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1. Περίληψη 

Το παρόν παραδοτέο Π_2 αφορά τη 2η έκδοση της παρουσίασης των προτάσεων 

βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου στο πλαίσιο υλοποίησης της 1ης Ενότητας Εργασίας 

[ΕΕ1-Σχεδιασμός συστημάτων, (Μ1-Μ12)]. Συντονιστής του συγκεκριμένου 

παραδοτέου ήταν η εταιρεία Αφοι Εμμανουηλίδη. Η 1η έκδοση του παραδοτέου 

ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου και 

παραδόθηκε το μήνα (Μ) 12. Προτάθηκε ωστόσο επέκταση της χρονικής διάρκειας 

της διενέργειας της ΕΕ1 κατά 4 μήνες προκειμένου, μετά από συναντήσεις με 

κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, να ενσωματωθούν περισσότερες προτάσεις 

βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου της ενυδρειοπονίας στο Π_2. Η τελική έκδοση 

του Π_2 παραδόθηκε τον Μ16 του έργου. Η παράταση αυτή δεν επηρέασε την 

υλοποίηση των υπολοίπων παραδοτέων του έργου. 

Η ενυδρειοπονία είναι γνωστή ως τεχνική καλλιέργειας από τη δεκαετία του '70 

και από τότε αναπτύχθηκε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συστημάτων. Συνδυάζει 

δύο γεωργικούς τομείς που δε σχετίζονται μεταξύ τους, αυτόν της 

υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειας) και αυτόν της υδροπονικής καλλιέργειας 

φυτών. Τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν κοινό βασικό πόρο (το νερό) το οποίο 

ανακυκλώνεται, ενώ η ποικιλία των δυνητικών προϊόντων που μπορούν να 

παραχθούν είναι μεγάλη. Κάθε μία από τις συνιστώσες καλλιέργειες του συστήματος 

της ενυδρειοπονίας, υπόκειται σε σημαντικό αριθμό πολιτικών και νομοθεσιών. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει συγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση ή 

αναπτυγμένες πολιτικές ειδικά για την ενυδρειοπονία ως σύνολο και συζητείται εάν 

είναι απαραίτητη μια ξεχωριστή πολιτική για την ενυδρειοπονία, ή αν μπορεί να 

συμπεριληφθεί σε μια υπάρχουσα σχετική πολιτική. 

Μέχρι στιγμής, η ενυδρειοπονία, επειδή περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή 

ψαριών όσο και την  παραγωγή φυτών, εμπίπτει στις Κοινές Πολιτικές της ΕΕ σχετικά 

με τη γεωργία, την αλιεία, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, δηλαδή 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της Πολιτικής 

Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτικής της 

ΕΕ για το Περιβάλλον. 
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Σε εθνικό επίπεδο, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός του 

Ηνωμένου Βασιλείου) δεν υπάρχει ειδική κανονιστική οδηγία για την Ενυδρειοπονία 

ως σύνολο και το νομοθετικό πλαίσιο διέπεται από τους διάφορους κανονισμούς 

και ρυθμίσεις που αφορούν ξεχωριστά την υδατοκαλλιέργεια και την υδροπονική 

φυτική παραγωγή. Το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση αυτών των τύπων 

καλλιέργειας και της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων από τις 

καλλιέργειες αυτές, είναι ως επί το πλείστο διαφορετικό σε κάθε χώρα στην ΕΕ, ενώ 

και το ζήτημα του κατά πόσο τα προϊόντα της ενυδρειοπονίας μπορούν να 

θεωρηθούν «βιολογικά» περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. 

Οι δυσκολίες αυτές, εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινής πολιτικής και κανονισμών 

στην ΕΕ που έχουν να κάνουν με αυτή τη μεθοδολογία παραγωγής. 

Ωστόσο, ως σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής τροφίμων, η ενυδρειοπονία 

υποστηρίζει διάφορους αναπτυξιακούς στόχους σε διάφορες πολιτικές της ΕΕ. 

Στο παραδοτέο αυτό γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των διαφορετικών 

πολιτικών που σχετίζονται με την ενυδρειοπονία στην Ελλάδα και στην ΕΕ για να 

δημιουργηθεί μια εικόνα για το πώς η ενυδρειοπονία μπορεί να συμβάλει στην 

επίτευξη των εθνικών στόχων και των στόχων της ΕΕ. Παράλληλα, γίνεται μελέτη 

σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο στις χώρες της 

Ευρώπης, λόγω των διαφορετικών εθνικών πολιτικών στον τομέα και τις ανάγκες 

για λύσεις στο μέλλον. Επίσης, διερευνά τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές και στρατηγικές 

που διαμορφώνονται ή πρέπει να διαμορφωθούν από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς 

κυβερνητικούς φορείς, για να παράσχουν υποστήριξη και ευκαιρίες στην προώθηση 

και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ενυδρειοπονίας στο μέλλον. 
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

 


