλων 

των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποιιςθ και εφαρμογι του ΘΧ ενϊ το Σμιμα 

Περιβάλολοντοσ ζχει κακοριςτεί ωσ θ αρμόδια αρχι για τθν ΟΔΠΠ. 

Πζραν από το ΣΕΝ και του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ που  ζχουν ςυντονιςτικό ρόλο οι άλλεσ 

εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ που λαμβάνουν μεροσ ςτθν ομάδα εργαςίασ για τον ΘΧ είναι οι 

ακόλουκεσ: 

- Τπουργείο Εξωτερικϊν 

- Τπουργείο Άμυνασ 

- Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν 

- Κλάδοσ Θαλαςςίων Ζργων του Σμθματοσ Δθμόςιων Ζργων 

- Σομζασ Τδρογραφίασ του Κλάδου Χαρτογραφίασ του Σμθματοσ Κτθματολογίου και 

Χωρομετρίασ 

- Σμιμα Αρχαιοτιτων 

- Τπθρεςία Ενζργειασ  

- Σμθμα Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ 

- Αρχι Λιμζνων Κφπρου 

Είναι γεγονόσ ότι ζνα από τα ςθμαντικά προβλιματα που ζχουν παρουςιαςτεί όχι μόνο 

ςτθν Κφπρο αλλά και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και που δρα ςαν αναςταλτικόσ παράγοντασ για 

τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι ο μθ κακοριςμόσ κεςμοκετθμζνων χϊρων και 

ηωνϊν για αυτι τθ δραςτθριότθτα. 

Θ υδατοκαλλιζργεια και ειδικά θ καλάςςια υδατοκαλλιζργεια που ςυγκεκριμζνα ςτθν 

Κφπρο παρουςιάηει και τισ μεγαλφτερεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ ανταγωνίηεται για χϊρο 

άλλεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ο τουριςμόσ, θ ςυλλεκτικι αλιεία, θ ναυςιπλοΐα, κακϊσ και 

άλλεσ καλάςςιεσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και παράκτιεσ αναπτφξεισ ι / και 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ όπωσ περιοχζσ ΦΤΘ 2000.  

Θ καλάςςια υδατοκαλλιζργεια είναι μια δραςτθριότθτα που εκ φφςεωσ απαιτεί τθ  χριςθ 

καλάςςιου χϊρου και δικαιωματικά κα πρζπει να αποτελεί ζναν από τουσ χριςτεσ.  Πολλζσ 

μελζτεσ ζχουν δείξει κετικά αποτελζςματα αναφορικά με τθν ανάπτυξθ τθσ 
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υδατοκαλλιζργειασ ςτισ περιπτϊςεισ που θ δραςτθριότθτα αυτι εντάςςεται ςτα πλαίςια 

ενόσ ενιαίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.  Με ζνα τζτοιο ςχεδιαςμό και χωροκζτθςθ κα 

μποροφν να αναγνωριςτοφν οι πλζον κατάλλθλεσ τοποκεςίεσ και να περιοριςτοφν οι 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κακϊσ και οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε άλλουσ χριςτεσ / 

δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ. 

Επιπρόςκετα με τθ δθμιουργία ηωνϊν ςτα πλαίςια ενόσ ενιαίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

κα επιτευχκεί ςυνοχι μεταξφ των ςυςτθμάτων χερςαίου (περιλαμβανομζνων των 

παράκτιων ηωνϊν) και καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ αφου οι παράκτιεσ ηϊνεσ 

αποτελοφν το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ καλάςςιασ και εδαφικισ ανάπτυξθσ. Πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχουν επίςθμα κακοριςτεί οποιεςδιποτε ηϊνεσ 

υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο.   

  7.2.1 - Προώκθςθ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ – Δθμιουργία Ηωνών     

Υδατοκαλλιζργειασ 

τθν Κφπρο λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ακτογραμμισ, τθσ φπαρξθσ πολλϊν χρθςτϊν, κακϊσ 

και τθ ςθμαντικότατθ τουριςτικι βιομθχανία, θ υδατοκαλλιζργεια κα πρζπει να ενταχτεί 

ςτα πλαίςια ενόσ ενιαίου καλάςςιου και παράκτιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ με ςκοπό τθ 

δθμιουργία και τθ κεςμοκζτθςθ ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ. 

Ο ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ των ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ είναι θ ρφκμιςθ τθσ χωρικισ 

διάρκρωςθσ, οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ του κλάδου με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ όςο και τθ δθμιουργία ενόσ βιϊςιμου κλάδου τθσ 

οικονομίασ ενταγμζνου αρμονικά και λειτουργικά ςτο πλζγμα των δραςτθριοτιτων που 

αςκοφνται ςτθν παράκτια ηϊνθ και τον καλάςςιο χϊρο.  Με αυτό τον τρόπο αναμζνεται να 

διαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςθ τθσ υφιςτάμενθσ δραςτθριότθτασ και θ περεταίρω ανάπτυξθ τθσ. 

Προτεραιότθτα είναι θ δθμιουργία ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ που να κατοχυρϊνουν ςτο 

καλάςςιο χϊρο τισ υφιςτάμενεσ μονάδεσ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ λειτουργία και θ 

περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ.   Είναι πολφ ςθμαντικό να αναφερκεί ότι το 75% (7 από τισ 9) 

των μονάδων δραςτθριοποιοφνται ςτθ ευρφτερθ περιοχι Μονισ – Βαςιλικοφ που 

προγραμματίηονται ζργα όπωσ θ καταςκευι ενεργειακοφ κζντρου και υποδομϊν 

υγροποίθςθσ φυςικοφ αερίου(τερματικόσ ςτακμόσ).  

Επίςθσ κα πρζπει να δθμιουργθκοφν και νζεσ πρόςκετεσ ηϊνεσ υδατοκαλλιζργειασ με 

ςκοπό τόςο τθ δθμιουργία νζων μονάδων αλλά και τθν πικανι επζκταςθ υφιςτάμενων 

μονάδων ςε περίπτωςθ που ο παραγωγικόσ χϊροσ τθσ ηϊνθσ/περιοχισ τθσ οποίασ 

λειτουργοφν ζχει αξιοποιθκεί.  

Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι οι περιοχζσ και το μζγεκοσ των ηωνϊν που κα προτακοφν 

κα κακοριςτοφν ςτα πλαίςια του ΘΧ κακϊσ και τθσ ΟΔΠΠ και βάςει των αποτελεςμάτων 

ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν μελετϊν.  

Όπωσ αναφζρεται πιο πάνω, θ δθμιουργία ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να 

περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ. 
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- 7.2.2.1 - Δράςθ 1 :  Διαςφάλιςθ τθσ Λειτουργίασ των Υφιςτάμενων Μονάδων 

Υδατοκαλλιζργειασ 

αν δράςθ 1 και ςτα πλαίςια του ΘΧ και τθσ ΟΔΠΠ κα πρζπει οι μονάδεσ που βρίςκονται 

και λειτουργοφν  ςτθν ευρφτερθ περιοχι Μονισ – Βαςιλικοφ να ενταχκοφν ςε ζνα ενιαίο 

χωροταξικό ςχεδιαςμό που να περιλαμβάνει όλεσ τισ υφιςτάμενεσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ και τισ μελλοντικζσ αναπτφξεισ.  τον ολοκλθρωμζνο 

χωροταξικό ςχεδιαςμό κα πρζπει επίςθσ να λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι υφιςτάμενεσ 

υδατοκαλλιεργθτικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και οι πικανζσ μελλοντικζσ ανάγκεσ των 

μονάδων τόςο για τθν εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία τουσ αλλά και για πικανζσ 

αναπτφξεισ / επζκταςθ των εγκαταςτάςεων και αφξθςθ τθσ παραγωγισ τουσ. Παράλλθλα 

κα πρζπει να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ καλι 

ποιότθτα του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. 

θμειϊνεται ότι εκτόσ από δφο υφιςτάμενεσ μονάδεσ πάχυνςθσ ανοικτισ κάλαςςασ, όλεσ οι 

άλλεσ μονάδεσ πάχυνςθσ είναι ιδθ ςυγκεντρωμζνεσ και λειτουργοφν ςτθν περιοχι Μονισ - 

Βαςιλικοφ. Κατά μία ζννοια, θ προτεινόμενθ δθμιουργία αυτισ τθσ ηϊνθσ κα είναι μια 

φυςικι εξζλιξθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ δεδομζνου ότι, όπωσ ζχει προαναφερκεί,  κα 

λθφκοφν υπόψθ και οι υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ και πικανζσ αναπτφξεισ ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι ςτα πλαίςια του ΘΧ και τθσ ΟΔΠΠ. 

τθ ςυνζχεια και μζςα από τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ κα πρζπει θ περιοχι που κα 

ςυμφωνθκεί να κεςμοκετθκεί ςαν ηϊνθ υδατοκαλλιζργειασ.  Επιπρόςκετα ςτα πλαίςια τθσ 

κεςμοκζτθςθσ τθσ ηϊνθσ κα καταρτιςτοφν και κα κεςμοκετθκοφν και πρόςκετοι όροι για τθ 

λειτουργία των μονάδων εντόσ των ηωνϊν, κακϊσ και για οποιεςδιποτε άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ κα διεξάγονται ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο.   

Όςον αφορά τισ μονάδεσ που δεν βρίςκονται εντόσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Μονισ – 

Βαςιλικοφ κα πρζπει επίςθσ να κατοχυρωκοφν ςτο καλάςςιο χϊρο.   τθν περίπτωςθ αυτι 

κα πρζπει να εξεταςτεί θ πικανι δθμιουργία και θ κεςμοκζτθςθ  μικρϊν ηωνϊν 

υδατοκαλλιζργειασ που να περιλαμβάνουν τθν κάκε μονάδα ξεχωριςτά λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ τουσ ανάγκεσ και δραςτθριότθτεσ,  κακϊσ επίςθσ και τισ πικανζσ 

αναπτφξεισ / επζκταςθ των εγκαταςτάςεων και αφξθςθ τθσ παραγωγισ τουσ. Εναλλακτικά 

κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι θ δραςτθριότθτα αυτι για τισ μεμονωμζνεσ μονάδεσ κα 

εντάςςεται ςαν μια δραςτθριότθτα ςτον ευρφτερο χωροταξικό ςχεδιαςμό των περιοχϊν 

που βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ.  

- 7.2.2.2 - Δράςθ 2 :  Δθμιουργία Νζων Πρόςκετων Ηωνών Υδατοκαλλιζργειασ 

Επιπρόςκετα ςαν δράςθ 2 και ςτα πλαίςια του ΘΧ και τθσ ΟΔΠΠ κα πρζπει να 

αναγνωριςτοφν και να κεςμοκετθκοφν και νζεσ ηϊνεσ υδατοκαλλιζργειασ.   Αυτζσ οι νζεσ 

ηϊνεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελλοντικι δθμιουργία νζων μονάδων κακϊσ και 

πικανϊν επεκτάςεων και αφξθςθ τθσ παραγωγισ μονάδων που κα δραςτθριοποιοφνται ςε 

μια υφιςτάμενθ ηϊνθ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν οποία ζχει καλυφτεί ο διακζςιμοσ 

παραγωγικόσ χϊροσ. 

Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να γίνουν ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ για τθν αναγνϊριςθ και 

αξιολόγθςθ νζων πικανϊν ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ που κα λαμβάνουν υπόψθ τα φυςικά 
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χαρακτθριςτικά/παραμζτρουσ των περιοχϊν, τισ οποιεςδιποτε άλλεσ δραςτθριότθτεσ και 

χριςτεσ, τισ μελλοντικζσ προγραμματιηόμενεσ αναπτφξεισ, τθν διακεςιμότθτα  χερςαίων 

χϊρων για τθν καταςκευι ςχετικϊν χερςαίων  υποςτθρικτικϊν υποδομϊν (ελλιμενιςμόσ, 

αποκικεσ κτλ.) και φυςικά τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. 

τθ ςυνζχεια ςτα πλαίςια τθσ κεςμοκζτθςθσ νζων ηωνϊν και χρθςιμοποιϊντασ τισ 

εμπειρίεσ και τα αποτελζςματα των υφιςτάμενων ηωνϊν  κα καταρτιςτοφν και κα 

κεςμοκετθκοφν/προςαρμοςτοφν οποιοιδιποτε όροι κρικοφν αναγκαίοι για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία των μονάδων εντόσ των ηωνϊν, κακϊσ και για οποιεςδιποτε άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ κα διεξάγονται ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο.   

Παράλλθλα, είναι ςθμαντικό να υπάρχει ςυνοχι μεταξφ των ςυςτθμάτων χερςαίου 

(περιλαμβανομζνων των παράκτιων ηωνϊν) και καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ αφοφ 

οι παράκτιεσ ηϊνεσ αποτελοφν το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ καλάςςιασ και εδαφικισ 

ανάπτυξθσ. Είναι πολφ ςθμαντικό θ επιλογι και ο κακοριςμόσ των ηωνϊν 

υδατοκαλλιζργειασ να γίνεται ςε ςυνάρτθςθ με το χωροταξικό ςχεδιαςμό του χερςαίου 

χϊρου αφοφ για τθν αναπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι απαραίτθτθ και θ δθμιουργία 

ςχετικϊν χερςαίων υποςτθρικτικϊν υποδομϊν.  Για το λόγο αυτό κατά τθν εξζταςθ 

πικανϊν περιοχϊν για τθ δθμιουργία ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ κα λαμβάνεται υπόψθ και 

ο παράκτιοσ / χερςαίοσ ςχεδιαςμόσ (καταλλθλότθτα, διακεςιμότθτα, ςυμβατότθτα κτλ.) 

Σονίηεται ότι για τθ κεςμοκζτθςθ τετοιων ηωνϊν κα πρζπει να προθγθκεί θ κατάρτθςθ 

ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, το οποίο να ρυκμίηει τθ δθμιουργία και τθ λειτουργία 

τουσ.  

Όςον αφορά τισ χερςαίεσ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτον 

ευρφτερο χερςαίο χωροταξικό ςχεδιαςμό ο οποίοσ αποτελεί αρμοδιότθτα του Σμιματοσ 

Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και διζπεται από τισ πρόνοιεσ 

πολιτικισ του ςχετικοφ κεφαλαίου τθσ Διλωςθσ Πολιτικισ για τθν Υπαικρο ςτθν οποία 

περιλαμβάνεται και θ δραςτθριότθτα τθσ υδατοκαλλιεργειασ. Παρόλα αυτά για 

οποιοδιποτε μελλοντικό ςχεδιαςμό κα πρζπει να ςυνεχίςει να λαμβανζται υπόψθ το 

γεγονόσ ότι, θ υδατοκαλλιζργεια είναι μια δραςτθριότθτα που πολλζσ φορζσ χρειάηεται να 

χωροκετθκεί ςε παράκτιεσ περιοχζσ πλθςίων τθσ ακτογραμμισ με κάποιεσ πικανζσ 

εγκαταςτάςεισ εντόσ των ηωνϊν προςταςίασ τθσ παραλίασ ι πλθςίων ποταμϊν και 

υδατοφρακτϊν. 

Γενικά τα πλεονεκτιματα μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ με τθ δθμιουργία ηωνϊν 

υδατοκαλλιζργειασ είναι πολλαπλά. Σα κυριότερα μποροφν να ςυνοψιςκοφν ωσ εξισ: 

 

i.      Θα διαςφαλιςτεί θ μακροπρόκεςμθ λειτουργία και ανάπτυξθ των μονάδων 

προςφζροντασ αςφάλεια και αυξάνοντασ το επενδυτικό ενδιαφζρον. 

 

ii.      Θα ςυνειςφζρει ςτθ μείωςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν (red tape)  αφοφ 

με τθ δθμιουργία των ηωνϊν αναμζνεται να μειωκεί ο χρόνοσ που απαιτείται για 

τθν εξαςφάλιςθ ζγκριςθσ για επζκταςθ τθσ παραγωγισ των υφιςτάμενων 

μονάδων ι / και τθ δθμιουργία νζων. 
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iii.      Θ ανάπτυξθ των ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ κα επιταχφνει τθν άμεςθ ενοποίθςθ 

και επζκταςθ τθσ βιομθχανίασ. 

 

iv.      Θ ςυγκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

προεπιλεγμζνεσ περιοχζσ κα μειϊςει τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τισ 

πικανζσ αρνθτικζσ αλλθλοεπιδράςεισ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ/χριςτεσ εντόσ 

του καλάςςιου χϊρου. 

 

v.      Θα διευκολφνει τθ δθμιουργία ενιαίων / ςυλλογικϊν χερςαίων και καλάςςιων 

υποδομϊν και εγκαταςτάςεων. Σζτοιεσ εγκαταςτάςεισ κα μποροφν να 

περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων ζνα εξειδικευμζνο λιμάνι κακϊσ και επαρκισ και 

μόνιμεσ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ ςτθν περιοχι όπωσ αποκθκευτικοί χϊροι, 

μθχανουργείο κτλ, προκειμζνου να ςτθριχτοφν οι δραςτθριότθτεσ του τομζα τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ εντόσ των ηωνϊν. 

 

vi.      Θ άμεςθ δθμιουργία μιασ πρϊτθσ ηϊνθσ υδατοκαλλιζργειασ δίνει  χρόνο για να 

αξιολογθκοφν οι εμπειρίεσ που κα αποκομίςουμε πριν από τθν τελικι απόφαςθ 

για ζγκριςθ άλλων νζων προτεινόμενων ηωνϊν. 

 

vii.      Θ επίτευξθ ςυνοχισ μεταξφ των ςυςτθμάτων χερςαίου (περιλαμβανομζνων των 

παράκτιων ηωνϊν) και καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ αφου οι παράκτιεσ 

ηϊνεσ αποτελοφν τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ καλάςςιασ και εδαφικισ 

ανάπτυξθσ.    

 

viii.       ε περίπτωςθ που ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ δεν χρθςιμοποιθκοφν 

οποιεςδιποτε νζεσ ηϊνεσ τότε οι χϊροι αυτοί κα μποροφςαν να διατεκοφν ςε 

άλλεσ χριςεισ με κοινωνικό-οικονομικά οφζλθ. 

Επιπρόςκετα πρζπει να ςθμειωκεί ότι για όλεσ τισ ηϊνεσ υδατοκαλλιζργειασ που κα 

δθμιουργθκοφν ςτο καλάςςιο χϊρο κα πρζπει επίςθσ να καταρτιςτοφν ςχζδια ζκτακτθσ 

ανάγκθσ αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν ρφπανςθσ με ςκοπό τθν προςταςία των μονάδων και 

τθ διαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ των ψαριϊν.  

Ο ςτόχοσ είναι αρχικά όπωσ αναφζρεται πιο πάνω θ δθμιουργία και κεςμοκζτθςθ 

τουλάχιςτο δφο καλάςςιων ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ.  Για να επιτευχτεί αυτό κα πρζπει 

άμεςα να ξεκινιςει ο  χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και κα πρζπει να προωκθκοφν ενζργειεσ 

όπωσ: 

i)      θ αναγνϊριςθ των πλζον κατάλλθλων περιοχϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ λαμβάνοντασ υπόψθ, ενδεχομζνωσ, τισ διαδικαςίεσ 

χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

ii)      θ εκπόνθςθ ςχετικϊν μελετϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και κακοριςμοφ τθσ 

φζρουςασ παραγωγικισ ικανότθτασ των ηωνϊν όπου και εάν είναι εφικτό 
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iii)      θ βελτίωςθ και ανάπτυξθ βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και των υποδομϊν που 

απαιτοφνται για να αυξθκεί το δυναμικό των ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ και θ 

λειτουργικότθτα των μονάδων, ςυμπεριλαμβανομζνων επενδφςεων ςε ζργα 

αναδαςμοφ, παροχισ ενζργειασ ι διαχείριςθσ των υδάτων 

 

 

Ο ρόλοσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο ζχει αυξθκεί ςθμαντικά αφοφ ςυμβάλλει ςτθ 

μείωςθ του αλιευτικοφ ελλείμματοσ και κατ’ επζκταςθ ςτθ μείωςθ του αρνθτικοφ 

εμπορικοφ ιςοηυγίου, ςτθ δθμιουργία ςτακερϊν κζςεων εργαςίασ και ςτθν προςφορά 

πρόςκετων αλιευτικϊν προϊόντων ςτον καταναλωτι. Επίςθσ, θ ςυνειςφορά τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ ενιςχφεται περιςςότερο αφοφ θ αυξανόμενθ ηιτθςθ για αλιευτικά 

προϊόντα, δεν μπορεί να ικανοποιθκεί από τθ καλάςςια αλιεία, θ οποία αντιμετωπίηει 

προβλιματα παραγωγισ λόγω υπερεκμετάλλευςθσ πολλϊν αποκεμάτων. 

Θ υδατοκαλλιζργεια είναι ζνασ ςχετικά καινοφργιοσ τομζασ, ο οποίοσ ςυνειςφζρει ςτθν 

κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ του τόπου και εξακολουκεί να ζχει δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ 

λόγω των γεωγραφικϊν και φυςικοχθμικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθ καλάςςια 

περιοχι τθσ Κφπρου. Εντοφτοισ, θ υδατοκαλλιζργεια,  ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, πρζπει να 

αντιμετωπίςει τισ επιφυλάξεισ και τισ λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ, κυρίωσ ςτο πλαίςιο των 

απαιτιςεων προςταςίασ τθσ υγείασ των καταναλωτϊν, τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ και 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Επίςθσ, ακόμα ζνα κζμα το οποίο αποτελεί ςθμαντικό 

αναςταλτικό παράγοντα για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι θ ζλλειψθ 

ςτακερότθτασ των αγορϊν, φαινόμενο που γενικά αντιμετωπίηουν ςχετικά νζοι και 

αναπτυςςόμενοι τομείσ.  

Όπωσ ζχει προαναφερκεί μζςα ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ τθσ Κφπρου και με 

γνϊμονα τθν ΚΑλΠ και τθ τρατθγικι για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Τδατοκαλλιζργειασ, ο απϊτεροσ γενικόσ ςτόχοσ είναι θ αειφόροσ ανάπτυξθ τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ, κυρίωσ ςτισ παράκτιεσ και ορεινζσ περιοχζσ, με τθν προϊκθςθ 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά  βιϊςιμων επιχειριςεων οφτωσ ϊςτε θ 

βιομθχανία να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτισ νζεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ όπωσ αυτζσ 

διαμορφϊνονται ςτθ νζα αγορά.  

Σα μζτρα / δράςεισ για βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και προϊκθςθσ τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ τθσ Κυπριακισ υδατοκαλλιζργειασ, που εξετάηονται ςτθ ςυνζχεια,  αφοροφν τα 

ακόλουκα: 

• Αφξθςθ τθσ παραγωγισ 

• Διαςφάλιςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Ποιότθτασ 

• Εκςυγχρονιςμό  

• Ζρευνα και Καινοτομία 

• Διαφοροποίθςθ  

7.3    Προτεραιότθτα 3 : Βελτίωςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ 
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• Ζργα Τποδομισ υλλογικοφ Ενδιαφζροντοσ  

• Παροχι υμβουλευτικϊν Τπθρεςιϊν 

• Ενίςχυςθ του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου και τθσ Δικτφωςθσ 

 

 7.3.1 -  Αφξθςθ τθσ Παραγωγισ  

Ο μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ ςτακερι αφξθςθ τθσ ετιςιασ παραγωγισ τθσ καλάςςιασ 

υδατοκαλλιζργειασ.  Αυτό προβλζπεται να επιτευχκεί με τθν επζκταςθ των υφιςτάμενων 

μονάδων και τθν ίδρυςθ νζων. Ο ςεβαςμόσ του περιβάλλοντοσ και θ εφαρμογι τθσ αρχισ 

τθσ πρόλθψθσ, κακϊσ και θ δθμιουργία ςτακερϊν κζςεων εργαςίασ αποτζλεςαν και κα 

ςυνεχίςουν να αποτελοφν τρεισ από τισ κυριότερεσ παραμζτρουσ για τθν επίτευξθ του πιο 

πάνω ςτόχου.  

Είναι γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια θ Κυπριακι καλάςςια υδατοκαλλιζργεια παρουςιάηει 

μια ςτακερι ανάπτυξθ.  Θ ςθμερινι αδειδοτθμζνθ παραγωγι ζχει φτάςει τουσ 8,000 

τόνουσ ενϊ θ πραγματικι ετιςια παραγωγι για το 2012 ανιλκε ςε περίπου 4,300 τόνουσ.  

Ο λόγοσ που ςτο παρόν ςτάδιο θ πραγματικι παραγωγι βρίςκεται ςε χαμθλότερα επίπεδα 

από τθν ςυνολικι αδειοδοτθμζνθ παραγωγι οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι τελευταίεσ 

αδειοδοτιςεισ για επεκτάςεισ τθσ παραγωγισ ζχουν δοκεί πρόςφατα ζτςι ϊςτε οι μονάδεσ 

δεν είχαν ακόμθ το χρόνο να καλφψουν τθν πρόςκετθ παραγωγι, κακϊσ επίςθσ και λόγω 

τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ πρόλθψθσ αφοφ κάποιεσ άδειεσ για επζκταςθ τθσ παραγωγισ 

δόκθκαν κλιμακωτά και ςε βάκοσ χρόνου. Επιπρόςκετα ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν θ 

αςτάκεια των αγορϊν κακϊσ και οι μεγάλεσ ετιςιεσ διακυμάνςεισ ςτθν τιμζσ των 

προϊόντων κυρίωσ τθσ τςιποφρασ και του λαβρακιοφ.  

Ζνασ από τουσ ςτόχουσ που είχε τεκεί ςτο παρελκόν ιταν θ επίτευξθ, μεμονωμζνα για τθν 

κάκε μονάδα, κερδοφόρων οικονομιϊν κλίμακασ. Θ πλειοψθφία των μονάδων είχε 

καταφζρει να φτάςει ςε ζνα επίπεδο παραγωγισ που επιτυγχάνονταν οι οικονομίεσ 

κλίμακασ. Παρόλα αυτά και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αφξθςθ του κόςτουσ των 

ιχκυοτρόφων, τθσ ενζργειασ και γενικά τον αυξθμζνο πλθκωριςμό που ζχουν επθρεάςει τισ 

υφιςτάμενεσ οικονομίεσ κλίμακασ, κα πρζπει να ςτθριχτοφν ενζργειεσ όπωσ θ αφξθςθ τθσ 

πραγματικισ ετιςιασ παραγωγισ ζτςι ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθν βελτίωςθ των υφιςτάμενων 

ι / και ςτθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ για όλεσ τισ μονάδεσ. 

Όπωσ αναφζρεται και ςτο κεφάλαιο 6.2, θ τιμι ςτόχοσ όςον αφορά τθν αφξθςθ τθσ 

πραγματικισ παραγωγισ είναι θ πρόςκετθ ετιςια παραγωγι 2000 τόνων μζχρι το 2023, θ 

οποία ςε ποςοςτό αντιςτοιχεί ςε περίπου 40% αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ 

πραγματικι παραγωγι. Θ πρόςκετθ αξία που κα προκφψει από τθν αφξθςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ πραγματικισ παραγωγισ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε περίπου €10 - €11 

εκατομμφρια ετθςίωσ. 
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- 7.3.1.1 -  Συνοπτικι Κοινωνικό-οικονομικι αξιολόγθςθ ςχετικά με τθν επζκταςθ 

υφιςτάμενων και τθ δθμιουργία νζων μονάδων υδατοκαλλιζργειασ 

Θ αξιολόγθςθ που εξετάηεται εδϊ βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ που αφορά τθν επζκταςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ δραςτθριότθτασ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είτε με αφξθςθ τθσ παραγωγισ ι / και 

με τθ δθμιουργία νζων μονάδων. Για το λόγο αυτό  θ αναμενόμενθ οικονομικι επίπτωςθ 

πρζπει να είναι μια περαιτζρω επζκταςθ τθσ τιμισ που ζχει επιτευχτεί μζχρι ςιμερα και 

μπορεί να ςυνοψιςτεί ωσ εξισ: 

i.      Προβλζπεται ότι το άμεςο και το πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα του πρϊτου 

γφρου ενόσ ζργου 1.000 τόνων, κα αυξιςει τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ κατά 

περίπου το ιςοδφναμο των 30 άνκρωπο-ετϊν ετθςίωσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ 

ψαριϊν υπό εξζταςθ. τθν άμεςθ απαςχόλθςθ κα περιλαμβάνονται βιολόγοι, 

δφτεσ, χειριςτζσ ςκαφϊν, μθχανικοί και άλλοι τεχνικοί και εργάτεσ. Σο πλιρεσ 

πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα κα μποροφςε να δθμιουργιςει περιςςότερεσ 

κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε άλλουσ παρεμφερείσ και μθ, τομείσ τθσ οικονομίασ 

μζςω του ςυνόλου των μιςκϊν και των πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων των 

κερδϊν. 

 

ii.      Θ φφςθ τθσ δραςτθριότθτασ είναι τζτοια ζτςι ϊςτε θ προςτικζμενθ αξία του 

εξαγόμενου προϊόντοσ είναι ςυνικωσ πολφ υψθλι ειδικά ςε περιόδουσ που οι 

αγορζσ παρουςιάηουν μια ςτακερότθτα. 

 

iii.      Οι διαςυνδζςεισ με πολλοφσ άλλουσ τομείσ μποροφν να οδθγιςουν ςε 

υψθλότερο πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων 

χερςαίεσ, καλάςςιεσ και εναζριεσ μεταφορζσ, επιςκευι και ςυντιρθςθ ςκαφϊν 

και εγκαταςτάςεων,  βιομθχανίεσ ςυςκευαςίασ, εταιρείεσ αςφάλιςθσ, κακϊσ και 

εργαςτιρια που διενεργοφν τθν παρακολοφκθςθ του περιβάλλοντοσ και που 

καταρτίηουν τισ ςχετικζσ μελζτεσ αξιολόγθςθσ. 

 

iv.      Θ διαςφνδεςθ με τισ ςχετικζσ βιομθχανίεσ ςτιριξθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ  κα 

πρζπει αναγκαςτικά να οδθγιςει ςε αποτελζςματα.  Αυτά ςχετίηονται με τθν 

βιομθχανία παραγωγισ τροφίμων κακϊσ και τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ του 

εξοπλιςμοφ, όπωσ τα δίχτυα και κλουβιά μαηί με τα καλάςςια ςκάφθ που 

απαιτοφνται από τθ δραςτθριότθτα τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

 

v.      Ενιςχφει τον παράγοντα προικοδότθςθσ, ο οποίοσ ζχει ζνα ςθμαντικό ρόλο να 

διαδραματίςει όςον αφορά το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ενόσ ζκνουσ. Μετά 

από πζραν των δφο δεκαετιϊν που δραςτθριοποιείται εμπορικά θ 

υδατοκαλλιζργεια, ζχει δθμιουργθκεί ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ πόρων όπωσ οι 

δεξιότθτεσ, θ τεχνογνωςία και θ υποδομι που μπορεί μόνο να ενιςχυκεί με τθν 

επζκταςθ του τομζα και τθ διαφοροποίθςθ ςε νζα είδθ. 

 

vi.      Μπορεί να ενιςχφςει τθν ζρευνα και ανάπτυξθ (R & D). Θ ενεργι ζρευνα ςτον 

τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ από τα ερευνθτικά κζντρα και ιδρφματα μπορεί να 

βοθκιςει τθν τοπικι βιομθχανία ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ επιςτθμονικι και θ 
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τεχνικι γνϊςθ κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ αγοράσ. Εκνικοί 

οργανιςμοί και ιδρφματα που εμπλζκονται ςτον τομζα τθσ Ζρευνασ και 

Ανάπτυξθσ ζχουν τθν ευκαιρία για περαιτζρω επζκταςθ αυτισ τθσ 

δραςτθριότθτασ ςε νζεσ καινοτομίεσ και τομείσ υψθλισ αξίασ, ειδικά ςε 

περίπτωςθ που εξευρεκεί εξειδικευμζνο προςωπικό ζτοιμο να αναλάβει τθν 

πρόκλθςθ. 

Οι πιο πάνω δαπάνεσ μαηί με τα πρότυπα πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα (standard 

multiplier effects) των δαπανϊν από μιςκοφσ, θμερομίςκια, μθ διανεμόμενα κζρδθ και τα 

κζρδθ που διανζμονται ςτουσ μετόχουσ, όλα μαηί ςυνειςφζρουν για το τελικό οικονομικό 

αποτζλεςμα τθσ προτεινόμενθσ δραςτθριότθτασ για τθν οικονομία. 

υμπεραςματικά ο ςυνολικόσ οικονομικόσ και κοινωνικόσ αντίκτυποσ τθσ προτεινόμενθσ 

επζκταςθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ πρζπει να κεωρθκεί ωσ μια αξιόλογθ επζνδυςθ για τθν 

Κφπρο. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα πιο πάνω κα πρζπει να ςτθριχτοφν παραγωγικζσ επενδφςεισ που 

κα περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν ςτιριξθ και προϊκθςθ των ακόλουκων δράςεων: 

 

- αφξθςθ τθσ παραγωγισ με τθν επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων 

υδατοκαλλιζργειασ. 

 

- αφξθςθ τθσ παραγωγισ με τθν δθμιουργία νζων μονάδων / επαναδραςτθριοποίθςθ 

υφιςτάμενων. 

  

 7.3.2 -  Περιβαλλοντικι Διάςταςθ – Διαςφάλιςθ τθσ Περιβαλλοντικισ Ποιότθτασ 

Θ υδατοκαλλιζργεια αποτελεί μια δραςτθριότθτα θ οποία βρίςκεται τισ πλείςτεσ φορζσ ςε 

άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον.  τθν υφιςτάμενθ πολιτικι ενςωματϊνεται 

πλιρωσ θ περιβαλλοντικι διάςταςθ ςε ότι αφορά δραςτθριότθτα του τομζα τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ και τθν μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.  Για τθ δθμιουργία 

νζων μονάδων ι και για τθν επζκταςθ τθσ παραγωγισ υφιςτάμενων μονάδων απαιτείται 

μεταξφ άλλων θ εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνων μελετϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και  θ 

εξαςφάλιςθ ςχετικισ ζγκριςθσ από τθν αρμόδια αρχι. 

Επιπρόςκετα οι μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ κάλαςςασ είναι υποχρεωμζνεσ δια 

νόμου να υποβάλλουν δυο φορζσ το χρόνο (χειμϊνα – καλοκαίρι) ζκκεςθ περιβαλλοντικοφ 

ελζγχου βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου παρακολοφκθςθσ που εκδίδει το Σμιμα Αλιείασ και 

Θαλαςςίων Ερευνϊν (Παράρτθμα Ι).  

Είναι γεγονόσ ότι τα τελευταία είκοςι  χρόνια, θ καλλιζργεια τςιποφρασ (Sparus aurata) και 

λαυρακιοφ (Dicentrarchus labrax), κακϊσ και άλλων Μεςογειακϊν ειδϊν,  ςε κλωβοφσ 

ανοικτισ κάλαςςασ παρουςιάηει μια ςτακερι αφξθςθ ςτα ολιγοτροφικά παράκτια φδατα 

τθσ Κφπρου, με μεγάλεσ προοπτικζσ για περαιτζρω ςταδιακι ανάπτυξθ ςτθ βάςθ τθσ αρχισ 

τθσ πρόλθψθσ. Παρά το γεγονόσ ότι θ χριςθ αυτισ τθσ πρακτικισ υδατοκαλλιζργειασ 

κεωρείται ωσ μια φιλικι προσ το περιβάλλον μζκοδοσ, δεδομζνου ότι είναι πικανό να 
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ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων λόγω των χαρακτθριςτικϊν 

διαςποράσ τθσ ανοικτισ κάλαςςασ, θ υδατοκαλλιζργεια βρζκθκε αντιμζτωπθ με 

αντιδράςεισ από άλλουσ παραδοςιακοφσ χριςτεσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, όπωσ 

είναι ο τουριςμόσ και θ αλιεία. 

Ζνα πολφ αυςτθρό νομικό πλαίςιο που περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ του 

περιβάλλοντοσ ζχει υιοκετθκεί και εφαρμοςτεί για τθ διευκόλυνςθ τθσ παρακολοφκθςθσ 

και αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ. Σο 

πλαίςιο αυτό παρζχει ζνα αποτελεςματικό και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ και παρακολοφκθςθσ που κα ςυμβάλει ςτο ςτόχο τθσ κυβζρνθςθσ για τθν 

επίτευξθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. Ωσ εκ τοφτου, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

περαιτζρω επζκταςθ των καλάςςιων υδατοκαλλιεργειϊν ςτθν Κφπρο, θ βιομθχανία 

καλείται να βελτιϊςει περαιτζρω τισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ τθσ και να ςυνεχίςει να 

αποδεικνφει ότι θ καλάςςια ιχκυοκαλλιζργεια δεν επθρεάηει αρνθτικά το καλάςςιο 

περιβάλλον. 

Οι καλάςςιεσ μονάδεσ πάχυνςθσ ςτθν Κφπρο υποχρεοφνται να καταρτίηουν και να 

υποβάλλουν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ δφο φορζσ το χρόνο ζνα πρόγραμμα περιβαλλοντικισ 

παρακολοφκθςθσ, με βάςθ τουσ περί Τδατοκαλλιζργειασ νόμουσ και κανονιςμοφσ. Σο 

πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων παραμζτρων, 

χρθςιμοποιϊντασ κακιερωμζνεσ και αποδεκτζσ τεχνικζσ και εργαςτθριακζσ μεκοδολογίεσ 

(Πίνακασ 2). Οι τεχνικζσ και οι παράμετροι που χρθςιμοποιοφνται για τθν περιβαλλοντικι 

παρακολοφκθςθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι ςθμαντικοί, δεδομζνου ότι πρζπει να είναι 

καλοί δείκτεσ τθσ περιβαλλοντικισ διαταραχισ / αλλαγισ με τθν πάροδο του χρόνου, αλλά 

επίςθσ κα πρζπει να είναι απλοί και αποδοτικοί. Σα προγράμματα παρακολοφκθςθσ που 

πραγματοποιοφνται από τισ εταιρείεσ υδατοκαλλιζργειασ, γίνονται μζςω ανεξάρτθτων 

ερευνθτϊν/εταιρειϊν που ζχουν εγκρικεί από το Διευκυντι του Σμιματοσ Αλιείασ και 

Θαλαςςίων Ερευνϊν. 

Θ ςυνεπισ εφαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με 

το αν θ βιομθχανία ςυμβάλλει ςτθν υποβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και 

λειτουργεί ωσ ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τον κακοριςμό ενόσ βιϊςιμου ςχεδίου 

διαχείριςθσ για τθν περιβαλλοντικά βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ 

ςτθν Κφπρο. Οι κφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ είναι οι εξισ: 

 Παροχι βαςικϊν ςτοιχείων για τον εντοπιςμό των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

από τθ δραςτθριότθτα τθσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ (ανοικτισ κάλαςςασ). 

 

 Προςδιοριςμόσ των αποδεκτϊν ορίων ι αποδεκτϊν ηωνϊν επιπτϊςεων (AZE) και θ 

διατιρθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εντόσ αποδεκτϊν ορίων ι AZE. 

 

 Παροχι ποιοτικϊν δεδομζνων για τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και για τθ 

διατιρθςθ τθσ υγείασ των εκτρεφόμενων ψαριϊν. 

 

 Ανάπτυξθ/βελτίωςθ μεκόδων για τθ μελλοντικι παρακολοφκθςθ. 

 

 Κακοριςμόσ  των απαιτοφμενων ενεργειϊν και δράςεων. 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 - Παράμετροι που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα περιβαλλοντικισ 

παρακολοφκθςθσ για τισ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν ανοικτι 

κάλαςςα 

Παράμετροσ 
Δειγματολθψίεσ και 

Δείγματα ανά τακμό1  
υχνότθτα 

Στιλθ Φδατοσ 

Θρεπτικά  

(NO3
-, NO2

-, NH4
+, PO4

-3)  

2 επαναλθπτικά 

δείγματα    

Χειμϊνα και 

Καλοκαίρι 

Χλωροφφλλθ-α  2 επαναλθπτικά 

δείγματα  

Χειμϊνα και 

Καλοκαίρι 

Βενκικι Κοινότθτα (Benthic community) 

Μακροβζνκοσ 

(Macrobenthos)  

3 επαναλθπτικά 

δείγματα Van Veen grab, 

επιφάνειασ 0.1 m2  , ι 6 

επαναλθπτικά δείγματα 

Van Veen grab, 

επιφάνειασ 0.05 m2   

Ετιςια (Καλοκαίρι)  

Κηθμα 

Οργανικό υλικό                                 

(% περιεχόμενο) 

- Ετιςια (Καλοκαίρι) 

υνολικόσ Οργανικόσ Φωςφόροσ - Ετιςια (Καλοκαίρι) 

Μακροςκοπικι Επικεώρθςθ 

Τποβρφχια Οπτικι Επικεϊρθςθ  - Ετιςια (Καλοκαίρι) 

Ποςειδώνια (Posidonia oceanica) 2 

Πυκνότθτα  Ετιςια (Καλοκαίρι) 

Επιφάνεια φφλλων  Κάκε 5 χρόνια 
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1 Σο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνει 4 ςτακμοφσ δειγματολθψίασ: ςε 0, 50, 200 

και 500 μζτρα απόςταςθ από τουσ κλωβοφσ προσ τθν κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων 

ρευμάτων, κακϊσ και ζνα ςτακμό αναφοράσ 2 χιλιόμετρα μακριά από τα κλουβιά που 

βρίςκεται αντίκετα από τθν κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων ρευμάτων. 

2 Θ παράμετροσ τθσ Ποςειδϊνιασ (P. Oceanica), αυτι τθ ςτιγμι παρακολουκείται από το 

Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΣΑΘΕ) και όχι από τισ εταιρείεσ  

υδατοκαλλιζργειασ, όπωσ το υπόλοιπο των παραμζτρων. 

 Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 

 

- Βενκικά Μακρό-αςπόνδυλα (Benthic Macro-invertebrates): 

φμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ για τθν καλάςςια 

υδατοκαλλιζργεια ανοικτισ κάλαςςασ, τα δείγματα των βενκικϊν μακρό-αςπονδφλων 

(οργανιςμοί που ηουν πάνω ι μζςα ςτα καλάςςια ιηιματα και που είναι μεγαλφτερα από 

0,5 mm)ςυλλζγονται κάκε καλοκαίρι (Ιοφλιοσ), από όλουσ τουσ κακοριςμζνουσ ςτακμοφσ 

δειγματολθψίασ. 

Μακροπανίδα είναι ζνα από τα τζςςερα Βιολογικά Ποιοτικά τοιχεία (ΒΠ) ςφμφωνα με 

τθν οδθγία πλαίςιο για τα φδατα (2000/60/ΕΚ) και κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ 

Διαβακμονόμθςθσ (Med GIG), θ Κφπροσ μαηί με άλλα ευρωπαϊκά μεςογειακά κράτθ μζλθ, 

επζλεξε το δείκτθ Bentix (απόφαςθ τθσ Ε. Επιτροπισ : 2008/915/ΕΚ, N. Simboura & A. 

Zenetos, 2002 «Benthic Indicators to use in Ecological Quality classification of Mediterranean 

soft bottom marine ecosystems, including a new Biotic Index»). 

- Θαλάςςια λιβάδια Ποςειδωνίασ (Posidonia oceanica): 

Σο καλάςςιο αγγειόςπερμο Ποςειδϊνια (Posidonia oceanica), παρακολουκείται από τον 

Σομζα Θαλάςςιου Περιβάλλοντοσ του ΣΑΘΕ.  Θ παρακολοφκθςθ περιλαμβάνει: 1) τθ 

ςυλλογι βλαςτϊν για τθν ποςοτικι ανάλυςθ των παραμζτρων: α) Μζςοσ όροσ επιφάνειασ 

φφλλων ανά βλαςτό, β)  ξθρό βάροσ των επίφυτων και γ)  ξθρό βάροσ των φφλλων, 2) 

πυκνότθτα βλαςτϊν του λιβαδιοφ Ποςειδϊνιασ και 3) Οπτικι παρακολοφκθςθ του 

λιβαδιοφ Ποςειδϊνιασ με τθ χριςθ μόνιμων υποβρφχιων πλαιςίων. 

Θ Ποςειδϊνια είναι επίςθσ ζνα από τα Βιολογικά Ποιοτικά τοιχεία (ΒΠ) ςφμφωνα με τθν 

οδθγία πλαίςιο για τα φδατα (2000/60/ΕΚ) και κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ 

διαβακμονόμθςθσ (Med GIG), θ Κφπροσ, μαηί με άλλα ευρωπαϊκά μεςογειακά κράτθ μζλθ, 

επζλεξε το δείκτθ  PRΕΙ για τθν αξιολόγθςθ/εκτίμθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ των 

παράκτιων υδάτινων ςυςτθμάτων (απόφαςθ Ε. Επιτροπισ: 2008/915/ΕΚ). 

Χλωροφφλλθ-α: Θ χλωροφφλλθ α (Chl-α), θ οποία είναι ζνασ δείκτθσ τθσ φυτοπλαγκτονικισ 

βιομάηασ και επομζνωσ, αποτελεί δείκτθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, παρακολουκείται 

ςτθ ςτιλθ του νεροφ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ διαβακμονόμθςθσ (Med GIG), τθσ οδθγίασ πλαίςιο για τα 

φδατα (2000/60/ΕΚ), οι ςυγκεντρϊςεισ χλωροφφλλθσ-α (Chl-α)  χρθςιμοποιοφνται για τον 

κακοριςμό των ορίων υψθλισ, καλισ, μζτριασ κτλ.  (High – Good – Moderate etc.) 
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οικολογικισ κατάςταςθσ ςτα πλαίςια τθσ εκτίμθςθσ των παράκτιων υδάτων τθσ περιοχισ 

τθσ Ανατολικισ Μεςογείου (τφποσ ΙΙΙ Ε) (απόφαςθ τθσ Ε. Επιτροπισ: 2008/915/ΕΚ). 

 Αποτελζςματα / υμπεράςματα του υφιςτάμενου Προγράμματοσ 

Παρακολοφκθςθσ των μονάδων Τδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ Θάλαςςασ: 

 

- οι παράμετροι τθσ ςτιλθσ νεροφ όπωσ θ χλωροφφλλθ-α και τα κρεπτικά άλατα δεν 

παρουςιάηουν ςθμαντικι χωρικι και χρονικι μεταβολι/διακφμανςθ (variability). 

 

- Οι αλλαγζσ ςτθ μακρό-πανίδα παρουςιάηονται ςε μια περιοριςμζνθ ηϊνθ που δεν 

υπερβαίνει ςυνικωσ τα 200 μζτρα απόςταςθ από τα κλουβιά ιχκυοκαλλιζργειασ. 

 

- Με βάςθ τουσ δείκτεσ (Bentix, PREI, Chl-α) μετά από τισ ςχετικζσ αναλφςεισ και 

αξιολογιςεισ των Βιολογικϊν Ποιοτικϊν τοιχείων (ΒΠ), θ ςυνολικι οικολογικι 

κατάςταςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ πζραν τθσ ηϊνθσ των 200 μζτρων περίπου 

από τα κλουβιά υδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ κάλαςςασ, κεωρείται καλι. 

 

Όςον αφορά τισ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ γλυκοφ νεροφ, το ΣΑΘΕ ςτα πλαίςια του 

ελζγχου που διενεργεί, πραγματοποιεί επιτόπιεσ δειγματολθψίεσ νεροφ. Οι δειγματολθψίεσ 

γίνονται μία (1) φορά το χρόνο και λαμβάνεται δείγμα από το νερό που ειςζρχεται ςτθ 

μονάδα και δείγμα από το νερό που απορρίπτεται ςτο περιβάλλον. Σα δείγματα 

μεταφζρονται αυκθμερόν ςτο Κρατικό Χθμείο όπου πραγματοποιοφνται και οι ςχετικζσ 

αναλφςεισ.  

Οι παράμετροι που ελζγχονται είναι:  ΡΘ, Θερμοκραςία, Διαλυμζνο Οξυγόνο,  Αιωροφμενα 

τερεά,  BOD5, Ολικόσ Φωςφόροσ, Νιτρϊδθ, Ολικι Αμμωνία, Ελεφκερθ Αμμωνία, Ολικό 

Τπολειμματικό Χλϊριο, Ολικόσ Ψευδάργυροσ και Ολικόσ Χαλκόσ.   

Για τθν επιλογι των πιο πάνω παραμζτρων  λιφκθκε υπόψθ θ οδθγία 2006/44/ΕΚ που 

αφορά τθν  Ποιότθτα των Γλυκϊν Τδάτων που ζχουν Ανάγκθ Προςταςίασ ι Βελτίωςθσ για 

τθ Διατιρθςθ τθσ Ηωισ των Ιχκφων. 

θμειϊνεται ότι βάςθ των αποτελεςμάτων των αναλφςεων δεν ζχει προκφψει μζχρι ςιμερα 

οποιοδιποτε πρόβλθμα από τθ λειτουργία των μονάδων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα πιο πάνω ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι και κα παραμείνει θ 

διαςφάλιςθ τθσ καλισ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ και τθσ ευθμερίασ των εκτρεφόμενων 

ειδϊν με τθν εφαρμογι του υφιςτάμενου αυςτθροφ νομοκετικοφ πλαιςίου, κακϊσ και τισ 

απαραίτθτεσ προςαρμογζσ ςε περίπτωςθ που προκφπτουν νζα ςτοιχειά που κα μποροφςαν 

να βελτιϊςουν τθν περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ. Επιπρόςκετα κα πρζπει να 

προωκθκοφν και να ςτθριχτοφν ενζργειεσ που αποςκοποφν ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ τόςο 

του περιβάλλοντοσ αλλα και τθσ ευθμερίασ των ηωϊν. 

υγκεκριμζνα ςτα πιο πάνω πλαίςια κα πρζπει να προωκθκοφν δράςεισ που αφοροφν 

- τθν εφαρμογι επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων περιβαλλοντικοφ ελζγχου πζραν από τισ 

απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ. 
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- τθ ςυμμετοχι ςτα ςυςτιματα οικολογικισ διαχείριςθσ και οικολογικοφ ελζγχου (EMAS). 

 

- εφαρμογι μεκόδων εκτροφισ και άλλων δράςεων οι οποίεσ μειϊνουν ςθμαντικά τισ 

επιπτϊςεισ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. 

 

- ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ των εκτρεφόμενων ειδϊν ςε 

ςχζςθ με το περιβάλλον. 

 

- μεκόδουσ υδατοκαλλιζργειασ ςυμβατζσ με ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ ανάγκεσ και 

υποκείμενεσ ςε ειδικζσ απαιτιςεισ διαχείριςθσ που απορρζουν από το χαρακτθριςμό 

των περιοχϊν NATURA 2000. 

 

- Σθν άμεςθ ςυμμετοχι ςε διατιρθςθ και αναπαραγωγι υδρόβιων ηϊων, ςτο πλαίςιο 

προγραμμάτων διατιρθςθσ και αποκατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ που κεςπίηονται 

από δθμόςιεσ αρχζσ ι υπό τθν εποπτεία τουσ.  

 

 7.3.3  -  Εκςυγχρονιςμόσ  

 

Οι μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο λειτουργοφν από τθν δεκαετία του 1970.  Θ 

δραςτθριότθτα τθσ εντατικισ υδατοκαλλιζργειασ ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτον 

εκςυγχρονιςμό και τθν καινοτομία.  Για το λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια οι μονάδεσ 

υδατοκαλλιζργειασ προςπακοφν να ανταποκρικοφν και να ευκυγραμμιςτοφν με τισ 

εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ οι οποίεσ βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα τθσ λειτουργίασ τουσ ςε 

ςχζςθ με τθν παραγωγικότθτα, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν προςταςία των 

καταναλωτϊν, τθν ποιότθτα των προϊόντων και τθν ευθμερία των εκτρεφόμενων ειδϊν με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ.  

Θ προςπάκεια αυτι κα πρζπει να ςυνεχιςτεί με τθν προϊκθςθ και ςτιριξθ παραγωγικϊν 

επενδφςεων που αφοροφν τον εκςυγχρονιςμό των μονάδων ςε κζματα τεχνολογίασ αλλα 

και από οργανωτικισ και εμπορικισ άποψθσ, κακϊσ και με τθν ςτιριξθ και προϊκθςθ 

επενδφςεων που αφοροφν νζεσ καινοτόμεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ καλλιζργειασ όπωσ 

τα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ / επανακυκλοφορίασ του νεροφ, χριςθ εναλλακτικϊν πθγϊν 

ενζργειασ κτλ. με ςκοπό τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ . 

υγκεκριμζνα ςτα πιο πάνω πλαίςια κα πρζπει να ςτθριχτοφν και να προωκθκοφν 

παραγωγικζσ επενδφςεισ οι οποίεσ μεταξφ άλλων κα ςυμπεριλαμβάνουν δράςεισ που 

αφοροφν: 

- τον εκςυγχρονιςμό των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ. 
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- τθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό όςον αφορά τθν υγεία και τθν καλι διαβίωςθ των 

ηϊων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αγοράσ εξοπλιςμοφ για τθν προςταςία των 

αποκεμάτων και των εγκαταςτάςεων υδατοκαλλιζργειασ από τουσ κθρευτζσ. 

- τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ι τθν ενίςχυςθ των κετικϊν επιδράςεων ςτο 

περιβάλλον και τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων,  

- επενδφςεισ  που αφοροφν τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ 

 

 7.3.4  -   Ζρευνα και Καινοτομία 

 
Όπωσ αναφζρεται και πιο πάνω θ εφαρμογι τθσ καινοτομίασ ςε όλα τα επίπεδα και πτυχζσ 
τθσ παραγωγισ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα για τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθν 
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ για τθν δραςτθριότθτα τθσ υδατοκαλλιζργειασ. 
  
O τομζασ τθσ υδατοκαλλιζργειασ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ το περιβάλλον, 
δθλαδι, τθν ποιότθτα των νερϊν και τισ φυςικοχθμικζσ ςυνκικεσ, τθ  βιολογία των 
καλλιεργοφμενων ειδϊν, τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ ςε ότι αφορά τθν 
ανάπτυξθ, τθ ςυμπεριφορά, τθ διατροφι των ψαριϊν κ.λπ. ςε ςυνδυαςμό με τισ μεκόδουσ 
και πρακτικζσ  διαχείριςθσ.  
 
Ζχοντασ υπόψθ τα πιο πάνω αλλά και τισ ανάγκεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο 
τομζασ, απαιτείται ζρευνα ςε κζματα ανάπτυξθσ και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και 
βιωςιμότθτασ τθσ υδατοκαλλιζργειασ μζςα από ςυνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ ι άλλουσ 
φορείσ για εκπόνθςθ διαφόρων προγραμμάτων και μελετϊν.   
 
Οι δράςεισ, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να επικεντρωκεί ο τομζασ τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςχετικά 
με τθν ζρευνα και τθν καινοτομία αφοροφν: 
 
- Δθμιουργία και βελτίωςθ τθσ ερευνθτικισ υποδομισ ςτον τομζα. 

 
- Ανάπτυξθ διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν και εφαρμογι ερευνθτικϊν προγραμμάτων. 
 

- Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ με τθν καλλιζργεια νζων εμπορικϊν ειδϊν και τθν 
ανάπτυξθ γενικότερα, τθσ τεχνολογίασ εκτροφισ και αναπαραγωγισ τουσ 

 

- Προϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν. 
 
- Προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 

- Προςταςία τθσ  παραγωγισ. 
 

- Βελτίωςθ τθσ διαβίωςθσ των εκτρεφόμενων ειδϊν. 
 

- Αξιοποίθςθ ιπιων / εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ. 
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- Βελτίωςθ διαδικαςιϊν, νζων ι βελτιωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

οργάνωςθσ. 

 
- Ανάπτυξθ ι ειςαγωγι ςτθν αγορά νζων ι ςθμαντικά βελτιωμζνων προϊόντων. 
 

- χεδιαςμό και αξιολόγθςθ των εμπλουτιςμϊν ι τθσ ειςαγωγισ/εμπλουτιςμό νζων ειδϊν 
ςτα εςωτερικά φδατα. 

 

- Προςταςία των μεςογειακϊν ειδϊν, μζςω τθσ αναπαραγωγισ τουσ και τθσ δθμιουργίασ 
τράπεηασ γενετικοφ υλικοφ. 

 
- χεδιαςμό μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ςε ανοικτι κάλαςςα ςε πιο βακειά νερά μακριά 

από τθν ακτι  
 

- Σεχνολογία και εφαρμογι κλειςτϊν ςυςτθμάτων καλλιζργειασ / επανακυκλοφορίασ του 
νεροφ. 

 

- Παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων.  
 

Οι πιο πάνω δράςεισ  κα πρζπει να προωκθκοφν και να ςτθριχτοφν τόςο μζςω του νζου 

Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Αλιείασ όςο και μζςω τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ ςε ότι αφορά τθν 

Ζρευνα. 

Πολλζσ από τισ δράςεισ ςτα πλαίςια τθσ καινοτομίασ και ζρευνασ μποροφν να εξεταςτοφν 

και από τα κυβερνθτικά ερευνθτικά κζντρα υδατοκαλλιζργειασ που ςτθ ςυνζχεια οι 

εφαρμογζσ και τα αποτελζςματα κα μεταφερκοφν ςτον ιδιωτικό τομζα εφόςον 

αποδειχτοφν αποδοτικά και βιϊςιμα.  

 

   7.3.5  -   Διαφοροποίθςθ Παραγωγισ 

 

Είναι γεγονόσ ότι για πολλά χρόνια θ βιομθχανία ςτθν Κφπρο βαςίηεται ςε δφο κφρια είδθ, 

το λαβράκι και τθν τςιποφρα. Παρά το γεγονόσ ότι πολλά άλλα είδθ ζχουν δοκιμαςτεί 

πειραματικά ςτθν Κφπρο και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Μεςογείου θ εμπορικι επιτυχία ιταν πολφ 

περιοριςμζνθ.  Για το λόγο αυτό κα πρζπει να προωκθκεί ςε ςυνάρτθςθ και με τθ ζρευνα 

και ανάπτυξθ θ διαφοροποίθςθ του φάςματοσ των εκτρεφόμενων ειδϊν. Θ καλλιζργεια 

νζων εκτρεφόμενων ειδϊν ειδικά με ψθλι εμπορικι αξία ι ακόμθ που να προορίηονται ςε 

ειδικευμζνεσ αγορζσ μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν περεταίρω ανάπτυξθ τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ. 

Επιπρόςκετα το λαβράκι και θ τςιποφρα ωσ επί το πλείςτον πωλοφνται ωσ ολόκλθρα νωπά 

ψάρια επιτραπζηιου μεγζκουσ ςτθν αγορά νωπϊν ψαριϊν. Θ παραγωγι  μεγαλφτερου 

μεγζκουσ ψαριϊν και θ διαφοροποίθςθ του τελικοφ προϊόντοσ ςε καπνιςτά, ςε φιλζτα ι 

και άλλα προϊόντα κα μποροφςαν να επεκτείνουν τθν αγορά, να προςκζςουν αξία και να 

βελτιϊςουν τθν οικονομικι απόδοςθ τουσ. Θ παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ είναι επίςθσ μια άλλθ μορφι τθσ διαφοροποίθςθσ. 
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τα πιο πάνω πλαίςια κα πρζπει να προωκθκοφν και να ςτθριχτοφν δράςεισ που ςτοχεφουν 

ςτα ακόλουκα  

- τθ διαφοροποίθςθ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ και των εκτρεφόμενων ειδϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ μετατροπισ των ςυμβατικϊν παραγωγικϊν μεκόδων 

υδατοκαλλιζργειασ ςε μεκόδουσ βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ 

 

 7.3.6  -   Ζργα Υποδομισ Συλλογικοφ Ενδιαφζροντοσ 

Για τθν εφρυκμθ, ορκολογικι και αποδοτικι λειτουργία των καλάςςιων μονάδων είναι 

απαραίτθτθ και θ φπαρξθ των ανάλογων χερςαίων και λιμενικϊν υποδομϊν που κα 

ςτθρίηουν τισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και κα εξυπθρετοφν  τισ λειτουργικζσ τουσ 

ανάγκεσ.  Οι υποδομζσ κα πρζπει να παρζχουν λιμενικό χϊρο για ελλιμενιςμό των ςκαφϊν 

εξυπθρζτθςθσ των μονάδων και χερςαίεσ υποδομζσ όπωσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για 

εξοπλιςμό, μθχανουργείο, χϊρουσ αποκικευςισ τροφϊν,  παγομθχανζσ, χϊρουσ φορτό-

εκφόρτωςθσ τροφϊν, χϊρουσ παραλαβισ γόνου, χϊρουσ ανάςυρςθσ κλουβιϊν κτλ.  

τθν περιοχι Βαςιλικοφ – Μονισ δραςτθριοποιοφνται  7 από τισ 9 Κυπριακζσ μονάδεσ 

υδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ κάλαςςασ των οποίων θ παραγωγι αντιπροςωπεφει περίπου 

το 65% τθσ ςυνολικισ Κυπριακισ παραγωγισ προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ και το 50 - 55% 

τθσ ςυνολικισ παραγωγισ Κυπριακϊν αλιευτικϊν προϊόντων αξίασ περίπου € 17 

εκατομμυρίων. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια οι μονάδεσ αυτζσ 

αναπτφχτθκαν ςε μεγάλο βακμό όςον αφορά τθν επζκταςθ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ 

τουσ, δυςτυχϊσ δεν ζγιναν οποιαδιποτε ζργα για βελτίωςθ / δθμιουργία των ανάλογων 

αναγκαίων λιμενικϊν και χερςαίων υποδομϊν για να καλυφτοφν οι πρόςκετεσ ανάγκεσ που 

προζκυψαν. Θ ανάγκθ αυτι για τθ δθμιουργία των απαραίτθτων υποδομϊν είχε 

επιςθμανκεί και ςτα πλαίςια τθσ προετοιμαςίασ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Αλιείασ 

2007 – 2013 χωρίσ όμωσ να υλοποιθκεί.   

το παρόν ςτάδιο οι μονάδεσ αυτζσ εξυπθρετοφνται από παρακείμενεσ λιμενικζσ υποδομζσ 

οι οποίεσ δεν μποροφν να τουσ παρζχουν όλα τα πιο πάνω παρά μόνο ελλιμενιςμό και 

κάποιεσ διευκολφνςεισ φόρτο-εκφόρτωςθσ. Παρόλα αυτά και λόγω του ευρφτερου 

ςχεδιαςμοφ ςτθν περιοχι για τθ δθμιουργία ενεργειακοφ  κζντρου και τερματικοφ ςτακμοφ 

οι λιμενικζσ αυτζσ εγκαταςτάςεισ δεν κα είναι διακζςιμζσ για χριςθ από τισ μονάδεσ 

υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ κα διαφοροποιθκεί θ χριςθ τουσ και δεν κα ςυνάδει με τισ 

δραςτθριότθτεσ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ.  Επιπρόςκετα με βάςθ και τθν ανάπτυξθ 

των μονάδων ςτθν περιοχι και τθν επζκταςθ τθσ παραγωγισ τουσ, κα χρειαςτεί να διατεκεί 

μεγαλφτεροσ χϊροσ για εξυπθρζτθςθ των αυξανόμενων αναγκϊν τουσ. 

Για το λόγο αυτό, όπωσ αναφζρεται και πιο πάνω θ διαςφάλιςθ επαρκϊν χϊρων υποδομισ 

για τθν ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ και πρζπει να 

χωροκετθκεί και να δθμιουργθκεί ζνασ χϊροσ ο οποίοσ κα περιλαμβάνει λιμενικζσ και 

χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ, ο οποίοσ κα είναι εξειδικευμζνοσ και επαρκϊσ εξοπλιςμζνοσ για 

να καλφψει ςυλλογικά τισ ανάγκεσ των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 
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Θ δθμιουργία αυτισ τθσ υποδομισ είναι ςθμαντικότατθ προτεραιότθτα και αποτελεί 

επιτακτικι ανάγκθ αφοφ αναμζνεται ότι κα διαςφαλίςει τθν μακροχρόνια ομαλι 

λειτουργία των μονάδων και κα ςυνειςφζρει τα μζγιςτα ςτθν ορκολογικι και αποδοτικι 

λειτουργία τουσ, κακϊσ και ςτθ μελλοντικι περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ΣΑΘΕ λόγω τθσ αναγκαιότθτασ και ςθμαντικότθτασ τθσ 

δθμιουργίασ αυτισ τθσ υποδομισ ζχει ιδθ ανακζςει ςε μελετθτζσ τθν εκπόνθςθ ςχετικισ 

μελζτθσ χωροκζτθςθσ του προτεινόμενου ζργου κακϊσ και Μελζτθσ Επιπτϊςεων ςτο 

Περιβάλλον οι οποίεσ βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο.  

 7.3.7  -  Παροχι Συμβουλευτικών Υπθρεςιών 

Για να βελτιωκεί περαιτζρω θ ανταγωνιςτικότθτα και θ αποδοτικότθτα των μονάδων 

υδατοκαλλιζργειασ είναι ςθμαντικό να βελτιωκοφν και οι υφιςτάμενεσ δομζσ και μζκοδοι 

διαχείριςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ.  Είναι ςθμαντικό να 

αναγνωριςτοφν κενά ι πικανζσ βελτιϊςεισ που κα μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε ότι αφορά, 

διαχειριςτικζσ, τεχνικζσ, επιςτθμονικζσ και οικονομικζσ πτυχζσ, κακϊσ και  ςτρατθγικζσ 

εμπορίασ και επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ για τισ εκμεταλλεφςεισ υδατοκαλλιζργειασ. 

Για τον πιο πάνω λόγο κα πρζπει μεταξφ άλλων να προωκθκοφν δράςεισ που αφοροφν: 

- τθ ςυγκρότθςθ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ, παροχισ βοικειασ και παροχισ ςυμβουλϊν για 

εκμεταλλεφςεισ υδατοκαλλιζργειασ 

- τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν τεχνικοφ, επιςτθμονικοφ, νομικοφ ι 

οικονομικοφ χαρακτιρα ςε εκμεταλλεφςεισ υδατοκαλλιζργειασ  

 

  7.3.8  -  Ενίςχυςθ του Ανκρώπινου Κεφαλαίου και τθσ Δικτφωςθσ 

Είναι ςθμαντικό το ανκρϊπινο δυναμικό των μονάδων υδατοκαλλιζργειασ να παραμζνει 

ενθμερωμζνο, να εκπαιδεφεται ςυνεχϊσ και να εξελίςςεται ςε ςχζςθ με τισ επιςτθμονικζσ 

και τεχνολογικζσ εξελίξεισ και καινοτομίεσ, κακϊσ και μεκόδουσ διαχείριςθσ τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ. 

Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να προωκθκοφν ςχετικζσ δράςεισ που αποςκοποφν ςτθ δια 

βίου μάκθςθ, τθ διάδοςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν γνϊςεων και των καινοτόμων 

πρακτικϊν, κακϊσ και τθν απόκτθςθ νζων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςτον τομζα τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ. 

Επιπρόςκετα θ δικτφωςθ αποτελεί ακόμθ μια δράςθ που μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθ 

βελτίωςθ των υφιςτάμενων πρακτικϊν διαχείριςθσ. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να 

προωκθκοφν και οι ανάλογεσ ενζργειεσ που αφοροφν τθ δικτφωςθ και τθν ανταλλαγι 

εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ των επιχειριςεων υδατοκαλλιζργειασ ι των 

επαγγελματικϊν οργανϊςεων και άλλων ενδιαφερομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν φορζων. 
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Όπωσ και ςτθν υπόλοιπθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τόςο και ςτθν Κφπρο θ υδατοκαλλιζργεια 

λειτουργεί και αναπτφςςεται εντόσ ενόσ κεςμοκετθμζνου πλαιςίου που κακορίηει υψθλζσ 

προδιαγραφζσ, χαρακτθρίηεται από ψθλά πρότυπα και προδιαγραφζσ όςον αφορά το 

περιβάλλον, τθν ευθμερία και υγεία των εκτρεφόμενων ειδϊν, τθν ποιότθτα των προϊόντων 

και τθν προςταςία των καταναλωτϊν.  

Σα πιο πάνω και οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν ζχουν επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ για τουσ 

παραγωγοφσ. Παρόλα αυτά, τα πιο πάνω χαρακτθριςτικά μποροφν να μετατραποφν ςε 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα εάν θ προςοχι των καταναλωτϊν ςτραφεί ςτθν ποιότθτα των 

προϊόντων, πλεονζκτθμα που μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αποδοχι τθσ υδατοκαλλιζργειασ 

τόςο ςε ευρωπαϊκό αλλά και τοπικό επίπεδο. 

Σα χαρακτθριςτικά αυτά πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ μζςω ςχετικϊν δράςεων προϊκθςθσ των προϊόντων ςτισ διάφορεσ 

αγορζσ. 

 

 7.4.1  -   Οργανώςεισ Παραγωγών  

τθν Κφπρο δεν υπάρχει / ζχει δθμιουργθκεί  κάποια οργάνωςθ παραγωγϊν όςον αφορά 

τον τομζα υδατοκαλλιζργειασ.  Θ πικανι μελλοντικι δθμιουργία οργανϊςεων παραγωγϊν 

κα κεςμοκετιςει και κα ενιςχφςει τθν υφιςτάμενθ ςυνεργαςία μεταξφ των  ιχκυοτρόφων 

με ςθμαντικά οφζλθ.  Θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου φορζα όπωσ θ οργάνωςθ παραγωγϊν 

μπορεί να οδθγιςει μεταξφ άλλων ςε μείωςθ των κόςτων παραγωγισ και διανομισ, 

καλφτερο προγραμματιςμό, δθμιουργία κοινϊν εγκαταςτάςεων, ευκαιρίεσ ανοίγματόσ 

μεγαλφτερων ι και πιο ειδικευμζνων αγορϊν, ενιαίεσ/ κοινζσ εκςτρατείεσ προϊκθςθσ 

προϊόντων κτλ.   Αυτό αναμζνεται να ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

και ανταγωνιςτικότθτασ.   

Θ οργάνωςθ τθσ αγοράσ και ςυγκεκριμζνα θ δθμιουργία οργανϊςεϊν παραγωγϊν μπορεί 

να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο για τθν αξιοποίθςθ των ανταγωνιςτικϊν 

πλεονεκτθμάτων τθσ Κυπριακισ υδατοκαλλιζργειασ και για το λόγο αυτό κα πρζπει να 

προωκθκεί και να ςτθριχτεί θ ςφςταςθ ςχετικϊν οργανϊςεων παραγωγϊν. 

 

 7.4.2  -   Εμπορία Προϊόντων Υδατοκαλλιζργειασ 

Οι υφιςτάμενοι ζλεγχοι και διαδικαςίεσ παραγωγισ που εφαρμόηονται διαςφαλίηουν τθν 

παραγωγι και εμπορία προϊόντων άριςτθσ ποιότθτασ και υγιεινισ. Παρόλα αυτά τα 

προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ αντιμετωπίηουν μερικζσ φορζσ προβλιματα λόγω τθσ 

αντίλθψθσ που επικρατεί ςτο καταναλωτικό κοινό. Αυτοί οι ενδοιαςμοί του κοινοφ και 

πολλζσ φορζσ κάποιων μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, αφοροφν τθν περιβαλλοντικά και 

7.4   Προτεραιότθτα 4 : Προώκθςθ ίςων όρων ανταγωνιςμοφ μζςω τθσ  αξιοποίθςθσ των 

ανταγωνιςτικών πλεονεκτθμάτων  
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κοινωνικά αειφόρο και βιϊςιμθ πτυχι τθσ παραγωγισ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ 

κακϊσ και τθ ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα προϊόντα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ φυςικά και ςτθν 

Κφπρο, παράγονται με τρόπο περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιϊςιμο και τθρϊντασ υψθλά 

πρότυπα ποιότθτασ, τότε μζςω ςχετικϊν εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ αναμζνεται να 

βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ όπωσ και θ κοινωνικι 

τουσ αποδοχι. θμαντικό ρόλο ςτισ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ κα διαδραματίςει θ πικανι 

ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνθσ ςιμανςθσ που να αναδεικνφει τθν ποιότθτα των προϊόντων ςε 

ςχζςθ με τουσ ενδοιαςμοφσ του καταναλωτικοφ κοινοφ όπωσ π.χ. θ περιβαλλοντικι 

βιωςιμότθτα, θ μθ χριςθ αντιβιοτικϊν ι άλλων φαρμακευτικϊν αγωγϊν κτλ.  

Ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να υπάρχει ςωςτι, επαρκισ και πλιρθσ ενθμζρωςθ, κακϊσ και 

διαβεβαιϊςεισ / πιςτοποιιςεισ ότι τα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ που αγοράηουν οι 

καταναλωτζσ είναι υψθλισ ποιότθτασ και ζχουν παραχκεί τθρϊντασ πολφ υψθλά 

περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα κοινωνικισ βιωςιμότθτασ.  Εάν το επίπεδο 

βιωςιμότθτασ και τθσ ποιότθτασ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ γνωςτοποιθκεί και 

προωκθκεί κατάλλθλα ςτο καταναλωτικό κοινό, αυτό μπορεί να βελτιϊςει τθν 

ανταγωνιςτικότθτα και τθν αποδοχι των προϊόντων τθσ από τουσ καταναλωτεσ. Θ 

εφαρμογι των διατάξεων ςιμανςθσ όπωσ προτείνονται ςτθν Κοινι Οργάνωςθ Αγοράσ κα 

μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ και μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ των προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ από αντίςτοιχα ειςαγόμενα και μθ προϊόντα. Σα ςυςτιματα και 

πρότυπα πιςτοποίθςθσ / ςιμανςθσ μποροφν να διαδραματίςουν ζνα ςθμαντικό ρόλο προσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ.   

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτθν Κφπρο δεν ζχουν παρουςιαςτεί οποιαδιποτε 

φαινόμενα ζξαρςθσ ιχκυονόςων και  δεν ζχουν χρθςιμοποιοφνται οποιαδιποτε αντιβιοτικά 

ι εμβολιαςμοί ςτα ψάρια τθσ Κυπριακισ υδατοκαλλιζργειασ. Επιπρόςκετα θ πολιτικι που 

εφαρμόηουν ςτο παρόν ςτάδιο οι υδατοκαλλιεργθτζσ όςον αφορά τθ ςίτιςθ των ψαριϊν 

είναι θ χριςθ τροφϊν που θ βαςικι πθγι πρωτεΐνθσ προζρχεται από ιχκυάλευρα και 

ιχκυζλαια κακϊσ και ζνα μικρό ποςοςτό που είναι φυτικισ προζλευςθσ.  Επιπρόςκετα κα 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι τροφζσ που χρθςιμοποιοφνται δεν περιλαμβάνουν οποιοδιποτε 

γενετικά τροποποιθμζνο προϊόν.  Αυτά τα χαρακτθριςτικά αποτελοφν ςθμαντικό 

πλεονζκτθμα και κα πρζπει να αξιοποιθκοφν με μια πικανι δθμιουργία νζου προτφπου 

ςιμανςθσ των Κυπριακϊν προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ. 

Για τουσ πιο πάνω λόγουσ κα πρζπει να προωκθκοφν και να ςτθριχτοφν δράςεισ που να 

περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ παραγωγισ, μεταποίθςθσ και εμπορίασ  και γενικά ςε όλθ 

τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα που να ςτοχεφουν τα ακόλουκα: 

- ςτθ βελτίωςθ των όρων διάκεςθσ ςτθν αγορά για προϊόντα αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ που λαμβάνονται μζςω τθσ χριςθσ μεκόδων με χαμθλό αντίκτυπο 

για το περιβάλλον ι προϊόντα βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ 

- ςτθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ των 

προϊόντων κακϊσ επίςθσ και προϊκθςθ προϊόντων βιϊςιμθσ  υδατοκαλλιζργειασ και 

φιλικϊν προσ το περιβάλλον μεκόδων μεταποίθςθσ. 
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- ςυμβολι ςτθν ιχνθλαςιμότθτα των προϊόντων αλιείασ ι υδατοκαλλιζργειασ 

- διοργάνωςθ εκςτρατειϊν προϊκθςθσ για τα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ ςε 

περιφερειακό, εκνικό ι διεκνικό επίπεδο και άλλων εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ προβολισ του τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτο κοινό.  

 

 7.4.3  -   Μεταποίθςθ / Συςκευαςία Προϊόντων Υδατοκαλλιζργειασ 

Επιπρόςκετα με τισ ενζργειεσ που κα πρζπει να προωκθκοφν ςτα πλαίςια τθσ εμπορίασ  

των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και των υπόλοιπων δράςεων για βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθν προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 

βιϊςιμθσ υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να ςτθριχτεί αντίςτοιχα και θ μεταποίθςθ / 

ςυςκευαςία των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ.   

θμαντικό ρόλο ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ αποτελεί 

θ διαδικαςία ςυςκευαςίασ.  Οι εταιρείεσ κα πρζπει να αναβακμίηονται και να 

εκςυγχρονίηονται διαρκϊσ με βάςει τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ με ςκοπό τθν περαιτζρω 

βελτίωςθ και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του τελικοφ προϊόντοσ.  Επίςθσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ και δεδομζνου ότι θ ετιςια παραγωγι των μονάδων παρουςιάηει μια αυξθτικι 

πορεία τότε οι εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ κα πρζπει να επεκτακοφν και να εξοπλιςτοφν 

ανάλογα ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ που 

προκφπτουν με απϊτερο ςκοπό τθν εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία τουσ κακϊσ και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων.   

Επιπρόςκετα ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ μπορεί  να 

διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ωσ προσ τθν διαφοροποίθςθ των προϊόντων κακϊσ και να 

ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτισ εκςτρατείεσ προϊκθςθσ των προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ. 

Για τουσ πιο πάνω λόγουσ κα πρζπει να προωκθκοφν και να ςτθριχτοφν δράςεισ ςτον τομζα 

τθσ ςυςκευαςίασ / μεταποίθςθσ που ςτοχεφουν ςτα ακόλουκα: 

- δθμιουργία / επζκταςθ εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ / ςυςκευαςίασ προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ 

 

- εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ / ςυςκευαςίασ προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ 

- εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων. 

- Μεταποίθςθ / ςυςκευαςία προϊόντων βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ.  

- δθμιουργία νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, νζων ι βελτιωμζνων διαδικαςιϊν, ι νζων ι 

βελτιωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και οργάνωςθσ. 
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Θ κατάρτθςθ του πολυετοφσ εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου υδατοκαλλιζργειασ 2013 – 2020 

ζγινε βάςθ των ςτρατθγικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν που εξζδωςε θ Ευρωπαικι 

Επιτροπι και αναμζνεται να γίνει μια μεςοπρόκεςμθ αξιολόγθςθ του εν λόγω ςχεδίου περι 

τα τζλθ του 2017. 

 

 

Κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου ζγινε ςειρά διαβουλεφςεων με 

τθν εμπλοκι των κοινωνικϊν εταίρων και των ςχετικϊν φορζων.  

υγκεριμζνα ςτισ  9 Ιουλίου, 2013 ζγινε μια πρϊτθ παρουςίαςθ του ΕΤ από το ΣΑΘΕ ςτο 

Ερευνθτικό Κζντρο Θαλάςςιασ Τδατοκαλλιζργειασ Κφπρου.  Θ πρϊτθ παρουςίαςθ ζγινε 

ςτουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ και ςυγκεκριμζνα ςε όλουσ τουσ υδατοκαλλιεργθτζσ.  

τθ ςυνζχεια τα ςχόλια που υποβλικθκαν και οι κζςεισ που εκφράςτθκαν λιφκθκαν 

υπόψθ κατά τθ διαμόρφωςθ του τελικοφ προςχεδίου. 

τθ ςυνζχεια και ςυγκεκριμζνα ςτισ 10 επτεμβρίου το τελικό προςχζδιο αποςτάλθκε 

γραπτϊσ ςτουσ ακόλουκουσ όπου ηθτικθκαν τα γραπτά τουσ ςχόλια: 

 

- Γενικό Διευκυντι Τπουργείου Εςωτερικϊν 

- Γενικό Διευκυντι Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ 

- Γενικό Διευκυντι Τπουργείου υγκοινωνιϊν και Ζργων 

- Γενικό Διευκυντι Τπουργείου Άμυνασ 

- Γενικό Διευκυντι Γραφείου Προγραμματιςμοφ 

- Αν. Διευκφντρια Σμιματοσ Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ   

- Διευκυντι Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ 

- Αν. Διευκυντι Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν 

- Διευκυντι Σμιματοσ Αναπτφξεωσ Τδάτων 

- Διευκυντι Σμιματοσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ 

- Γενικό Διευκυντι Αρχισ Λιμζνων Κφπρου 

- Γενικι Διευκφντρια Κυπριακοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ 

- Επίτροπο Περιβάλλοντοσ 

8.   Διακυβζρνθςθ και Εταιρικι Σχζςθ 

 

8.1  Διαβουλεφςεισ ςτα πλαίςια ετοιμαςίασ του ΕΣΣΥ 2014 - 2020 
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- Πρόεδρο Ζνωςθσ Διμων Κφπρου 

- Πρόεδρο Ζνωςθσ Κοινοτιτων Κφπρου 

- Πρόεδρο Κυπριακοφ Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτιριου (ΚΕΒΕ) 

- Πρόεδρο υνδζςμου Επαγγελματιϊν Ψαράδων Παράκτιασ Αλιείασ 

- Πρόεδρο Παγκφπριου υνδζςμου Θαλαςςοκαλλιεργθτϊν (ΠΑΤΘΑ) 

- Πρόεδρο Ομοςπονδίασ Περιβαλλοντικϊν και Οικολογικϊν Οργανϊςεων 

 

Όταν λιφκθκαν τα γραπτά ςχόλια από τουσ πιο πάνω τότε διαμορφϊκθκε και το τελικό 

κείμενο του ΕΤ. 

τθ ςυνζχεια το τελικό κείμενο του ΕΤ παρουςιάςτθκε ςε όλουσ τουσ πιο πάνω ςε 

ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε ςτισ 30 Οκτωβρίου 2013 ςτο ΣΑΘΕ.  

Μζτα τθν παρουςίαςθ του τελικοφ κειμζνου λάβαμε κάποια γραπτά ςχόλια και ζγιναν 

κάποιεσ μικρζσ αλλαγζσ ςτο τελικό κείμενο του ΕΤ. 

υνοπτικά, τα βαςικά ςχόλια που εκφράςτθκαν ςυνολικά κατά τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ 

ιταν τα ακόλουκα: 

- Θ υδατοκαλλιζργεια είναι μια ςθμαντικι αλιευτικι δραςτθριότθτα του ευρφτερου 

αγροτικοφ τομζα που παρουςιάηει πραγματικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και κα 

πρζπει να προωκθκεί και να ςτθριχτεί. 

- Θ οποιαδιποτε ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ 

άλλεσ δραςτθριότθτεσ, ςχεδιαςμοφσ ανάπτυξθσ, και χριςτεσ των χϊρων και κα 

πρζπει να ςυνάδει με το ΘΧ και τθν ΟΔΠΠ κακϊσ και με τθ  πολιτικι που αφορά 

χερςαίουσ χϊρουσ ανάπτυξθσ 

- Θ οποιαδιποτε ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν 

ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και να ελαχιςτοποιεί τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ μζςω 

τθσ εφαρμογισ των καταλλιλων περιβαλλοντικϊν ελζγχων / παρακολοφκθςθσ και 

τθσ εκπόνθςθσ ςχετικϊν τακτικϊν περιβαλλοντικϊν εκκζςεων.  

- Για τθ δθμιουργία ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ κα πρζπει να προθγθκεί διαβοφλευςθ 

με όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ και κοινωνικοφσ εταίρουσ και να υιοκετθκεί ςχετικι 

νομοκετικι ρφκμιςθ για τθ κεςμοκζτθςθ και τθ λειτουργία τουσ. 

Σα πιο πάνω ςχόλια ζχουν λθφκεί υπόψθ και ζχουν ςυμπεριλθφκεί και αντικατοπτρίηονται 

ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια του εν λόγω τρατθγικοφ χεδίου. 
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Θ ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ΕΤ κα εφαρμοςτεί κυρίωσ με κεςμικζσ, 

διοικθτικζσ και χρθματοδοτικζσ παρεμβάςεισ.  

θμειϊνεται ότι αρκετζσ από τισ ενζργειεσ κα δράςουν ςυνεργθςτικά για να επιτευχτεί το 

επικυμθτό αποτζλεςμα  και κα πρζπει να προωκθκοφν τόςο μζςω του νζου Ευρωπαϊκοφ 

Σαμείου Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΣΘΑ) όςο και μζςω τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ ςε ότι 

αφορά τθν Ζρευνα κακϊσ και άλλεσ εκνικζσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ. 

ε ςχζςθ με το ΕΣΘΑ το οποίο αποςκοπεί ςτθν ςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Κοινισ 

Αλιευτικισ Πολιτικισ, οι δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ κα είναι ςφμφωνα και με το πολυετζσ εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο ζτςι ϊςτε 

να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ πολιτικισ. 

Επιπρόςκετα, το Εκνικό τρατθγικό χζδιο υδατοκαλλιζργειασ λαμβάνει υπόψθ και 

ςυνάδει με τθ τρατθγικι για τθν Γαλάηια Ανάπτυξθ δεδομζνου ότι αυτι θ δραςτθριότθτα 

αποτελεί ζνα από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ γαλάηιασ οικονομίασ, ενϊ θ εφαρμογι του 

αναμζνεται να ςυνειςφζρει για τθν επίτευξι των ςτόχων του Ευρϊπθ 2020. 

Επίςθσ θ εφαρμογι / υλοποίθςθ του τρατθγικοφ χεδίου ςυςχετίηεται άμεςα με τθν 

Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι και τον Θαλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό, όπωσ επίςθσ 

και με τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των Παράκτιων Περιοχϊν. 

 

 

 

Όςον αφορά τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ υπεφκυνο 

είναι το Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν, του Τπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν 

Πόρων και Περιβάλλοντοσ.  υγκεκριμζνα, ςθμεία επαφισ για τα ςχετικά κζματα και το 

ςτρατθγικό πολυετζσ ςχζδιο ανάπτυξθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι οι ακόλουκοι 

Λειτουργοί : 

1) Βαςίλθσ Παπαδόπουλοσ,  Λειτουργόσ Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν Α’ 

Σθλ: 00357-22807809             

e-mail: vpapadopoulos@dfmr.moa.gov.cy  

2) Κωνςταντίνοσ Μουςτάκασ,   Λειτουργόσ Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν 

Σθλ: 00357-22807850             

e-mail: cmoustakas@dfmr.moa.gov.cy 

8.2    Συνοχι ΕΣΣΥ με ΕΤΘΑ και άλλεσ Πολιτικζσ και Στρατθγικζσ Ανάπτυξθσ 

 

8.3  Αρμόδια Αρχι 

 

mailto:vpapadopoulos@dfmr.moa.gov.cy
mailto:cmoustakas@dfmr.moa.gov.cy
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τα πλαίςια τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ για ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο 

εφαρμόηονται πρακτικζσ τόςο ςε διοικθτικό επίπεδο αλλά και ςε τεχνικό επίπεδο με ςκοπό 

τθν κοινωνικι, περιβαλλοντικι και οικονομικι βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ και 

αποδοτικότθτασ των μονάδων.  Οι πρακτικζσ αυτζσ εφαρμόηονται είτε από τον δθμόςιο 

τομζα είτε με πρωτοβουλία των ιδιοκτθτϊν των μονάδων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα 

οφζλθ που προκφπτουν. Κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ που κεωροφμε ότι ζχουν 

ςυνειςφζρει  για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτθν Κφπρο είναι οι 

ακόλουκεσ:  

 

 

Σα τελευταία χρόνια ςτθν Κφπρο θ πολιτικι όςον αφορά τθν καλάςςια υδατοκαλλιζργεια 

ιταν θ προϊκθςθ τθσ καλλιζργειασ με κλωβοφσ ανοικτισ κάλαςςασ.   

Για το ςκοπό αυτό όλεσ οι νζεσ μονάδεσ που αδειοδοτικθκαν τα τελευταία 10 χρόνια 

χωροκετικθκαν και εγκαταςτάκθκαν ςε μεγάλθ απόςταςθ από τθν ακτι και ςε μεγάλα 

βάκθ.  Θ απόςταςθ αυτι κυμαίνεται από τα 2,5 μζχρι 4 χιλιόμετρα από τθν ακτι και το 

βάκοσ κυμαίνεται μεταξφ 40 – 70 μζτρων.  Πρόςκετα όλεσ οι υφιςτάμενεσ μονάδεσ που 

εξαςφάλιςαν αφξθςθ τθσ παραγωγισ τουσ αυτό ζγινε ςε ςυνάρτθςθ με τθ μετακίνθςθ τουσ 

ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν ακτι και ςε μεγαλφτερα βάκθ.  Θ απόςταςθ από τθν 

ακτι των μονάδων αυτϊν κυμαίνεται από 1 – 2 χιλιόμετρα και είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε 

βάκθ 20 – 45 μζτρα.  

Παρόλο που το κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των μονάδων είναι μεγαλφτερο, με τθν 

πρακτικι αυτι διαςφαλίηεται θ καλι κατάςταςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ με τθν 

μείωςθ των  επιπτϊςεων λόγω των δυνατϊν ρευμάτων και του μεγάλου βάκουσ που 

ςυντελοφν ςτθν καλφτερθ διαςπορά των αποβλιτων. Παράλλθλα εξαςφαλίηεται θ 

βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των εκτρεφόμενων ειδϊν λόγω των μεγάλων εναλλαγϊν του 

νεροφ, κακότι υπάρχει αυξθμζνο οξυγόνο. Επιπρόςκετα μζχρι ςιμερα και λόγω των καλϊν 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των εκτρεφόμενων ψαριϊν, δεν παρουςιάηονται περιςτατικά 

αςκενειϊν. 

Αυτι θ πολιτικι / πρακτικι ζχει αποφζρει αξιόλογα αποτελζςματα και κα ςυνεχίςει να 

εφαρμόηεται και ςτο μζλλον. 

 

 

Θ υδατοκαλλιζργεια αποτελεί μια δραςτθριότθτα θ οποία βρίςκεται τισ πλείςτεσ φορζσ ςε 

άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον.  τθν υφιςτάμενθ πολιτικι για ανάπτυξθ τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ ενςωματϊνεται πλιρωσ θ περιβαλλοντικι διάςταςθ ςε ότι αφορά 

δραςτθριότθτα του τομζα και τθν μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.  Για τθ 

9.   Βελτιςτζσ Πρακτικζσ 

 

9.1   Προώκθςθ Υδατοκαλλιζργειασ Ανοικτισ Θάλαςςασ 

9.2   Περιβαλλοντικόσ Ζλεγχοσ / Παρακολοφκθςθ 
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δθμιουργία νζων μονάδων ι και για τθν επζκταςθ τθσ παραγωγισ υφιςτάμενων μονάδων 

απαιτείται μεταξφ άλλων θ εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνων μελετϊν επιπτϊςεων ςτο 

περιβάλλον και  θ εξαςφάλιςθ ςχετικισ ζγκριςθσ από τθν αρμόδια αρχι. 

Επιπρόςκετα οι μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ κάλαςςασ είναι υποχρεωμζνεσ δια 

νόμου να υποβάλλουν δυο φορζσ το χρόνο (χειμϊνα – καλοκαίρι) ζκκεςθ περιβαλλοντικοφ 

ελζγχου βάςει ςχετικοφ πρωτοκόλλου που εκδίδει το Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων 

Ερευνϊν. 

Σο πλαίςιο αυτό παρζχει ζνα αποτελεςματικό και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 

προςταςίασ που κα ςυμβάλει ςτο ςτόχο τθσ κυβζρνθςθσ για τθν επίτευξθ τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ. Ωσ εκ τοφτου, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ περαιτζρω επζκταςθ των 

καλάςςιων υδατοκαλλιεργειϊν ςτθν Κφπρο, θ βιομθχανία καλείται να βελτιϊςει περαιτζρω 

τισ περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ τθσ, και να ςυνεχίςει να αποδεικνφει ότι θ καλάςςια 

ιχκυοκαλλιζργεια δεν επθρεάηει αρνθτικά το καλάςςιο περιβάλλον. 

Οι κφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ είναι οι εξισ: 

•  Παροχι βαςικϊν ςτοιχείων για τον εντοπιςμό των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ 

δραςτθριότθτα τθσ καλάςςιασ υδατοκαλλιζργειασ (ανοικτισ κάλαςςασ). 

•  Προςδιοριςμόσ των αποδεκτϊν ορίων ι αποδεκτϊν ηωνϊν ιςχφοσ (AZE) και θ διατιρθςθ 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εντόσ αποδεκτϊν ορίων ι AZE. 

•  Παροχι ποιοτικϊν δεδομζνων για τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και για τθ διατιρθςθ τθσ 

υγείασ των εκτρεφόμενων ψαριϊν. 

•   Ανάπτυξθ/βελτίωςθ μεκόδων για τθ μελλοντικι παρακολοφκθςθ. 

•   Κακοριςμόσ  των απαιτοφμενων ενεργειϊν και δράςεων. 

Θ πρακτικι αυτι παρζχει τθν δυνατότθτα τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και τθ λιψθ 

άμεςων μζτρων ςε περίπτωςθ που αυτά χρειάηονται, γεγονόσ που  διαςφαλίηει τθ μείωςθ 

των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων  και εξαςφαλίηει τθν ευθμερία των εκτρεφόμενων 

ψαριϊν. 

Οι εκκζςεισ περιβαλλοντικοφ ελζγχου που ςυντάχκθκαν και δθμοςιεφκθκαν μζχρι ςτιγμισ 

δεν ζχουν δείξει ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που να μποροφν να αποδοκοφν  ςτισ 

υφιςτάμενεσ μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ. Ωςτόςο, θ περιβαλλοντικι  παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ κα ςυνεχίςει με ςκοπό να διαςφαλιςτεί ότι με τθν προτεινόμενθ επζκταςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ υδατοκαλλιζργειασ δεν ςυνεπάγεται καμία δυςμενι επίπτωςθ. Όπωσ 

ζχει ιδθ αναφερκεί, θ ζλλειψθ ορκισ διαχείριςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςίτιςθσ και θ 

διαχείριςθ των αποβλιτων κα μποροφςε να απειλιςει ςοβαρά τθν ποιότθτα των υδάτων 

ςτισ παρακείμενεσ περιοχζσ.  

 

 

 



Πολυετζσ Εθνικό Στρατηγικό Σχζδιο Υδατοκαλλιζργειασ 2014 - 2020                                                                 Σελ. 51 
 

 

 

Είναι γεγονόσ ότι οι ιχκυοτροφζσ αποτελοφν το μεγαλφτερο λειτουργικό κόςτοσ των 

μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ κάλαςςασ.  Επιπρόςκετα θ μθ ςωςτι ςίτιςθ πικανόν 

να ςυνειςφζρει ςτθν μείωςθ τθσ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ κακϊσ επίςθσ πικανόν να ζχει 

και αρνθτικά αποτελζςματα όςον αφορά τθν υγεία των εκτρεφόμενων ψαριϊν.  

Για το ςκοπό αυτό οι μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ ανοικτισ κάλαςςασ ζχουν εφαρμόςει 

αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα ςίτιςθσ τα οποία ζχουν επιδείξει κετικά αποτελζςματα τόςο  

ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ πτυχζσ τθσ λειτουργίασ των μονάδων, κακϊσ επίςθσ και με το 

περιβάλλον, τθν ευθμερία των ψαριϊν κακϊσ και τον ρυκμό ανάπτυξθσ των εκτρεφόμενων 

ειδϊν. 

Σα ςυςτιματα αυτοματοποιθμζνθσ ςίτιςθσ ζχουν βελτιϊςει ςε μεγάλο βακμό τθν 

μετατρεψιμότθτα τθσ τροφισ (FCR – Food Conversion Ratio), κακϊσ επίςθσ ζχουν καλφτερθ 

διαςπορά με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ ςίτιςθ των ψαριϊν εντόσ των κλουβιϊν και τθ 

μείωςθ των ςτερεϊν απόβλθτων που ςχετίηονται με αυτι τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα 

των μονάδων. 

 

 

Βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτθν Κφπρο είναι κεςμοκετθμζνθ θ Εκνικι υμβουλευτικι 

Επιτροπι Τδατοκαλλιζργειασ, αποςτολι τθσ οποίασ είναι να ςυμβουλεφει το Διευκυντι του 

Σμιματοσ Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν ςε κζματα πολιτικισ ςτον τομζα 

υδατοκαλλιζργειασ. 

Θ Επιτροπι αποτελείται από τον Διευκυντι του ΣΑΘΕ ο οποίοσ προεδρεφει και από : 
 

- ζναν εκπρόςωπο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, 

υντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ 

- ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και 

Σουριςμοφ, 

- ζναν εκπρόςωπο των Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν, 

- τζςςερισ εκπροςϊπουσ των υδατοκαλλιεργθτϊν οι οποίοι διορίηονται από τον 

Τπουργό, ςε ςυνεννόθςθ με τισ επαγγελματικζσ τουσ οργανϊςεισ, 

- τζςςερισ εκπροςϊπουσ των αγροτικϊν οργανϊςεων, ζνασ από τθν ΠΕΚ, ζνασ από 

τθν ΕΚΑ, ζνασ από τθν Αγροτικι και ζνασ από τον Παναγροτικό φνδεςμο, και οι 

οποίοι διορίηονται από τον Τπουργό  

- ζνα εκπρόςωπο του Παγκφπριου υνδζςμου Επαγγελματιϊν Ψαράδων που 
διορίηεται από τον Τπουργό. 

9.3   Μζκοδοσ / Τεχνολογία Σίτιςθσ 

 

9.4   Εκνικι Συμβουλευτικι Επιτροπι Υδατοκαλλιζργειασ 
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Επιπρόςκετα ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, ανάλογα με τα κζματα που τίκενται ςτθν 
θμεριςια διάταξθ κάκε ςυνεδρίαςθσ, δφναται να καλζςει και εκπροςϊπουσ άλλων φορζων 
και υπθρεςιϊν, κακϊσ και ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ. 
 

Θ ετιςια ςυνάντθςθ τθσ Επιτροπισ αυτισ παρζχει τθ δυνατότθτα για ςυηιτθςθ κεμάτων 
που αφοροφν τθν υδατοκαλλιζργεια με τθν εμπλοκι των άμεςα επθρεαηόμενων ζτςι ϊςτε 
να επιλφονται διάφορα προβλιματα, να αξιολογοφνται οι ευκαιρίεσ και οι προοπτικζσ 
ανάπτυξθσ και να ανταλλάςςονται απόψεισ για άλλα κζματα όπωσ θ βελτίωςθ τθσ 
διαχείριςθσ κτλ. τα πλαίςια των αποφάςεων τθσ επιτροπισ γίνονται οι ανάλογεσ κεςμικζσ 
και διοικθτικζσ προςαρμογζσ κακϊσ και ενζργειεσ ςε ςχζςθ με τθν κυβερνθτικι πολιτικι 
ειδικά εκεί που εντοπίηεται ότι χρειάηονται κάποιεσ διορκωτικζσ κινιςεισ. 

 

 

 

Θ υδατοκαλλιζργεια αποτελεί ςθμαντικότατθ δραςτθριότθτα για τον Κυπριακό Αλιευτικό 

Σομζα και παρουςιάηει πραγματικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ.  Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει 

να διατεκοφν και να αξιοποιθκοφν όλα τα απαραίτθτα εργαλεία με ςκοπό τθ περεταίρω 

ανάπτυξθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ. 

Με τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ ςωςτοφ προγραμματιςμοφ και ςτρατθγικισ κακϊσ και τθν 

αντίςτοιχθ παροχι κινιτρων κεωροφμε ότι κα επιτευχτεί ο ςτόχοσ που είναι θ προϊκθςθ 

τθσ περαιτζρω ανάπτυξθσ μιασ περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά αειφόρου και 

βιϊςιμθσ υδατοκαλλιζργειασ. 

10.   Συνοπτικό Συμπζραςμα 
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Πρόγραμμα Α 

Ανακεωρθμζνο Πρόγραμμα Επιχειρθςιακοφ Ελζγχου (Monitoring Program) 

ιχκυοτροφείων που λειτουργοφν ςε καλάςςιο χϊρο. 

-Για ιχκυομονάδεσ με παραγωγι μζχρι 300 τόνουσ- 

Οι ακόλουκοι παράμετροι κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα επιχειρθςιακοφ 

ελζγχου ςε όλα τα  ςθμεία που ηθτείται, με τθν ςυχνότθτα και τισ επαναλιψεισ που 

κακορίηονται για τθν κάκε παράμετρο και κα αναφζρονται ςτισ εκκζςεισ που ςφμφωνα με 

τουσ περί Τδατοκαλλιζργειασ (Γενικοφσ) Κανονιςμοφσ του 2002, κα υποβάλλονται ςτο 

Διευκυντι ΣΑΘΕ. 

θμεία μετριςεων (τακμοί) 
Σα ςθμεία μετριςεων για όλεσ τισ παραμζτρουσ κα είναι προκακοριςμζνα και ςτακερά, κα 

βαςίηονται δε ςτθν κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων ρευμάτων.  Πρϊτοσ τακμόσ (τακμόσ 

0), κα κακοριςτεί το τελευταίο κλουβί προσ τθν κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων 

ρευμάτων. H πλθροφόρθςθ για τθν επικρατζςτερθ κατεφκυνςθ των ρευμάτων τθσ περιοχισ 

ενδιαφζροντοσ δυνατόν να λαμβάνεται από τα ωκεανογραφικά δεδομζνα του ΣΑΘΕ, κακϊσ 

και από τθν πόντιςθ ρευματογράφου.  Οι ςτακμοί 1, και 2 κα είναι ςτα 50, και 200 μζτρα 

αντίςτοιχα προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, ενϊ ο ςτακμόσ 3, Μάρτυρασ (Reference),  κα είναι ςε 

απόςταςθ περίπου 2 km μακριά από τθν Μονάδα, όπου μπορεί να εφαρμοςκεί, ςτα 

ανάντθ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων ρευμάτων.   

1. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΗΛΗ ΤΔΑΣΟ 

 

1.1.  Θρεπτικά ςυςτατικά  (ΝΟ3
-, ΝΟ2

-, ΝΗ4
+, ΡΟ4

-3). 

Σα κρεπτικά ςυςτατικά (νιτρικά, νιτρϊδθ, αμμωνία και φωςφορικά) τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται από τουσ αυτότροφουσ οργανιςμοφσ, είναι απαραίτθτα για τθν 

πρωτογενι παραγωγι ς’ενα οικοςφςτθμα. Αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ τουσ όμωσ μπορεί να 

προκαλζςουν φαινόμενα ευτροφιςμοφ. 

 Μεκοδολογία – από κάκε ςτακμό κα παίρνεται ζνα  δείγμα τθσ ςτιλθσ φδατοσ (integrated 

sample-από τθν επιφάνεια μζχρι τον πυκμζνα) από το οποίο ςτθν ςυνζχεια κα παρκεί 

δείγμα για ανάλυςθ, χρθςιμοποιϊντασ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ που κα είναι 

αποδεχτζσ από το ΣΑΘΕ. 

υχνότθτα και επαναλιψεισ  

– για κάκε ςτακμό κα γίνονται δυο επαναλιψεισ (replicates). 
– Θ δειγματολθψία κα διεξάγεται δφο φορζσ το χρόνο, Ιοφλιο και Ιανουάριο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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1.2.  Χλωροφφλλθ 

Θ χλωροφφλλθ είναι ζνασ δείκτθσ φυτοπλαγκτονικισ βιομάηασ και κατά ςυνζπεια ακόμα 

ζνασ δείκτθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ. 

Μεκοδολογία -  από κάκε ςτακμό, από το ίδιο δείγμα ςτιλθσ φδατοσ που κα παίρνεται για 

τα κρεπτικά ςυςτατικά, κα παρκεί ζνα δείγμα για ανάλυςθ τθσ ποςότθτασ χλωροφφλλθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ που κα είναι αποδεχτζσ από το 

ΣΑΘΕ. 

υχνότθτα και επαναλιψεισ  

– για κάκε ςτακμό κα γίνονται δυο επαναλιψεισ (replicates). 
– Θ δειγματολθψία κα διεξάγεται δφο φορζσ τον χρόνο, Ιοφλιο και Ιανουάριο. 

 

2.  ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΒΤΘΟΤ 

 

2.1.  Μακροβζνκοσ  

Μεκοδολογία –  Από κάκε ςτακμό δειγματολθψίασ κα ςυλλζγονται τρία παράλλθλα 

δείγματα (replicates) με άρπαγα τφπου Van Veen, επιφανείασ 0,1 m2 ι ζξθ παράλλθλα 

δείγματα (replicates) με άρπαγα τφπου Van Veen, επιφανείασ 0,05 m2. Σα δείγματα κα 

κοςκινίηονται με κόςκινο διαμζτρου 1 mm. 

υχνότθτα  –  H δειγματολθψία κα διεξάγεται μια φορά τον χρόνο, τον Ιοφλιο. 

2.2.  Κηθμα  

Μεκοδολογία – Από κάκε ςτακμό δειγματολθψίασ κα ςυλλζγεται δείγμα επιφανειακοφ 

ιηιματοσ το οποίο κα αναλφεται για: 

 Οργανικό υλικό· 

 Ολικό οργανικό φϊςφορο. 
 

υχνότθτα –  H δειγματολθψία κα διεξάγεται μια φορά τον χρόνο, τον Ιοφλιο. 

 

2.3.  Μακροςκοπικι Επικεϊρθςθ 

Μακροςκοπικι επιςκόπθςθ τθσ περιοχισ, με χριςθ υποβρφχιασ βιτεοκάμερασ, κα 

πραγματοποιείται ςτθν περιοχι των κλουβιϊν  αλλά και τθσ γφρω περιοχισ, κατόπιν 

αιτιςεωσ του Διευκυντι του ΣΑΘΕ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ ταινία μαγνθτοςκόπθςθσ κα 

υποβάλλεται ςτο Διευκυντι του ΣΑΘΕ. 
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Πρόγραμμα Β 

Ανακεωρθμζνο Πρόγραμμα Επιχειρθςιακοφ Ελζγχου (Monitoring Program) 

ιχκυοτροφείων που λειτουργοφν ςε καλάςςιο χϊρο. 

- Για ιχκυομονάδεσ με παραγωγι πζραν των 300 τόνων- 

Οι ακόλουκοι παράμετροι κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα επιχειρθςιακοφ 

ελζγχου ςε όλα τα  ςθμεία που ηθτείται, με τθν ςυχνότθτα και τισ επαναλιψεισ που 

κακορίηονται για τθν κάκε παράμετρο και κα αναφζρονται ςτισ εκκζςεισ που ςφμφωνα με 

τουσ περί Τδατοκαλλιζργειασ (Γενικοφσ) Κανονιςμοφσ του 2002, κα υποβάλλονται ςτο 

Διευκυντι ΣΑΘΕ. 

θμεία μετριςεων (τακμοί) 
Σα ςθμεία μετριςεων για όλεσ τισ παραμζτρουσ κα είναι προκακοριςμζνα και ςτακερά, κα 

βαςίηονται δε ςτθν κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων ρευμάτων.  Πρϊτοσ τακμόσ (τακμόσ 

0), κα κακοριςτεί το τελευταίο κλουβί προσ τθν κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων 

ρευμάτων. H πλθροφόρθςθ για τθν  επικρατζςτερθ κατεφκυνςθ των ρευμάτων τθσ 

περιοχισ ενδιαφζροντοσ δυνατόν να λαμβάνεται από τα ωκεανογραφικά δεδομζνα του 

ΣΑΘΕ, κακϊσ και από τθν πόντιςθ ρευματογράφου.  Οι ςτακμοί 1, 2 και 3 κα είναι ςτα 50, 

200 και 500 μζτρα αντίςτοιχα προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, ενϊ ο ςτακμόσ 4, Μάρτυρασ 

(Reference),  κα είναι ςε απόςταςθ περίπου 2 km μακριά από τθν Μονάδα, όπου μπορεί να 

εφαρμοςκεί, ςτα ανάντθ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ των επικρατζςτερων ρευμάτων.   

1. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΗΛΗ ΤΔΑΣΟ 

 

1.1.  Θρεπτικά ςυςτατικά  (ΝΟ3
-, ΝΟ2

-, ΝΗ4
+, ΡΟ4

-3). 

Σα κρεπτικά ςυςτατικά (νιτρικά, νιτρϊδθ, αμμωνία και φωςφορικά) τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται από τουσ αυτότροφουσ οργανιςμοφσ, είναι απαραίτθτα για τθν 

πρωτογενι παραγωγι ς’ενα οικοςφςτθμα. Αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ τουσ όμωσ μπορεί να 

προκαλζςουν φαινόμενα ευτροφιςμοφ. 

 Μεκοδολογία – από κάκε ςτακμό κα παίρνεται ζνα  δείγμα τθσ ςτιλθσ φδατοσ (integrated 

sample-από τθν επιφάνεια μζχρι τον πυκμζνα) από το οποίο ςτθν ςυνζχεια κα παρκεί 

δείγμα για ανάλυςθ, χρθςιμοποιϊντασ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ που κα είναι 

αποδεχτζσ από το ΣΑΘΕ. 

υχνότθτα και επαναλιψεισ  

– για κάκε ςτακμό κα γίνονται δυο επαναλιψεισ (replicates). 
– Θ δειγματολθψία κα διεξάγεται δφο φορζσ το χρόνο, Ιοφλιο και Ιανουάριο. 

 

1.2.  Χλωροφφλλθ 

Θ χλωροφφλλθ είναι ζνασ δείκτθσ φυτοπλαγκτονικισ βιομάηασ και κατά ςυνζπεια ακόμα 

ζνασ δείκτθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ. 
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Μεκοδολογία -  από κάκε ςτακμό, από το ίδιο δείγμα ςτιλθσ φδατοσ που κα παίρνεται για 

τα κρεπτικά ςυςτατικά, κα παρκεί ζνα δείγμα για ανάλυςθ τθσ ποςότθτασ χλωροφφλλθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ που κα είναι αποδεχτζσ από το 

ΣΑΘΕ. 

υχνότθτα και επαναλιψεισ  

– για κάκε ςτακμό κα γίνονται δυο επαναλιψεισ (replicates). 
– Θ δειγματολθψία κα διεξάγεται δφο φορζσ τον χρόνο, Ιοφλιο και Ιανουάριο. 

2.  ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΒΤΘΟΤ 

 

2.1.  Μακροβζνκοσ  

Μεκοδολογία –  Από κάκε ςτακμό δειγματολθψίασ κα ςυλλζγονται τρία παράλλθλα 

δείγματα (replicates) με άρπαγα τφπου Van Veen, επιφανείασ 0,1 m2 ι ζξθ παράλλθλα 

δείγματα (replicates) με άρπαγα τφπου Van Veen, επιφανείασ 0,05 m2. Σα δείγματα κα 

κοςκινίηονται με κόςκινο διαμζτρου 1 mm. 

υχνότθτα  –  H δειγματολθψία κα διεξάγεται μια φορά τον χρόνο, τον Ιοφλιο. 

2.2.  Κηθμα  

Μεκοδολογία – Από κάκε ςτακμό δειγματολθψίασ κα ςυλλζγεται δείγμα επιφανειακοφ 

ιηιματοσ το οποίο κα αναλφεται για: 

 Οργανικό υλικό· 

 Ολικό οργανικό φϊςφορο. 
 

υχνότθτα –  H δειγματολθψία κα διεξάγεται μια φορά τον χρόνο, τον Ιοφλιο. 

 

2.3.  Μακροςκοπικι Επικεϊρθςθ 

Μακροςκοπικι επιςκόπθςθ τθσ περιοχισ, με χριςθ υποβρφχιασ βιτεοκάμερασ, κα 

πραγματοποιείται ςτθν περιοχι των κλουβϊν  αλλά και τθσ γφρω περιοχισ, κατόπιν 

αιτιςεωσ του Διευκυντι του ΣΑΘΕ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ ταινία μαγνθτοςκόπθςθσ κα 

υποβάλλεται ςτο Διευκυντι του ΣΑΘΕ. 



 

 


