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1.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ  
 

 1.1 Eκτελεστική Περίληψη   

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας 
ωθούμενο από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων 
διεθνώς. Ο κλάδος παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, απασχολεί  περί τους 10.000 
εργαζόμενους και έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 
παρέχοντας έτσι σημαντική στήριξη στην εθνική οικονομία.      

Η ραγδαία ανάπτυξη του σε πολλές αγορές καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση ή / και βελτίωση της 
εικόνας του, καθώς και των προϊόντων στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες μέσω εθνικών ή 
διεθνών προγραμμάτων προώθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.   

Το παρόν πρόγραμμα που υποβάλλεται έχει ως χώρες στόχους την  Ελλάδα, στην οποία θα 
υλοποιηθούν δράσεις που θα απορροφήσουν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού,  τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, τη  Βουλγαρία και τη Ρουμανία στις οποίες θα δαπανηθεί 
το 70%.  

Στόχοι του προγράμματος είναι:  

• Η ενημέρωση για τα προϊόντα της θαλάσσιας καλλιέργειας, διότι διαπιστώνεται  -ειδικά 
στην Ελλάδα -  ότι υπάρχει μια ασαφής εικόνα σχετικά με τα προϊόντα αυτά σε ότι αφορά τα είδη 
που υπάρχουν, τη θρεπτική  αξία τους, τις συνθήκες εκτροφής τους και τις  επιπτώσεις της 
υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον εν γένει.     
• Η διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.  
• Μια  πρώτη προσέγγιση στις αγορές της  Βουλγαρίας  και της  Ρουμανίας.  
 

Τα κοινά –στόχος στα οποία απευθύνεται το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με τη αγορά 
και τους στόχους που τίθενται στο πρόγραμμα σε κάθε μία εξ αυτών και περιλαμβάνει: 
Kαταναλωτές -κυρίως γυναίκες- νέοι, επαγγελματίες και διαμορφωτές κοινής γνώμης. Η 
προσέγγιση των κοινών –στόχων θα γίνει με κατάλληλες ενέργειες που εξυπηρετούν  τους στόχους 
του προγράμματος:   

 

Ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνίας  

Ø Δημιουργία ταυτότητας του προγράμματος, του προωθητικού υλικού και υλικού απολογισμού 
των δράσεων 

Ø Καταχωρήσεις ή/και ένθετα στον εξειδικευμένο τύπο 
Ø Καμπάνια επικοινωνίας στο διαδίκτυο 
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Ø Διοργάνωση press conferences 
 
Ενέργειες προβολής και προώθησης  
Ø Διοργάνωση events προώθησης των προϊόντων σε καταναλωτές και επαγγελματίες 
Ø Προσκλήσεις και φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και διαμορφωτών γνώμης στην Ελλάδα  
Ø Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις  στο εξωτερικό 
Ø Εκδηλώσεις προβολής σε ξενοδοχεία 
Ø Οργάνωση εκδηλώσεων για επαγγελματίες και καταναλωτές στις αγορές στόχους (Η.Π.Α., 

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) 
 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι πενήντα ένας μήνες με ολοκλήρωση των ενεργειών μέχρι τις 
31 Οκτωβρίου 2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός  χωρίς  Φ.Π.Α ανέρχεται σε 3.650. 000 Ευρώ.  

 Για την αποτελεσματική υλοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών του 
Προγράμματος, η Enterprise Greece ως Δικαιούχος θα συστήσει ομάδα έργου, της οποίας ο ρόλος  
θα είναι: 

(α) να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος και να εγκρίνει τις προτεινόμενες 
ενέργειες  
(β) να μεριμνά για την προέγκριση από την ΕΥΔ του ΕΠΑΛ για κάθε στάδιο / φάση εκτέλεσης κάθε 
υποέργου 
(γ) να συμμετέχουν ως μέλη στις Επιτροπές διεξαγωγής των διαγωνισμών που απαιτούνται από τον 
κανονισμό της Enterprise Greece για την επιλογή των αναδόχων, που θα αναλάβουν να 
υλοποιήσουν τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ενέργειες.  
 

1.2  Περιγραφή και αντικείμενο του κλάδου 

Η Ελλάδα, τα τελευταία 25 χρόνια, ανταποκρινόμενη στις διαμορφούμενες προκλήσεις και 
προοπτικές παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παρουσίασε μια εντυπωσιακή – και 
πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο – ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα του Ελληνικού αρχιπελάγους, ο πλέον δυναμικός, παραγωγικός και αποδοτικός 
κλάδος της υδατοκαλλιέργειας, αυτός της θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας αναπτύχθηκε με ρυθμούς 
που σύντομα κατέστησαν τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό τσιπούρας και λαβρακιού στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  

Εκτός από τις ιδανικές γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες των Ελληνικών Θαλασσών, 
η ανάπτυξη του κλάδου στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό στις επιτυχείς επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες και το έντονο εγχώριο επενδυτικό ενδιαφέρον, στα ερευνητικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα της εγχώριας και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
και Εθνική πολιτική οικονομικών ενισχύσεων.  
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Ο συνδυασμός των παραπάνω είχε σαν αποτέλεσμα μια δυναμική πορεία αύξησης των μονάδων 
και των όγκων παραγωγής, τόσο υπό την μορφή ψαριού σε εμπορεύσιμο μέγεθος, όσο  και του 
γόνου αυτών ως εμπορικό προϊόν. 

Για την υποστήριξη του κλάδου δημιουργήθηκε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό, επιστημονικό και 
εκπαιδευτικό οικοδόμημα. Δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης, έγιναν επενδύσεις σε 
τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύθηκε η 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ταυτόχρονα, στηρίχθηκαν έμπρακτα οι εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς ο κλάδος συνέβαλλε στην οικονομική αναζωογόνηση 
ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών με περιορισμένες  εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης. 
Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή του κλάδου στην κάλυψη του εγχώριου 
εμπορικού ελλείμματος σε νωπά αλιεύματα και στη μείωση του αντίστοιχου Κοινοτικού, 
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό βασικούς πυλώνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.  

Προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές, η Ιχθυοκαλλιέργεια έχει 
πλέον εδραιωθεί ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, 
κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και  παρέχει 
σημαντική στήριξη στην εθνική οικονομία.  

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της Ελληνικής Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας  υπήρξε έντονος από 
τα πρώτα κιόλας χρόνια της ανάπτυξης της. Τα προϊόντα του κλάδου είναι πλέον αναγνωρίσιμα σε 
απαιτητικές αγορές τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και τρίτων χωρών, γεγονός που επετεύχθη χάρη 
στην κάλυψη της αγοραστικής ζήτησης με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, εγγυημένης 
φρεσκάδας και πιστοποιημένης ποιότητας.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, η εντατική έρευνα, ο 
πειραματισμός και η ανάπτυξη στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς έχουν οδηγήσει σε αύξηση της 
αποδοτικότητας του κλάδου και μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και του κόστους κεφαλαίου 
ανά παραγόμενη μονάδα.  

Έρευνες που διεξήχθησαν τα τελευταία 40 χρόνια έχουν αποδείξει ότι η μεσογειακή δίαιτα 
αποτελεί ένα από τους πλέον υγιεινούς  τρόπους  διατροφής παγκοσμίως. Βασικό συστατικό της 
δίαιτας αυτής είναι η συχνή κατανάλωση  ψαριού, προσφέροντας στον οργανισμό τα ω-3 λιπαρά 
οξέα που είναι απαραίτητα για τη σωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών και για την 
πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, η τσιπούρα και το λαβράκι 
ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν ένα πραγματικά ξεχωριστό προϊόν μέσα στο ευρύ φάσμα των 
προσφερόμενων προϊόντων υγιεινής διατροφής.  

Η τσιπούρα και το λαβράκι αποτελούν προϊόντα φυσικής αναπαραγωγής και εκτρέφονται σε 
θαλάσσιο περιβάλλον χωρίς χημική ρύπανση ή μόλυνση. Η ανάπτυξη τους διαρκεί 18 – 24 μήνες. Η 
αλίευση των ψαριών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά κύρια το τελευταίο τέταρτο 
αυτού.      

Ο συνδυασμός της υψηλής ποιότητας του περιβάλλοντος εκτροφής και της συνεχούς διαδικασίας 
βελτιστοποίησης της παραγωγής διασφαλίζει την ποιότητα και τη διατροφική αξία των προϊόντων 
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αυτών. Αντίστοιχα, η εφαρμογή μεθόδων ολικής διαχείρισης της ποιότητας και η τεχνολογία 
αιχμής που χρησιμοποιείται στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής – διανομής – εμπορίας, 
αποτελούν την εγγύηση της  ποιότητα και της  φρεσκότητας των προϊόντων, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις αυστηρότατες περιβαλλοντικές και καταναλωτικές απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα για την ποιότητα του ψαριού αποτελεί ο τρόπος εξαλίευσης. Με τη 
χρήση πάγου αμέσως μόλις το ψάρι βγει από το νερό, μειώνεται σημαντικά το stress και  
διατηρείται  αναλλοίωτη η ποιότητα της σάρκας και η γεύση των ψαριών.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τέλος, στον τομέα της διατροφής των ψαριών αυτών, ο οποίος 
αναπτύσσεται συνεχώς  με  στόχο την αύξηση της ωφελιμότητας  και μετατρεψιμότητας της 
τροφής που χορηγείται. Τα ψάρια διατρέφονται με ιχθυοτροφές, των οποίων οι πρώτες ύλες είναι 
φυσικές και αποτελούνται από προϊόντα και υποπροϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και  προέρχονται κύρια από θαλάσσιους οργανισμούς με τη μορφή 
ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ (νυν ΥΘΥΝΑΛ)  και του ΣΕΘ, σήμερα υπάρχουν 318 μονάδες 
πάχυνσης θαλασσινών ψαριών και απασχολούν άμεσα περί τους 10.000 εργαζόμενους. Οι 
μονάδες αυτές καταλαμβάνουν συνολική θαλάσσια έκταση 7.8 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή 
λιγότερο από την επιφάνεια του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και  ανήκουν σε 106 εταιρείες, οι 
μισές από τις οποίες δραστηριοποιούνται σε νομούς που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα κέντρα 
διακίνησης  (Αθήνα & Πάτρα)  για διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.    

Επτά εταιρείες του κλάδου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,  ενώ 15 από αυτές 
κατατάσσονται στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων της χώρας.   

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα,  έχει ήδη 
κατακτήσει τη 2η θέση σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων για το 2008, με ετήσιες εξαγωγές 
πάνω από 400 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 80% των συνολικών πωλήσεων του και  
παρέχει σημαντική στήριξη στην εθνική οικονομία καθώς βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο σε εθνικό 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει το έλλειμμα της αλιείας 
από τη μείωση της συλλεκτικής αλιείας εξαιτίας της  υπεραλίευσης  των θαλασσών,  - αλλά και την 
εποχική αύξηση της ζήτησης λόγω τουριστικής ανάπτυξης.  
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Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον καταναλωτή είναι 
ζωτικής σημασίας για τον κλάδο, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις 
προοπτικές που διαγράφονται στο διεθνές επιχειρηματικό και αγοραστικό περιβάλλον.     

1.3   Προϊόντα και δίκτυα πωλήσεων 

Το Ψάρι Ιχθυοκαλλιέργειας (κυρίως τσιπούρα και λαβράκι) είναι ένα ευγενές τρόφιμο που 
παράγεται με ιστορική συνέχεια χιλιάδων χρόνων προκειμένου ο άνθρωπος να έχει πρόσβαση σε 
πρωτεΐνη και λιπαρά  μοναδικής προέλευσης  για την κάλυψη των αναγκών θρέψης του. Σήμερα το 
ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας καλείται να καλύψει και μία πρόσθετη απαίτηση του καταναλωτή: ένα 
ισορροπημένο καθημερινό διαιτολόγιο για την προστασία της υγείας και της ευεξίας του.    

Το ψάρι της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένα προϊόν συστηματικής εντατικής εκτροφής που διεξάγεται 
στο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, με μέσα και εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την ελεγχόμενη 
διατροφή του με ιχθυοτροφές και επιτρέπουν τη φυσιολογική διαβίωσή του (κίνηση, αναζήτηση 
τροφής). Η ημερήσια χορηγούμενη ποσότητα τροφής και η ποιότητα των πρώτων υλών της 
καθορίζουν την ολική ποιότητα του ψαριού. Στην Ελλάδα η πρόοδος που συντελείται στους τομείς 
αυτούς είναι αλματώδης. Οι βασικές πρώτες ύλες των ιχθυοτροφών είναι ιχθυάλευρα, σόγια, 
αραβόσιτος, σίτος, ζύμες και ιχθυέλαιο, συμπληρωμένες με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Η ποιότητα 
της διατροφής του ψαριού σήμερα διακρίνεται από τα πλέον υψηλά standards και αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των συνεργαζόμενων φορέων έχουν ως 
αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση υλικών μη γενετικά τροποποιημένων (GMO-free) για την υγιεινή 
διασφάλιση του ψαριού και του καταναλωτή.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (νυν ΥΘΥΝΑΛ), τα 
εκτρεφόμενα είδη στην Ελλάδα είναι τα εξής: Τσιπούρα, Λαβράκι, Φαγκρί, Πέστροφα, Χέλι, 
Μυτάκι, Λυθρίνι Σαργός, Τόνος, Γλώσσα, Κέφαλος, Κυπρίνος Συναγρίδα, Συκιός.  Σημειώνεται ότι η 
τσιπούρα και το λαβράκι αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 95% της συνολικής παραγωγής, ενώ 
τα υπόλοιπα παράγονται σε μικρές ποσότητες.   

Οι επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, σύμφωνα με μελέτη της ICAP,  χρησιμοποιούν διάφορα 
κανάλια διανομής για τη διάθεση των προϊόντων τους. Πιο αναλυτικά, η διανομή των ψαριών 
ιχθυοκαλλιέργειας γίνεται μέσω χονδρεμπόρων, ιχθυαγορών, ιχθυοπωλείων και super market. 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτει τα προϊόντα της κυρίως 
μέσω χονδρεμπόρων, που διακρίνονται σε: 

• Εμπορικές εταιρείες, οι οποίες προμηθεύονται και μεταπωλούν τα προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας σε άλλους εμπόρους χονδρικής ή σε λιανέμπορους, σε super markets 
και σε εταιρείες τροφοδοσίας.  
Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, διαθέτουν (απευθείας ή    μέσω  θυγατρικών 
εμπορικών εταιρειών), οργανωμένα δίκτυα διανομής των  προϊόντων τους που τα 
προωθούν ως επί το πλείστον στο εξωτερικό. Οι  εταιρείες εμπορεύονται παράλληλα 
ψάρια και για λογαριασμό μικρότερων  εταιρειών του κλάδου, οι οποίες δεν διαθέτουν 
δικά τους δίκτυα διανομής. 
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• Ιχθυόσκαλες, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό εμπόρων  χονδρικής πώλησης, των 
οποίων οι βασικές πωλήσεις γίνονται προς λιανέμπορους (ιχθυοπώλες) και επιχειρήσεις 
εστίασης, αλλά και ορισμένες πωλήσεις προς άλλους χονδρεμπόρους και εταιρείες 
επεξεργασίας. 

• Τοπικοί ιχθυέμποροι, οι οποίοι αγοράζουν σχετικά μικρές ποσότητες και προμηθεύουν 
τοπικά καταστήματα και ξενοδοχεία, συνδυάζοντας πολύ συχνά την χονδρική με τη λιανική 
πώληση (ιχθυοπωλεία). 

Εκτός από τη διανομή των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας μέσω χονδρεμπόρων, τα ψάρια διανέμονται 
και απευθείας από ιχθυοκαλλιεργητές  σε καταστήματα ή μέσω ειδικευμένων εταιρειών διανομής, 
χωρίς τη μεσολάβηση εμπόρων χονδρικής πώλησης. 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες επεξεργασίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά συνηθίζουν να αγοράζουν 
απευθείας από τους ιχθυοτρόφους. 

Όσον αφορά στους καταναλωτές, αυτοί προμηθεύονται τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας μέσω 
ιχθυαγορών, ιχθυοπωλείων και από τα ειδικά τμήματα των super market. Οι ιχθυαγορές και τα 
ιχθυοπωλεία αποτελούν το σημαντικότερο δίκτυο διάθεσης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στη 
λιανική.  

Τα τελευταία, όμως, χρόνια παρατηρείται σταδιακή αύξηση του μεριδίου διακίνησης των 
προϊόντων αυτών μέσω των super market, δεδομένης και της μεγάλης επέκτασης των 
οργανωμένων αλυσίδων λιανεμπορίου, σε βάρος των μεμονωμένων καταστημάτων ειδών 
διατροφής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι λόγω της ισχυρής διαπραγματευτικής τους  
θέσης τα super market  μπορούν να αποσπούν εκπτώσεις, αλλά και σημαντικές χρονικές πιστώσεις 
από τους παραγωγούς, και έτσι έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν χαμηλότερες τιμές 
λιανικής, συγκριτικά με τα παραδοσιακά σημεία πώλησης. 

Το δίκτυο προώθησης στην αγορά αποτελεί ένα νευραλγικό στοιχείο του κλάδου, καθώς λόγω της 
φύσης του προϊόντος η ταχεία και ασφαλής – όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας – μεταφορά 
του είναι κρίσιμη. Αποτελεί δομική πρόκληση το γεγονός ότι η τιμή του προϊόντος ουσιαστικά 
μηδενίζεται 12 περίπου ημέρες μετά την αλίευσή του.  

Συγκεκριμένα, η τιμή είναι συνάρτηση της φρεσκότητας του ψαριού. Ενδεικτικό είναι ότι τα 
εγχώρια ψάρια στις χώρες προορισμού πωλούνται έναντι των ελληνικών με premium τιμή της 
τάξης των 0,10 -0,20 Ευρώ / κιλό – με τη λογική ότι τα εισαγόμενα είναι τουλάχιστον 2-3 ημερών 
λόγω του χρόνου μεταφοράς. Η διάκριση αυτή είναι εξαιρετικά έντονη στα μεγάλα ψάρια που 
απευθύνονται κυρίως σε niche αγορές (π.χ catering).  Συγκεκριμένα, η ζήτηση για ψάρια ενός κιλού 
και άνω αφορά σχεδόν αποκλειστικά ψάρια ημέρας άρα πρακτικά αποκλείονται τα εισαγόμενα.  

Η διανομή ακόμα και για τα εξαγόμενα, γίνεται ως επί το πλείστον οδικώς, με γνώμονα την 
ελαχιστοποίηση του κόστους.  

Συγκεκριμένα οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει δίκτυα μέσω κόμβων για την εξαγωγή των ψαριών 
στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι το εγχώριο τμήμα του δικτύου είναι ιδιόκτητο, ενώ η προώθηση του 
προϊόντος από το βασικό κόμβο εντός Ελλάδας προς τους λοιπούς Ευρωπαϊκούς κόμβους 
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διενεργείται από εξειδικευμένες εταιρείες logistics. Το κόστος οδικής μεταφοράς σε προορισμούς 
εκτός Ελλάδας κυμαίνεται μεταξύ 0,20 -0,40 Ευρώ / κιλό (βλ. διάγραμμα) αντιπροσωπεύοντας  
κατά μέσο όρο το 8% του συνολικού κόστους.  

 

Καθώς η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι πεπερασμένη (10-12 ημέρες), η μεταφορά του σε 
μακρινούς περιορισμούς (όπως ΗΠΑ, Ρωσία και Καναδάς) μπορεί να γίνει αεροπορικώς, 
εκτινάσσοντας το κόστος  μεταφοράς στα 1,5-2 Ευρώ / κιλό – αυξάνοντας έτσι το συνολικό κόστος 
κατά σχεδόν 50%.  Υπό αυτές τις συνθήκες, περιορίζονται οι πιθανές χώρες προορισμού των 
εξαγωγών.        

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πάνω από το μισό  της παραγωγής διοχετεύεται απευθείας από 
τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στα supermarkets, ενώ μεγάλο κομμάτι από την υπόλοιπη 
παραγωγή καταλήγει έμμεσα στα supermarkets μέσω χονδρεμπόρων. Η υψηλή συγκέντρωση του 
κλάδου των supermarkets σε ευρωπαϊκό επίπεδο (καθώς 5 εταιρείες καλύπτουν το 70%  του 
συνολικού κύκλου εργασιών, βλ. διάγραμμα) μεταφράζεται σε υψηλή διαπραγματευτική δύναμη 
αυτών (έναντι του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών) η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι το 
προϊόν δεν είναι branded.  

 

Αφού πετυχαίνουν χαμηλές τιμές, τα supermarkets πολλές φορές ακολουθούν δύο εναλλακτικές 
τακτικές:  

• Καρπώνονται υψηλά περιθώρια κέρδους, οδηγώντας την τελική τιμή κοντά στα 10 Ευρώ/ κιλό 
– στρατηγική που ακολουθείται κυρίως από τα ευρωπαϊκά supermarkets 



  

 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 

Έδρα: Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα 
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30 

9

• Προωθούν το προϊόν σε χαμηλή τιμή ως εκπτωτικό, προσελκύοντας έτσι πελάτες και 
αυξάνοντας τις συνολικές πωλήσεις τους  – στρατηγική που ακολουθείται κυρίως από τα 
ελληνικά supermarkets.  

 

Σε κάθε περίπτωση, τα supermarkets πιθανότατα μεταπηδούν από την πρώτη στη δεύτερη 
στρατηγική όσο αυξάνεται ο χρόνος από την αλίευση του προϊόντος.   

1.4  Ανάλυση Αγοράς  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Η Γερμανία, με 82,5 εκατομμύρια κατοίκους, έχει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο 
(μετά από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα) και είναι η κύρια αγορά για τα τρόφιμα και τα ποτά 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στη Γερμανία παρατηρείται θετική εξέλιξη της κατανάλωσης ιχθύων και παρασκευασμάτων. Το 
λαβράκι και η τσιπούρα αποτελούν παραδοσιακά πλέον προϊόντα στην γερμανική αγορά, όπου 
παρουσιάζουν συνεχώς διευρυνόμενη κατανάλωση.  

Αρκετά χρόνια πριν, η Γερμανία εισήγαγε σχεδόν αμελητέες ποσότητες αγρίου λαβρακιού και 
αγρίας τσιπούρας, προοριζόμενα για τα πολύ καλά εστιατόρια. Η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει τα 
τελευταία έτη με την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας και οι γερμανικές εισαγωγές 
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας αυξάνονται σταθερά και, τόσο το λαυράκι όσο και η τσιπούρα έχουν 
πλέον διεισδύσει όχι μόνο στα εστιατόρια μεσογειακής, γερμανικής και διεθνούς κουζίνας αλλά 
και στα ιδιωτικά νοικοκυριά.  

Το μέγεθος της αγοράς και η ύπαρξη πληθυσμού μεσογειακής προέλευσης, η ύπαρξη 
πολυάριθμων εστιατορίων με μεσογειακή κουζίνα, ο αριθμός τουριστών που επισκέπτεται την 
Ελλάδα και η τάση για υγιεινή διατροφή δημιουργούν καλές προοπτικές αύξησης των ελληνικών 
εξαγωγών.  

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, βάσει των στοιχείων της κατανάλωσης αυτές 
επικεντρώνονται στα διάφορα είδη μπακαλιάρου, στη ρέγγα, το σολωμό και τον τόνο. Ακολουθούν 
η τσιπούρα και το λαβράκι, είδη που εξάγει η Ελλάδα και τα οποία υπολείπονται των λοιπών 
ειδών. 

Όσον αφορά στο μερίδιο της αγοράς που κατέχουν τα νωπά ελληνικά προϊόντα,  ανέρχεται στο 8% 
έναντι των προϊόντων βαθειάς κατάψυξης που είναι 35%, ακολουθούν τα κονσερβοποιημένα 
προϊόντα με 31% και οι γαρίδες-μαλάκια με 13%.   

Η γερμανική αγορά ιχθυηρών εξαρτάται από τις εισαγωγές, καθώς αυτές καλύπτουν σταθερά στην 
τελευταία τριετία το 86% της συνολική ζήτησης.  

Τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας υφίστανται τον ανταγωνισμό των άλλων παραγωγών της 
Μεσογείου (Τουρκία, Μαρόκο, Κύπρος, Ισραήλ κλπ.). Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες 
νωπών ιχθυηρών εδρεύουν στα βόρεια λιμάνια της χώρας (Αμβούργο, Βρέμη, Κίελο), καθώς το 
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κύριο αντικείμενό τους είναι η εισαγωγή και μεταποίηση ειδών που αλιεύονται στον Ατλαντικό ή 
την Βόρεια Θάλασσα. 

ΓΑΛΛΙΑ  

Η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη αγορά ιχθυηρών στην Ε.Ε. ακολουθούμενη από την Ισπανία, την 
Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.  

Οι Γάλλοι  καταναλωτές ιχθυηρών  διακρίνονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: 

•  Στους παραδοσιακούς καταναλωτές θαλασσινών, συνήθως μεγαλύτερης ηλικία και 
κάτοικοι παράκτιων ζωνών  με παράδοση στη κατανάλωση ιχθυηρών. 

• Στους καταναλωτές υψηλών εισοδημάτων με οικονομική δυνατότητα για αγορά ακριβών 
ψαριών όπως σολομός, τόνος, λαβράκι, τσιπούρα ανοικτής θαλάσσης κτλ. 

• Στους καταναλωτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα οφέλη στην υγεία που 
προσφέρουν τα ιχθυηρά και προσπαθούν να κάνουν μια υγιεινή ζωή (νεότεροι όχι 
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα ιχθυηρά αλλά περισσότερο περιβαλλοντολογικά 
προβληματισμένοι). 

Οι Γάλλοι ξοδεύουν σχεδόν το 7% του εβδομαδιαίου προϋπολογισμού για κατανάλωση ψαριών. Η 
κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση 33,7 κιλών είναι υπερδιπλάσια του παγκόσμιου μέσου όρου και 
43% υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται στα 23,5 κιλά. Αν και το ψάρι, ως επί 
το πλείστον, αγοράζεται φρέσκο και ολόκληρο, οι ίδιες δημογραφικές τάσεις που παρουσιάζονται 
στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλάζουν σταδιακά τις καταναλωτικές συνήθειες κατευθύνοντάς τις σε πιο 
εύκολη παρασκευή φαγητού, σε πιο απλές μορφές τροφής. Το πιο δημοφιλές θαλασσινό προϊόν 
είναι ο σολομός με ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ύψους 2 κιλών.  

Η αγορά θαλασσινών προϊόντων στη Γαλλία διακρίνεται στην κατανάλωση στο σπίτι που 
αντιστοιχεί  στο 68% και στην κατανάλωση σε εστιατόρια που αντιστοιχεί  στο 32% του συνόλου. 
Με τη στασιμότητα στη γαλλική παραγωγή ιχθυηρών και παράλληλα την μείωση χώρων 
ιχθυοκαλλιέργειας, η αγορά εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές θαλασσινών για να 
ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για τις πρώτες ύλες όπως επίσης και για φρέσκο ψάρι. 

Όσον αφορά στα εστιατόρια, το μεγαλύτερο μέρος των φρέσκων ολόκληρων ψαριών, δηλαδή 
σχεδόν το 78% του συνόλου, αγοράζεται από ανεξάρτητα καταστήματα, ανώτερου επιπέδου, ενώ 
οι αλυσίδες εστιατορίων αγοράζουν, κατά κύριο λόγο, κατεψυγμένα, προ- καθαρισμένα και σε 
μορφή φιλέτου (Gira, 2004) 

Στη κατηγορία του φρέσκου ψαριού, που αγοράζεται από τα εστιατόρια, ο σολομός και η 
πέστροφα από τις ιχθυοκαλλιέργειες ανέρχονται στο 35% των αγορών τόσο σε ολόκληρο ψάρι όσο 
και σε φιλέτο, Το λαβράκι , ολόκληρο, ανέρχεται στο 11% και σε μορφή φιλέτου στο 5%, αλλά δεν 
είναι ξεκάθαρο αν προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργεια ή είναι άγριο. 

Σε γενικές γραμμές, το φρέσκο ψάρι έχει  μεγάλη απήχηση στους Γάλλους καταναλωτές, παρά τα 
κάποια αρνητικά σημεία, όπως είναι τα κόκκαλα, η δυσκολία παρασκευής και συντήρησης, η 
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μυρωδιά κατά το μαγείρεμα και κυρίως, η τιμή. Η θετική εικόνα  του φρέσκου ψαριού συνδέεται 
με τις υγιεινές του ιδιότητες (πλούσιο σε Ω3). Τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας είναι ευρέως 
αποδεκτά όσον αφορά την ποιότητά τους. Παρόλα αυτά, ο καταναλωτής ενδιαφέρεται όλο και 
περισσότερο για το περιβάλλον και την προστασία του.  

 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Η Βουλγαρία με πληθυσμό 7,8 εκατ. κατοίκους αποτελεί μια αγροτική χώρα η οποία όμως σταδιακά 
μεταλλάσσεται σε βιομηχανική. Ο αγροτικός τομέας πλέον συμμετέχει μόλις με 9% στο ΑΕΠ και 
απασχολεί το 20% του ενεργού πληθυσμού. Η χώρα κατέχει εξειδικευμένο και φτηνό εργατικό 
δυναμικό. 
Η Βουλγαρία είναι η χώρα με την χαμηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση αλιευμάτων και 
προϊόντων αλιευμάτων στην ΕΕ και μια από τις χώρες με την χαμηλότερη κατά κεφαλήν 
κατανάλωση παγκοσμίως, παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια αυξάνει.  
Συγκεκριμένα, η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαριών είναι περίπου 4 κιλά/έτος, όταν στην 
Ελλάδα είναι περίπου 27 κιλά/έτος και παγκοσμίως περίπου 17 κιλά/έτος. Ακόμα όμως και τη 
δεκαετία του 1980, πριν την αποδιάρθρωση του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η κατά 
κεφαλήν κατανάλωση δεν υπερέβαινε τα 6 κιλά/έτος.   
 
Η περιορισμένη κατανάλωση ψαριών  στη Βουλγαρία είναι συνδυασμός τριών παραγόντων:  
α. Καταναλωτικών προτύπων  
β. Χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος 
γ. Χαμηλού βαθμού οργάνωσης της αγοράς ιχθύων.  
Όπως προκύπτει από ανεξάρτητες έρευνες αγοράς (Noema 2003) μόλις το 18% των Βούλγαρων 
καταναλωτών προτιμά την κατανάλωση ψαριών έναντι κρέατος (κόκκινου, λευκού).  Ο μέσος όρος 
κατανάλωσης ψαριών  από τους Βούλγαρους καταναλωτές είναι μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες. 
Τα είδη που προτιμώνται για οικιακή κατανάλωση είναι αυτά με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης, 
όπως κατεψυγμένα ψάρια  και φρέσκα σαφρίδια, γριβάδια, γωβιοί, σαρδελόρεγγα κοκ.  
Τα είδη που προτιμώνται για κατανάλωση εκτός οικίας (εστιατόρια) είναι αυτά με την υψηλότερη 
τιμή πώλησης, όπως πέστροφες, τόνοι, σολομοί κοκ. Η κατανάλωση ψαριών  είναι ευθέως 
ανάλογη του εισοδήματος των νοικοκυριών και αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των μελών των 
νοικουριών. Νοικοκυριά με λιγότερα μέλη και υψηλό εισόδημα καταναλώνουν ψάρια  σε 
μεγαλύτερη ποσότητα και υψηλότερη τιμή.  
Η αγορά ψαριών στις μεγάλες πόλεις της βουλγαρικής ενδοχώρας δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, 
αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια βελτίωση. Οργανωμένες ιχθυαγορές δεν 
υπάρχουν. Φρέσκα ψάρια πωλούνται σε λίγες υπεραγορές και σε περιορισμένο αριθμό μικρών 
εξειδικευμένων καταστημάτων (τύπου delicatessen). Επίσης, φρέσκα ψάρια του γλυκού νερού 
προσφέρονται σε πολλά εστιατόρια, ενώ φρέσκα θαλασσινά αλιεύματα σε μια εξειδικευμένη 
αλυσίδα εστιατορίων και σε κατά τόπους εξειδικευμένα εστιατόρια. Ο  βαθμός οργάνωσης της 
αγοράς βελτιώνεται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας λόγω εγγύτητας με τη θάλασσα και του 
τουριστικού ρεύματος, αλλά συνεχίζει να παραμένει μη ικανοποιητικός.  
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Η έλλειψη παράδοσης στην κατανάλωση ψαριών, και κυρίως θαλάσσιων ψαριών  σε συνδυασμό 
με τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης της αγοράς έχει ως συνέπεια οι τιμές των ψαριών  να είναι 
σχετικά υψηλές με τάση συνεχούς αύξησης, μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην ΕΕ.  

Ο περιορισμός της αλιευτικής παραγωγής και η έλλειψη υδατοκαλλιεργειών θαλάσσιων ψαριών, 
σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση του βιοτικού επιπέδου και του τουριστικού ρεύματος στη 
Βουλγαρία έχουν ως συνέπεια τη συνεχή αύξηση των εισαγωγών ψαριών θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας.  
Μέχρι το 2006, η Ελλάδα κατείχε μονοπωλιακή θέση στην αγορά λαβρακίου και τσιπούρας στη 
Βουλγαρία (2006: μερίδια αγοράς 98,7% & 96,5% αντίστοιχα), ενώ από το 2007 η κατάσταση έχει 
αντιστραφεί ως συνέπεια της εισόδου της Ιταλίας στην αγορά, που περιόρισε κατά πολύ τις 
ελληνικές εξαγωγές.  
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Η Ρουμανία με συνολικό πληθυσμό 21,9 εκατ. κατοίκους, μετά την ένταξή της στην Ε.Ε τον 
Ιανουάριο του 2007, ξεκίνησε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης με ουσιώδεις ξένες 
επενδύσεις.  
Η Ρουμανία παραμένει μία από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, αλλά έχει σημαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης εξαιτίας των πλούσιων αγροτικών εκτάσεών της, της μορφωμένης και 
ικανής εργατικής δύναμής της και του τουρισμού της.  
Η Ρουμανία έχει πολύ μεγάλη δυναμικότητα σε ψάρια μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Ο τομέας 
όμως επλήγη σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής  περιόδου της Ρουμανίας αλλά και της 
κακοδιαχείρισης και της διάλυσης του αλιευτικού στόλου. 
Η συνολική αλιευτική παραγωγή το 2004 ήταν 17.000 τόνοι, 6 φορές μικρότερη σε σχέση με το 
1990, ενώ το μέγεθος της αγοράς το ίδιο έτος εκτιμάται σε 57.000 τόνους ψαριών και θαλασσινών 
που καλύφθηκαν από τις εισαγωγές. 
 
Να σημειώσουμε βέβαια, ότι η απώλεια αυτή οφείλεται στην απώλεια αδειών αλιείας στη 
Ναμίμπια και τη  Μαυριτανία, μετά από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και τη 
διάλυση του αλιευτικού στόλου του Ωκεανού. 
Η φαινομενική κατανάλωση των ψαριών ανήλθε το 2004 σε 73.040 τόνους αξίας 77 εκατ. Οι 
Ρουμάνοι καταναλώνουν συχνότερα κατεψυγμένο ψάρι ή φρέσκο που αγοράζουν στην αγορά. Το 
ψάρι σε κονσέρβα κατέχει των τρίτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Κατά τις εκτιμήσεις 
το 42% των Ρουμάνων αγοράζουν ψάρι στα μπακάλικα, 21%στις υπεραγορές, 10% στα 
ιχθυοπωλεία και 10% στα supermarkets. Μόνο το 1% αγοράζει ψάρια στους χονδρέμπορους.  

Οι πέντε μεγάλες ξένες λιανεμπορικές και χονδρεμπορικές αλυσίδες (METRO, CARREFOUR, CORA, 
AUCHAN και REAL), που διαθέτουν Ιχθυοπωλεία νωπών ψαριών, συνεχίζουν να αυξάνουν με ταχείς 
ρυθμούς των αριθμό καταστημάτων τους σε όλη τη Ρουμανία.  

Η διεύρυνση της νέας μέσης τάξης της χώρας (κυρίως στο Βουκουρέστι και στα άλλα αστικά 
κέντρα) είναι συνεχής. Η νέα αυτή μέση τάξη υιοθετεί γρήγορα νέες διατροφικές συνήθειες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση της κατανάλωσης λαβρακίου και τσιπούρας. Το γεγονός 
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αυτό αποδεικνύεται και από την σημαντική αύξηση των εξαγωγών των δύο αυτών ελληνικών 
προϊόντων στη Ρουμανία μέσα στα τελευταία χρόνια. Οι αυξανόμενοι αριθμοί τουριστών προς την 
Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες, όπου οι Ρουμάνοι πολίτες γνωρίζουν την πλουσιότερη 
σε ψάρια εκεί κουζίνα, συμβάλλει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας  νέων διατροφικών 
προτύπων. Τα περίπου 3 εκ. Ρουμάνοι μεταναστών, που εργάζονται στο εξωτερικό (κυρίως στην 
Ιταλία και Ισπανία) κατά την διάρκεια των επισκέψεων τους στην πατρίδα τους μεταδίδουν επίσης 
τις διατροφικές συνήθειες που έχουν αποκτήσει και οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές 
ποσότητες νωπών ψαριών.  

ΗΠΑ 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δεύτερη ταχύτερη αναπτυσσόμενη αγορά για λαβράκι και τσιπούρα 
ιχθυοκαλλιέργειας τα τελευταία χρόνια. Είναι μία αγορά όπου η κατανάλωση ιχθυοκαλλιέργειας 
είναι επί το πλείστον (περίπου 90-95% του συνόλου) σε εστιατόρια. Μία άλλη ιδιομορφία της 
κατανάλωσης στην Αμερική, εκτός από το πολύ μεγάλο βάρος των εστιατορίων, είναι ότι υπάρχει 
ξεκάθαρη προτίμηση στο λαβράκι. Το λαβράκι αντιστοιχεί σε περίπου το 85% της συνολικής 
κατανάλωσης τσιπούρας και λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας στις ΗΠΑ. 

Οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της κατανάλωσης στην Αμερική είναι ιδιαίτερα θετικές, 
καθώς αυξάνονται συνεχώς τα εστιατόρια που προσθέτουν το λαβράκι στο μενού τους. Όπως 
αποτυπώνεται στο άρθρο, “Branzino: The fastest-growing seafood in restaurants” που 
δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 στο περιοδικό Nation’s Restaurant News, το λαβράκι 
(κυρίως με την ιταλική ονομασία “Branzino”) είναι το ψάρι που τα τελευταία 4 χρόνια έκανε τις 
περισσότερες πρώτες εμφανίσεις στα μενού των εστιατορίων της Αμερικής:  

http://nrn.com/seafood-trends/branzino-fastest-growing-seafood-restaurants  

Εκτός από την αύξηση της διείσδυσης στα εστιατόρια, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την 
ανάπτυξη των πωλήσεων λαβρακιού και τσιπούρας ιχθυοκαλλιέργειας στο λιανεμπόριο, όπου η 
παρουσία των ψαριών είναι πολύ περιορισμένη. Καθώς το καταναλωτικό κοινό της Αμερικής 
γνωρίζει το λαβράκι και την τσιπούρα σε όλο και περισσότερα εστιατόρια, θα υπάρχουν όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές που θα ενδιαφερθούν να αγοράσουν αυτά τα φρέσκα μεσογειακά 
ψάρια για μαγείρεμα στο σπίτι. 

• Πληθυσμός: 315.000.000 
• Κατά κεφαλήν κατανάλωση αλιευμάτων: 7 kg 
• Ετήσια κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας: 4.000 τόνοι (εκτίμηση 2012) 
• Κατανάλωση περίπου 85% λαβράκι – 15% τσιπούρα 
• Πάνω από 80% της συνολικής κατανάλωσης λαβρακιού/τσιπούρας επικεντρώνεται στις 

περιοχές των παρακάτω αστικών κέντρων της Ανατολικής Ακτής: 
o New York City, Boston, Philadelphia, Washington DC, Miami 

• Άλλα δύο αστικά κέντρα έχουν σημαντική κατανάλωση λαβρακιού και τσιπούρας: 
o Los Angeles, Chicago 

• Κανάλια πώλησης αλιευμάτων (όλα τα αλιεύματα): 
o 70% εστιατόρια 

http://nrn.com/seafood-trends/branzino-fastest-growing-seafood-restaurants
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o 30% λιανεμπόριο 
 

ΙΤΑΛΙΑ 

Η συμβολή της Ιταλίας στη Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια είναι σημαντική, καθώς σύμφωνα με 
καταγραφές οι Ετρούσκοι είχαν θαλάσσια ιχθυοτροφεία από τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ τα θαλασσινά 
ψάρια, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, τα οποία εξέτρεφαν οι Ρωμαίοι θεωρούνταν πολύ σπάνια 
και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή σε σπουδαία βιβλία συνταγών του 1ου αιώνα π.Χ. Η μορφή αυτή της 
υδατοκαλλιέργειας εξαφανίστηκε μετά το τέλος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και 
επανεμφανίστηκε τον 15ο αιώνα μ.Χ. ως εκτεταμένη μεγάλης κλίμακας υδατοκαλλιέργεια σε 
λιμνοθάλασσες της Αδριατικής, με το όνομα vallicultura (υδατοκαλλιέργεια σε παράκτιες 
λιμνοθάλασσες). Η καλλιέργεια ψαριών αναπτύχθηκε λόγω της θρησκευτικής πρακτικής που 
απαγόρευε τη κατανάλωση κρέατος τις Παρασκευές. 

Η σύγχρονη μορφή εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιταλία ξεκίνησε περίπου στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘80, εξελισσόμενη σε βασικό μέρος της διατροφικής παράδοσης και κουλτούρας της 
χώρας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η Ιταλία ήταν η πρώτη σε παραγωγή χώρα, γεγονός που 
οφειλόταν στην παραδοσιακή μέθοδο καλλιέργειας vallicultura.  

Η καλλιέργεια τσιπούρας και λαβρακιού ξεκίνησε σε πειραματικό στάδιο στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 και μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εγκαταστάθηκαν οι πρώτες ιδιωτικές και 
ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής. Οι επιχειρήσεις αυτές, αρχικά προσανατολίστηκαν προς την 
δημιουργία χερσαίων εγκαταστάσεων κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, ενώ οι πρώτες 
μονάδες ανοικτής θαλάσσης εγκαταστάθηκαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90. 

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση θαλασσινών στην Ιταλία το 2004 ήταν περίπου 21,5 κιλά/άτομο, 
αλλά την τελευταία δεκαετία καταγράφεται περαιτέρω ανοδική τάση, η οποία επηρεάζεται από το 
επίπεδο διαβίωσης, τις διατροφικές συνήθειες, το διαθέσιμο εισόδημα και τις τιμές των προϊόντων 
στην αγορά.  

Οι εισαγωγές προέρχονται κατά κύριο λόγο από την  Ε.Ε. αγγίζοντας το 61,1% των συνολικών 
εισαγωγών. Τα αγαθά που διαμορφώνουν τη ροή των εισαγωγών είναι τα φρέσκα και 
κατεψυγμένα ψάρια,  γεγονός που επηρεάζει την ιταλική αλιεία εν γένει.  Τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται σε χαμηλές τιμές είναι άκρως ανταγωνιστικά συγκρινόμενα με 
τα εγχώρια προϊόντα. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, για το 2013, η Ιταλία ήταν ο κύριος εισαγωγέας των προϊόντων 
της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, αγγίζοντας το  44% του συνόλου των εξαγομένων ποσοτήτων. 
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(ΠΗΓΗ: KONTALI ANALYSE-WEBSITE ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)     

 

1.5 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος  

Οι κυριότερες χώρες παραγωγοί τσιπούρας – λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας είναι η Ελλάδα, η 
Τουρκία και  η Ισπανία. Μικρότεροι παραγωγοί είναι η  Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η  Κροατία, 
η Κύπρος, το Ισραήλ, η Μάλτα, η Αίγυπτος, η Τυνησία και το Μαρόκο, ενώ η παραγωγή έχει 
ξεκινήσει και στην Αλβανία, την Αλγερία και τη Λιβύη.  

Tα ισχυρά σημεία για τις κυριότερες χώρες παραγωγούς είναι τα παρακάτω:  

• Εργατικό δυναμικό εδραιωμένο και με επαγγελματικό υπόβαθρο 
• Know how συνεχώς αναπτυσσόμενο 
• Ισχυρή ζήτηση για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας  
 

Αντίστοιχα οι αδυναμίες για όλες τις χώρες παραγωγούς είναι οι παρακάτω: 

• Δυσκολία στην απόκτηση ή τη μετατροπή αδειών 
• Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ παραγωγών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 
• Έλλειψη πλάνων ποιότητας και προώθησης του προϊόντος 
• Έλλειψη ανάπτυξης  διαφοροποίησης του προϊόντος 
• Έλλειψη εθνικών στρατηγικών πλάνων για την ιχθυοκαλλιέργεια  
• Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και κλάδου στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης  
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• Μικρό περιθώριο μείωσης κόστους παραγωγής 
 

Καθώς το προϊόν δεν είναι διαφοροποιημένο (λόγω της φύσης του), το κόστος αποτελεί τον άξονα 
ανταγωνισμού. Υπό αυτήν την προοπτική, οι βασικές παράμετροι που εξασφαλίζουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι:  

• Η μορφολογία της ακτογραμμής και των νησιών (ύπαρξη προστατευμένων κόλπων και 
ισχυρών ρευμάτων) 

• Κλιματολογικές συνθήκες (κυρίως θερμοκρασία νερού)  
• Εγγύτητα σε βασικές αγορές  
  

Η Ελλάδα, όπου  η διαθεσιμότητα «κατάλληλων» περιοχών προς εγκατάσταση, η θερμοκρασία 
νερού, η βελτίωση της τεχνολογίας και οι οικονομικές ενισχύσεις  μέσω των επιδοτήσεων και των 
χαμηλότοκων δανείων των προηγούμενων ετών, είναι η μεγαλύτερη παραγωγός τσιπούρας – 
λαβρακιού (47%) – ακολουθούμενη από την Τουρκία (24%) και την Ισπανία (12%).  

Η συνολική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού απορροφάται από μεσογειακές χώρες – κυρίως 
από την Ιταλία (34% της συνολικής παραγωγής) και την Ισπανία (19%). 

Η Ελλάδα καλύπτει το ½ της συνολικής παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως φαίνεται 
και στο συνημμένο πίνακα με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της να εξάγεται με κύρια 
κατεύθυνση την Ιταλία (61%), την Ισπανία (13%) και τη Γαλλία (9%).  

 

Το γεγονός αυτό αποτελεί το σημαντικότερο αδύναμο σημείο για την Ελλάδα, καθώς, από τη μια 
πλευρά οι εξαγωγικές δραστηριότητες εξασφαλίζουν υψηλή εισροή εσόδων και βοηθούν στη 
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, από την άλλη όμως,  μεγάλος όγκος  εξαγωγών 
συνεπάγεται επιβάρυνση σε όρους κόστους μεταφοράς, εμπορίας και προώθησης των σχετικών 
προϊόντων,  περιορίζοντας έτσι το περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις.      

Δεύτερη παραγωγός χώρα είναι η Τουρκία, όπου  το κόστος παραγωγής κινείται σε παρόμοια 
επίπεδα με της Ελλάδας  (με παρόμοια συγκριτικά πλεονεκτήματα) – αν και η διάρθρωση είναι 
λίγο διαφορετική με χαμηλότερο κόστος εργασίας, αλλά υψηλότερο κόστος ιχθυοτροφής. Έτσι από 
το 1998 (μετά την απελευθέρωση των δασμών της προς την Ε.Ε) μέχρι το 2004, το μερίδιο της 
Τουρκίας στην παραγωγή τσιπούρας λαβρακιού αυξήθηκε από 18% σε 24% - επίπεδο που 
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διατηρείται ως σήμερα. Το κέρδος σε μερίδιο αγοράς από την Τουρκία μεταφράστηκε σε μεγάλο 
βαθμό σε μείωση του ελληνικού μεριδίου (από 54% το 1998 σε 47% το 2009) – καθώς κυρίως οι 
δύο αυτές χώρες ανταγωνίζονται στην αγορά των μικρομεσαίων ψαριών (κάτω των 600 
γραμμαρίων). Η μεγαλύτερη απόσταση της Τουρκίας από τις βασικές αγορές και οι ανησυχίες όσον 
αφορά στην ποιότητα οδηγούν την τιμή πώλησης  των ψαριών Τουρκικής προέλευσης σε 
χαμηλότερα  επίπεδα από τα αντίστοιχα ελληνικά. Στην προσπάθεια να αντισταθμίσει αυτή τη 
συσταλτική επίδραση στο κέρδος, η κυβέρνηση της Τουρκίας επιδοτεί την τιμή των ψαριών της 
κατά 0,45 ευρώ το κιλό. Τέλος, σημειώνεται ότι άνω του ½ της παραγωγής της Τουρκίας 
καταναλώνεται εγχωρίως.    

Τρίτη σημαντικότερη παραγωγός χώρα είναι η Ισπανία, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη εγχώρια 
αγορά, τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες (κυρίως στην περιοχή των Κανάριων Νήσων) και τις 
υψηλές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα τα Κανάρια Νησιά, ως άκρως 
απομακρυσμένη περιοχή, επιδοτούνται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος μεταφοράς των 
προϊόντων από και προς την Ισπανία και άλλες χώρες της Ευρώπης.  

Καθώς οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής δεν δρουν προστατευτικά για τις 
εγκαταστάσεις (non – sheltered sites), η ανταγωνιστικότητα της στα μικρά ψάρια (που η τιμή είναι 
ο κύριος παράγοντας) δεν είναι σημαντική. Ωστόσο, το πλεονέκτημα της φρεσκότητας και της 
γρήγορης ανάπτυξης των ψαριών (λόγω σταθερά υψηλής θερμοκρασίας νερών) της επιτρέπουν να 
κυριαρχεί στην premium αγορά των μεγάλων ψαριών (άνω των 600 γραμμαρίων) με μερίδιο που 
αγγίζει το 1/3. Με αυτά τα δεδομένα, η Ισπανία έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς την 
τελευταία δεκαετία (από 6% της συνολικής παραγωγής το 1998 σε 12% το 2009) – μερίδιο που 
απώλεσαν σε μεγάλο βαθμό η Ιταλία και η Γαλλία με το σωρευτικό μερίδιο τους να περιορίζεται 
στο 9% το 2009 από 14% το 1998.                

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες από όπου φαίνεται το σύνολο των εισαγωγών τσιπούρας – 
λαβρακιού στην Ιταλία, την Ισπανία  και τη Γαλλία  -  τις χώρες δηλαδή  που απορροφούν το 80% 
περίπου των ελληνικών εξαγωγών -  για τα έτη 2006-2008. 

 

 

 

 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η Ελλάδα είναι ο        βασικός προμηθευτής της Ιταλίας σε 
τσιπούρα και λαβράκι και ακολουθεί η Τουρκία με πολύ μικρότερο μερίδιο αγοράς. Τα στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν μείωση για το 2008 (λόγω της διεθνούς κρίσης και της υπερπροσφοράς των 
προϊόντων όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα) έναντι του 2007, στο συνολικό όγκο των 
εισαγωγών κατά  6,1% και σε αξία κατά 11% και για τα δύο είδη. Υπάρχει ωστόσο μια 
διαφοροποίηση μεταξύ της τσιπούρας και του λαυρακιού. Ο όγκος των εισαγωγών λαυρακιού 
(συνολικά, αλλά και από την Ελλάδα κατά αναλογία) μειώθηκε σχεδόν κατά 20% όταν σημειώθηκε 
άνοδος στην τιμή από 4,85 Ευρώ / κιλό  σε 5,39 Ευρώ / κιλό. Από την άλλη πλευρά, όταν η τιμή της 
τσιπούρας μειώθηκε από 4,22 Ευρώ / κιλό σε 3,34 ευρώ / κιλό οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9% 
στο σύνολο τους. Από αυτό διαφαίνεται το πόσο καθοριστικής σημασίας είναι για τους 
παραγωγούς η τελική τιμή πώλησης των προϊόντων, προκειμένου να αυξήσουν τον όγκο των 
πωλήσεων τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο της Τουρκίας αυξάνεται σταθερά κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, γεγονός που μαρτυρά τον άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας 
μακροπρόθεσμα.      

 

ΙΣΠΑΝΙΑ    

Η Ισπανία είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς 
τσιπούρας και λαβρακιού μετά την Ιταλία, στην οποία η 
Ελλάδα διατηρεί επίσης υψηλό μερίδιο στην αγορά της.  

Συγκεκριμένα για το 2008, ο όγκος των εισαγωγών  που 
προήλθαν από την Ελλάδα  ανήλθαν στο 63% επί του 
συνόλου, ενώ - όπως φαίνεται από τον πίνακα- η Τουρκία 
εξάγει κυρίως λαβράκι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
εισαγωγές  λαβρακιού, όπου  ενώ ο όγκος των εισαγωγών 
από την Τουρκία μειώθηκε από το 2007 στο 2008 από 3,6 σε 
2,3 χιλ. τόνους με παράλληλη μείωση σε αξία από 15 εκατ. 
ευρώ στα 7,7, ο όγκος εισαγωγών από την Ελλάδα, ενώ  
υπέστη μείωση από 4 χιλ. τόνους σε 3,7 σημείωσε αύξηση σε 
αξία από 17,6 εκατ.ευρώ σε 22,8. Από αυτό συνάγεται ότι  η 
αύξηση της τιμής του ελληνικού προϊόντος  δεν προκάλεσε 

μείωση του όγκου εισαγωγών σε αντίθεση με την 
περίπτωση της  Τουρκίας.  

 

ΓΑΛΛΙΑ  
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Η γαλλική αγορά για το 2008 ήταν αρκετά καλή και για τα δύο είδη τόσο σε όγκο όσο και σε αξία 
με την Ελλάδα να αντιπροσωπεύει το 68% επί του συνόλου των εισαγωγών. Αν και η Γαλλία είναι 
πιο μικρή αγορά για την τσιπούρα και το λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας  από την Ιταλία και την 
Ισπανία, λόγω περιορισμένης εγχώριας παραγωγής  οποιαδήποτε αύξηση στην κατανάλωση 
καλύπτεται από  εισαγωγές.       

Συμπερασματικά, ο βασικός ανταγωνιστής της Ελλάδας είναι η Τουρκία. Συγκεκριμένα, οι δύο 
αυτές χώρες παρήγαγαν σωρευτικά το 70% της συνολικής παραγωγής κατά την τελευταία δεκαετία 
(ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των μικρών ψαριών – κάτω των 400 γραμμαρίων – 
και πάνω από το ½ των μεσαίων – 400-600 γραμμαρίων). Υπό αυτήν την οπτική, το μερίδιο των 
Ελλήνων παραγωγών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχετική ανταγωνιστικότητα έναντι της 
Τουρκίας. Προς επιβεβαίωση αυτού, η πορεία του ελληνικού μεριδίου στην ευρωπαϊκή παραγωγή 
κινείται παράλληλα με τις σχετικές τιμές εξαγωγών των ελληνικών έναντι των τουρκικών 
προϊόντων. (βλ. διάγραμμα). Μετά τις αυξομειώσεις των μεριδίων των ελληνικών και τουρκικών 
προϊόντων την τελευταία δεκαετία, θεωρείται ότι η μακροπρόθεσμη ισορροπία θα είναι κοντά στο 
μέσο μερίδιο της τελευταίας δεκαετίας, ήτοι 45% για την ελληνική παραγωγή και 25 % για την 
τούρκικη. Υπό αυτήν την προοπτική, οι Έλληνες θα παράγουν 200-300 χιλ. τόνους το 2020 από 138 
το 2008.        

 

1.6  Ανάλυση Καταναλωτή   

Από την έρευνα καταναλωτή, που πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα του προγράμματος (2012), το 
βασικό κίνητρο του καταναλωτή για να προχωρήσει στην αγορά ψαριών  είναι η αντίληψη ότι 
πρέπει να τρώει ο ίδιος και η οικογένειά του ψάρι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, καθώς 
συνιστά βασικό στοιχείο της  υγιεινής διατροφής λόγω της υψηλής του διατροφικής αξίας. Για 
μεγάλη μερίδα των καταναλωτών η κατανάλωση ψαριών  αποτελεί  γευστική απόλαυση.  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου μία τάση 
των καταναλωτών να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη για πιο υγιεινή διατροφή. 

Το ψάρι θεωρείται από τους καταναλωτές σαν ένα ελαφρύ γεύμα θρεπτικό και υγιεινό για μικρούς 
και μεγάλους. Ταυτόχρονα, όμως, το ψάρι θεωρείται ακριβό και ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό 
στην επιλογή και προετοιμασία του.  
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Ο βασικός λόγος για την αγορά φρέσκου ψαριού αντί του κατεψυγμένου είναι ότι ο καταναλωτής 
σκοπεύει να το μαγειρέψει την ίδια ή την επόμενη μέρα. Στους καταναλωτές επικρατεί  η αντίληψη 
ότι το νωπό ψάρι έχει ανώτερη γεύση από το κατεψυγμένο, ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει δυσπιστία 
σχετικά με το κατά πόσο τα προσφερόμενα  ψάρια είναι πραγματικά φρέσκα.  

Τα βασικά κριτήρια αγοράς φρέσκου ψαριού για τον καταναλωτή είναι: 

Ø Τιμή 
Ø Αναγνωσιμότητα του είδους 
Ø Φρεσκότητα / Ποιότητα / Γεύση 
Ø Προέλευση (ιδιαίτερα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα) 
 

Η τσιπούρα και το λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας πωλούνται σχεδόν αποκλειστικά σε νωπή μορφή. 
Σημαντική μερίδα των καταναλωτών των ψαριών αυτών, εκτός από το δίλημμα του κατά πόσο 
είναι φρέσκα, έχει και μια σειρά προκαταλήψεων προς τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας να 
αντιμετωπίσει, που είναι πιο διαδεδομένες σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα. Τα 
βασικά ερωτηματικά των καταναλωτών σχετικά με τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας είναι: 

• Τι ταΐζονται; Παίρνουν τεχνητές τροφές; Μεγαλώνουν με ορμόνες; 
• Είναι υγιεινά;  
• Επιβαρύνει η παραγωγική τους διαδικασία το περιβάλλον;  
 

 

 

Ειδικές Στάσεις στα Ψάρια  

Το ψάρι θεωρείται: θρεπτικό, υγιεινό, ελαφρύ, διαιτητικό, κατάλληλο για όλους, απαραίτητο στη 
διατροφή με ιδανική συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα, σχετικά εύκολο στο μαγείρεμα, νόστιμο 
και με ποικιλία.  

Παράλληλα προβάλλονται μειονεκτήματα όπως: είναι ακριβό, δεν είναι χορταστικό, δεν βρίσκεται 
εύκολα, δεν αναγνωρίζεται το φρέσκο.   

Πολλές μητέρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποδοχής του από τα παιδιά, ενώ υποστηρίζουν ότι το 
ψάρι δεν προωθείται κατάλληλα στα παιδιά όπως άλλα προϊόντα που ζητούν να τρώνε. Φαίνεται 
ωστόσο ότι βασικός παράγοντας είναι  η παιδεία και η συνήθεια η οποία περνάει από τους γονείς 
στα παιδιά.  

Σε ότι αφορά την κατανάλωση, οι παραδοσιακές νοικοκυρές τρώνε ψάρι κυρίως στο σπίτι το οποίο 
και μαγειρεύουν λόγω εμπειρίας με διάφορους τρόπους. Προτιμούν τα νωπά αλλά καταναλώνουν 
και κατεψυγμένα. Πιστεύουν στη θρεπτική αξία και ωφέλεια του ψαριού, αλλά δεν το επιβάλλουν 
απαραίτητα στους έφηβους και τα παιδιά.  
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Οι λογικές καταναλώνουν ψάρια κυρίως στο σπίτι, αλλά και έξω και ακολουθούν πρακτικούς και 
απλούς τρόπους μαγειρέματος. Η επιλογή τους είναι κυρίως κατεψυγμένα, ενώ επιβάλλουν την 
κατανάλωση τους συστηματικά σε όλη την οικογένεια.  

Οι επιφανειακές καταναλώνουν ψάρι κυρίως έξω και σπάνια στο σπίτι με μεγαλύτερη συχνότητα 
το καλοκαίρι. Καταναλώνουν συνήθως κατεψυγμένα και ενώ γνωρίζουν την ωφέλεια του ψαριού 
από την οικογένεια δεν την επιδιώκουν.  

 

Η Αγορά του Ψαριού  

Οι βασικές κατηγορίες ψαριού που διακρίνονται είναι το νωπό ελευθέρας αλιείας (θεωρείται η 
καλύτερη επιλογή: είναι νόστιμο και θρεπτικό, δυσεύρετο και ακριβό, όχι πάντα εγγυημένο) και το 
κατεψυγμένο (καλή εναλλακτική σε ότι αφορά την τιμή και τη διαθεσιμότητα, μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη, αίσθηση δυνατότητας ελέγχου).  

Τα νωπά ψάρια που καταναλώνονται περισσότερο είναι κυρίως τα μικρά όπως ο γάβρος, η μαρίδα, 
η αθερίνα, η σαρδέλα και λιγότερο η γόπα, το μπαρμπούνι, η κουτσομούρα, ο μπακαλιάρος  η 
τσιπούρα κ.λπ. Στα κατεψυγμένα καταναλώνονται κυρίως μεγάλα ψάρια και φιλέτα όπως το 
κοκκινόψαρο, η γλώσσα, ο μπακαλιάρος, η πέρκα, τα καλαμαράκια, το χταπόδι και ως 
τυποποιημένα η πέστροφα, ο σολομός και οι γαρίδες.  

Η έρευνα έδειξε ότι πηγές της αγοράς για τα νωπά ψάρια είναι η λαϊκή αγορά και  τα ιχθυοπωλεία, 
ενώ για τα κατεψυγμένα τα super market.     

 

Τα Ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μάλλον «ασαφής  εικόνα» για τα προϊόντα της 
ιχθυοκαλλιέργειας. Αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει αρκετή γνώση ούτε και εξοικείωση σχετικά με 
το αν είναι νωπό ή κατεψυγμένο αλλά και με τα είδη  που διατίθενται.  

Το κοινό δεν έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και εκφράζονται 
ενδοιασμοί και επιφυλάξεις σχετικά με την εκτροφή τους, την τροφή τους και για το αν είναι 
υγιεινά.  

Οι αντιλήψεις / στάσεις γυναικών που τα καταναλώνουν είναι θετικές βασιζόμενες στο γεγονός ότι 
είναι φρέσκα άρα και θρεπτικά, είναι νόστιμα, είναι πιο οικονομικά και  διαθέσιμα στα super 
market.  

Αντίθετα για όσες δεν τα προτιμούν ή και δεν τα καταναλώνουν (χωρίς απαραίτητα να τα έχουν 
δοκιμάσει) τα θεωρούν πολύ λιπαρά, άνοστα, με βεβιασμένη ανάπτυξη και αμφιβάλλουν για τις 
συνθήκες εκτροφής.  
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Συνολικά διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινό με θετική διάθεση ενώ ταυτόχρονα εντοπίζεται μεγάλο 
κενό πληροφόρησης σχετικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες.  

Οι πληροφορίες που φαίνεται να ενδιαφέρουν περισσότερο αφορούν στους  ελεγκτικούς 
μηχανισμούς ποιότητας, τις συνθήκες εκτροφής και τη διαβεβαίωση για τη θρεπτικότητα και την 
ποιότητα των τροφών, με τις οποίες τρέφονται τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας.  

Η  ποσοτική έρευνα απευθύνθηκε στο γενικό πληθυσμό, καλύπτοντας το ακόλουθο φάσμα των 
καταναλωτών:  

• Άντρες και γυναίκες  
• Από 18-70 ετών  
• Κατοίκους νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης  
 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαίο τρόπο με βάση τους τηλεφωνικούς καταλόγους του ΟΤΕ 
και με quotas ως προς το φύλο, ηλικία και περιοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν 
ως προς φύλο και ηλικία με το προφίλ του παραπάνω πληθυσμού όπως αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ και διεξήχθησαν συνολικά 1.000 συνεντεύξεις. 

Τα κύρια ευρήματα της ποσοτικής έρευνας είναι τα παρακάτω:  

• Τα ψάρια αποτελούν βασική διατροφική κατηγορία για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, όπου η 
κατανάλωση ψαριών καλύπτει μεγάλο ποσοστό  με πιο συχνούς καταναλωτές τις μεγαλύτερες 
ηλικίες κυρίως 45-70 ετών. 

• Ειδικότερα για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, 3 στους 4 ερωτώμενους γνωρίζει τουλάχιστον ένα 
είδος  ψαριών, εκ των οποίων πιο γνωστή στο ευρύ κοινό είναι η τσιπούρα και ακολουθεί το 
λαβράκι και η πέστροφα.  

• Σε επίπεδο κατανάλωσης, μισοί περίπου από τους ερωτώμενους έχουν καταναλώσει κάποιο είδος 
μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, ενώ 1 στους τρεις δηλώνει συστηματικός καταναλωτής ψαριών 
ιχθυοκαλλιέργειας. Πρόκειται κυρίως για άτομα ηλικίας 55-70 ετών, συχνούς καταναλωτές ψαριών 
με μεγαλύτερη αναλογία γυναικών έναντι αντρών. 

• Ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό καταναλωτών (που ανέρχεται στο 15%), οι οποίοι γνωρίζουν την 
κατηγορία, αλλά δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ κάποιο είδος. Το ποσοστό αυτό προέρχεται κυρίως από 
άτομα νεαρότερων ηλικιών από 18 – 35 ετών. 

• Η γενική εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος δεν είναι και τόσο ενημερωμένος σχετικά με τα 
ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας  

• Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για ενημέρωση κυρίως από τους συστηματικούς καταναλωτές, αλλά 
και από μέρος των μέτριων και αραιών καταναλωτών, οι οποίοι θεωρούν ότι η ενημέρωση μπορεί 
να προέλθει κυρίως από τα ΜΜΕ, είτε μέσω διαφήμισης, είτε μέσω εκπομπών.          
 

1.7 Προσδιορισμός Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών του Κλάδου  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
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Υψηλή τεχνογνωσία παραγωγής 

Ιδανικές (ανταγωνιστικές) 
περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής 

Εγγύτητα σε αγορές με παραδοσιακά 
αυξημένη ζήτηση. 

Ισχυρή παρουσία υποστηρικτικών / 
συμπληρωματικών υπηρεσιών 
(εξοπλισμοί, συμβουλ. υπηρεσίες κλπ) 

Σταθερότητα παραδόσεων 

Εγγυημένη φρεσκάδα προϊόντων 

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων 

Αυξανόμενη διείσδυση σε σύγχρονα 
κανάλια λιανικής πώλησης (super-
market) 

Διείσδυση προϊόντων  στο κλάδο 
HORECA 

Εξορθολογισμός κλάδου με ισχυρή 
συγκέντρωση εταιρειών σε λίγα μεγάλα 
επιχειρηματικά σχήματα 

 

 

 

Έλλειψη  Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

Έλλειψη  χωροταξικού  σχεδιασμού 

Υψηλές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραγωγικής 
διαδικασίας (κλάδος ‘εντάσεως κεφαλαίου) 

Χαμηλή διαφοροποίηση καλλιεργούμενων ειδών. 

Χαμηλή διαφοροποίηση στις μορφές διάθεσης των 
προϊόντων.  

Ευαισθησία παραγόμενων προϊόντων (μικρή διάρκεια 
‘εμπορεύσιμής ζωής’). 

Υψηλό κόστος αποθεματοποίησης / αποθήκευσης 
προϊόντων 

Συγκέντρωση ζήτησης από μεγάλους χονδρέμπορους 
& λιανοπωλητές (ισχυρή διαπραγματευτική 
δυνατότητα πελατών) 

Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης νέων αγορών 

Μακροχρόνια έλλειψη ενεργειών προώθησης στην 
εθνική και τις διεθνείς αγορές. 

Έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης της αγοράς 

‘Πτώση’ τιμών παραγωγού. Πωλήσεις με μικρό 
περιθώριο κέρδους ή και ζημίες. 

Μειωμένη ταμειακή ρευστότητα επιχειρήσεων  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Επάρκεια περιοχών για περαιτέρω ανάπτυξη 
(δυνατότητες κάλυψης αυξημένης ζήτησης) 

Δημιουργία Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) 

Χρηματοδοτικές δυνατότητες για βελτίωση 

Άμεσα ‘αθέμιτος’ ανταγωνισμός από  εθνικά 
επιδοτούμενα προϊόντα τρίτων χωρών 
(τσιπούρα & λαβράκι/ Τουρκία). 

Έμμεσα ‘αθέμιτος’ ανταγωνισμός από χαμηλού 
κόστους προϊόντα τρίτων χωρών  (pangasius / 
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ποιότητας παραγωγής  (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) 

Χρηματοδοτικές δυνατότητες για 
μελέτες/έρευνες αγοράς, ενεργειών 
προώθησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) 

Περαιτέρω διείσδυση και εδραίωση στο 
κλάδο HORECA 

Αξιοποίηση της ‘Μεσογειακής Δίαιτας’ για 
επικοινωνία των προϊόντων του κλάδου τόσο 
στην εθνική όσο και τις διεθνείς αγορές 

 

 

 

 

Βιετνάμ), εκτός προδιαγραφών παραγωγής ΕΕ. 

Μακροχρόνια διατήρηση της οικονομικής 
κρίσης με μείωση της αγοραστικής ικανότητας 
καταναλωτών 

Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης νέων αγορών 

Αύξηση κόστους παραγωγής (τροφές, εργατικά, 
ενέργεια) 

Ανεξέλεγκτη αύξηση παραγωγής τσιπούρας –
λαβρακιού από τρίτες χώρες. 

Αδυναμία στήριξης τιμών εντός περιθωρίου 
κέρδους 

Διατήρηση ζημιογόνων χρήσεων πλέον του 1 
έτους. 

Αδυναμία κάλυψης χρηματο-οικονομικών 
υποχρεώσεων 

Περαιτέρω συγκέντρωση πελατών 
(ισχυροποίησης διαπραγματευτικής 
δυνατότητας) 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
 

2.1  Στρατηγική Μarketing  
 

Το αντικείμενου του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προωθητικών 
ενεργειών για τη διεύρυνση της αγοραστικής βάσης και την εδραίωση  των προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα – λαβράκι) κατά κύριο λόγο στην εγχώρια αγορά και δευτερευόντως 
σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.       

H στρατηγική marketing κινείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με: 

Ø τη θρεπτική αξία της τσιπούρας / λαβρακιού σε συνδυασμό με τις αρχές υγιεινής διατροφής 

Ø την ποιότητα των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας λόγω των σύγχρονων μεθόδων εκτροφής σε 
συνδυασμό με το άριστο περιβάλλον των ελληνικών θαλασσών 
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Ø την ανταγωνιστικότητα των τιμών σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα όλο το έτος και απευθύνεται 
στους τελικούς καταναλωτές – αγοραστές, λιανοπωλητές και διανομείς, παρασκευαστές γευμάτων 
(εστιάτορες, caterers, κ.λπ.) καθώς και στους διαμορφωτές κοινής γνώμης (δημοσιογράφοι, chefs, 
γιατροί, διατροφολόγοι κ.α). 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ειδικότερος στόχος του marketing που είναι:  

Ø Η αλλαγή στάσης και αντίληψης ως προς τα ψάρια θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας με αποδόμηση 
των αρνητικών αντιλήψεων για τα ψάρια αυτά (εκτροφή, διατροφή, περιβαλλοντικές επιπτώσεις). 

Ø Η αύξηση της κατανάλωσης, τόσο στην περιφέρεια της Ελλάδας, όσο και σε επιλεγμένες χώρες του 
εξωτερικού (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ) και η ενημέρωση όσον αφορά τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία.  

Το μίγμα marketing περιλαμβάνει 7 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Βουλγαρία, 
Ρουμανία. 

Στην Ελλάδα θα κατευθυνθεί το 30% των δράσεων και θα πραγματοποιηθεί  ένα μικτό πρόγραμμα 
επικοινωνίας και προώθησης.  

Στη Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν προωθητικές ενέργειες 
υποστηριζόμενες από περιορισμένη επικοινωνιακή καμπάνια με στόχο τους διαμορφωτές κοινής 
γνώμης. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα πραγματοποιηθούν συμμετοχές σε κλαδικές εκθέσεις 
τροφίμων με στόχο την ενημέρωση για το προϊόν,  τους εμπόρους και τους διαμορφωτές κοινής 
γνώμης.  

Πιο  συγκεκριμένα, το 1/3 του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, δεδομένου ότι 
υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον όσον αφορά στην κατά κεφαλή κατανάλωση αλιευμάτων (23,1 κιλά 
το 2001 έναντι 25,3 το 2010), το 70% των οποίων καταναλώνονται φρέσκα. Στην Ελλάδα, επίσης, 
σημειώνεται ραγδαία αύξηση της συμμετοχής ψαριού στις συνολικές μηνιαίες δαπάνες των 
νοικοκυριών, από  18,61 € το 1999 σε  25,33  € το 2005. 

Τη ζήτηση αυτή σε φρέσκα προϊόντα μπορεί να καλύψει η ιχθυοκαλλιέργεια, της οποίας το 30% 
της παραγωγής, διατίθεται στην Ελλάδα. Για να αυξηθεί όμως το μερίδιό της πρέπει να 
μεταπεισθούν οι καχύποπτοι και προκατειλημμένοι καταναλωτές  και να διαλυθούν οι αμφιβολίες 
τους όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία, το είδος της διατροφής των ψαριών, την υγιεινή 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ένας άλλος λόγος που συνηγορεί υπέρ της αύξησης του μεριδίου στην ελληνική αγορά είναι η 
φύση του προϊόντος, η φρεσκάδα του που επηρεάζει άμεσα την τιμή του και το περιθώριο κέρδους 
των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Για το λόγο αυτό, ο εξαγωγικός προσανατολισμός του κλάδου μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει και ως 
αδύναμο σημείο, ενώ η γεωγραφική εγγύτητα να αποτελεί δυνατό σημείο στη διάθεση του 
προϊόντος.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα  στοχεύει: 
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ü Στη βελτίωση της εικόνας του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας που βάλλεται από 
παραπληροφόρηση. 

ü Στην ορθή ενημέρωση του κοινού που αγνοεί τα θέματα ποιότητας και υγιεινής του προϊόντος και 
ü Στη μεταστροφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ώστε να διευρυνθεί η αγοραστική βάση, να 

αυξηθεί η ζήτηση και η συχνότητα αγοράς και κατανάλωσης των προϊόντων. 
Όσον αφορά στην επιλογή των χωρών Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και ΗΠΑ οι ενέργειες που θα 
πραγματοποιηθούν μέσω της καμπάνιας θα στοχεύουν στην αύξηση της κατανάλωσης των 
ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας καθόσον οι τέσσερις χώρες είναι βασικές χώρες 
προορισμού των ελληνικών προϊόντων, καθώς και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από τις 
άλλες χώρες παραγωγούς της Μεσογείου για τη διατήρηση και βελτίωση των μεριδίων αγοράς που 
κατέχει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. 

Η επιλογή των άλλων χώρων και συγκεκριμένα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας έχει γίνει με 
διαφορετικά κριτήρια. Το κοινό κριτήριο επιλογής όμως, είναι η γεωγραφική εγγύτητα των χωρών 
αυτών σε σχέση με την ελληνική παραγωγή.  

Επιπλέον, η Βουλγαρία είναι μία ενδιαφέρουσα  αγορά λόγω του ότι οι διατροφικές συνήθειες των 
καταναλωτών μεταβάλλονται και στρέφονται και προς τα ψάρια. Οι Βούλγαροι δεν έχουν στις 
διατροφικές τους συνήθειες τα ψάρια, λόγω όμως της βελτίωσης  του βιοτικού επιπέδου σε 
συνδυασμό με τον τουρισμό, παρατηρείται μια αύξηση της ζήτησης και μεταστροφής της 
διατροφικής συνήθειας των καταναλωτών που καθιστούν ενδιαφέρουσα την βουλγαρική αγορά. 

Η Ρουμανία, όπως και η Βουλγαρία θα προσεγγισθούν με ενέργειες μικρής εμβέλειας, διότι η κατά 
κεφαλή κατανάλωση ψαριών είναι χαμηλή και κυρίως στραμμένη στα κονσερβοποιημένα και 
κατεψυγμένα. Τα τελευταία χρόνια οι Ρουμάνοι καταναλωτές, όμως, υιοθετούν νέες διατροφικές 
συνήθειες λόγω της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου και του μεγάλου αριθμού των 
εργαζομένων στο εξωτερικό. 

     2.2 Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης  
 

Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας (παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η φρεσκότητά τους), 
αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα επιφυλάξεων όσον αφορά την υγιεινή (με τί εκτρέφονται), τις 
συνθήκες εκτροφής /επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (λόγω διατροφικών κρίσεων) και την 
ποιότητα (αυξημένο λίπος).  

Ανεξάρτητα από το αν η δυσπιστία οφείλεται σε έλλειψη γνώσης, είναι πολύ βαθειά ριζωμένη και  
έχει άμεση επίπτωση στα επίπεδα κατανάλωσης. 

Η επικοινωνία, επομένως, οφείλει να διαλύσει τη δυσπιστία, να ενημερώσει τον καταναλωτή, και 
να  τον πείσει. 

 

Εξειδικεύοντας τους στόχους επικοινωνίας πρέπει: 
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• να εκπαιδευτεί –ενημερωθεί  ο καταναλωτής με απόκτηση γνώσης για τις μεθόδους –συνθήκες 
εκτροφής, τη διατροφή, την αλληλεπίδραση ιχθυοκαλλιέργειας –περιβάλλοντος, τη μη παρέμβαση 
στην γενετική και το φυσικό κύκλο ζωής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.  

• να τονισθεί η σχέση τιμής /ποιότητας, τόσο σε σχέση με τα ψάρια συλλεκτικής αλιείας, όσο και 
άλλες πηγές ζωικών πρωτεϊνών, ιδιαίτερα σήμερα που ο καταναλωτής είναι οικονομικά πιεσμένος. 

• να ενισχυθεί η τάση της υγιεινής –μεσογειακής διατροφής που περιλαμβάνει την κατανάλωση 
ψαριών, κυρίως  στις νεαρές ηλικίες (νέα νοικοκυριά). 
 
Η στρατηγική προώθησης θα βασισθεί στους εξής άξονες:  
 

• Στην εξειδίκευση των ενεργειών ανά κοινό -στόχο και ανά χώρα ούτως ώστε η  προσέγγιση να είναι 
εστιασμένη και αποτελεσματική ,  

• Στην επιλογή κατάλληλου μείγματος ενεργειών ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή σχέση 
κόστους /αποτελέσματος  

• Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών που να αλληλοϋποστηρίζονται και 
αλληλοσυμπληρώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες 
κλίμακας  
 
 
Μεθοδολογία υλοποίησης   
 
Για την υλοποίηση του έργου η Enterprise Greece έχει συστήσει ομάδα έργου που θα 
περιλαμβάνει εξειδικευμένα στελέχη, που θα υποστηρίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
εφόσον αυτό απαιτείται. 
 
Οι γενικές αρμοδιότητες της ομάδας έργου ως όργανο του δικαιούχου, είναι:   
 
(α) να υλοποιεί τις ενέργειες του προγράμματος και να φέρνει σε πέρας όλη την απαραίτητη 
διοικητική-οικονομική παρακολούθηση των ενεργειών (αλληλογραφία, διαγωνισμοί, πληρωμές, 
κ.λ.π) 
(β) να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος 
(γ) να μεριμνά για την ενημέρωση , μέσω παραδοτέων (πρακτικών της ομάδας έργου) στην  ΕΥΔ 
του ΕΠΑΛ για κάθε στάδιο / φάση εκτέλεσης των σχετικών ενεργειών   
Η ομάδα έργου θα συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και εκτάκτως αν προκύπτουν θέματα τα 
οποία χρήζουν  ειδικής συζήτησης.  

Ειδικότερα το στέλεχος που θα έχει την ευθύνη συγκεκριμένης  ενέργειας , πέραν της ευθύνης 
υλοποίησης αυτής :  

• Θα μεριμνά για την προετοιμασία και υλοποίηση της ενέργειας  
• θα  μεριμνά για  τη σύνταξη των απολογισμών, τη συγκέντρωσης των παραδοτέων , την προώθηση 

των παραστατικών στο Λογιστήριο,  σύμφωνα με τις  εσωτερικές διαδικασίες της Enterprise Greece 
. 
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• θα μεριμνά επίσης, για την αποστολή  στην ΕΥΔ ΕΠΑΛ των στοιχείων προόδου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος και  για την αποστολή των δικαιολογητικών 
πληρωμής 
Στο Λογιστήριο της Enterprise Greece θα ορισθεί ένα στέλεχος που θα είναι υπεύθυνο για την 
οικονομική  διαχείριση του έργου.  

Παρακάτω παρατίθεται λεπτομερώς η μεθοδολογία υλοποίησης, βάσει της οποίας θα εκτελεσθεί 
το σύνολο των ενεργειών.  
 
 

Ανάθεση έργου σε τρίτους  

Για την υλοποίηση των δράσεων και όπου απαιτείται ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία, θα 
διενεργούνται διαγωνισμοί. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς της εταιρίας 
είναι οι διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου του π.δ. 118/2007), 
όπως αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο μεταξύ άλλων και για τους διαγωνισμούς, 
είναι: 
 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4242/2014 (Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις». 
2. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", όπου 

αναλογικά δύναται να εφαρμοστεί, όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί. 
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών’. 

4. Ο ν.4281/2014, όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί. 
5. Ο εγκεκριμένος βάσει της υπ’ αριθμ. 20/2011 Υπουργικής Απόφασης, Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας της Εταιρείας (ΦΕΚ Β’1799/ 2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
14520/2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ Β’ 756/2014). 

6. Η υπ’ αριθμ.  268/11.6.2014 απόφαση (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΨΧ6Σ-Δ4Κ) του ΔΣ της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί συγκρότησης μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και δικαιώματος υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ' αριθ. 272/21-7-2014 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. 

7. Η υπ αριθ. 14804/ΔΙΟΕ 269 (ΦΕΚ 167/31-3-2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».  

8. Η υπ’ αριθ. 26399/ΔΙΟΕ 453 (ΦΕΚ 313/4-6-2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας περί Αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise 
Greece A.E.». 
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9. Η από 28-03-2014 απόφαση (αριθ. πρωτ. 261/2014) του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» περί ορισμού επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών, αξιολόγησης ενστάσεων και παραλαβής έργου. 

 
Ειδικά για τα συχγρηματοδοτούμενα προγράμματα εφαρμόζεται επιπλέον ο ν.3614/2007, όπως 
ισχύει, και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις επ’ αυτού, όπως και οι σχετικές ΥΠΑΣΗΔ. 
 
 
Η κάθε ενέργεια θα υλοποιείται σε τρεις φάσεις οι οποίες περιγράφονται σχηματικά παρακάτω: 

Περιγραφή φάσεων υλοποίησης  

Η α΄ φάση, η  προπαρασκευαστική περιλαμβάνει την προετοιμασία όλων των απαραίτητων 
ενεργειών, τη σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων, την προετοιμασία 
των διαγωνιστικών διαδικασιών, την έγκριση  των επιμέρους θεμάτων και των περιληπτικών 
προδιαγραφών  καθώς και την επιλογή των εξειδικευμένων εταιρειών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Η 
φάση αυτή περιλαμβάνει και την ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠΑΛ για τη λήψη των απαραίτητων 
εγκρίσεων . 

Η β΄ φάση αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων με ίδια μέσα, τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες για τις αναθέσεις σε εξειδικευμένες εταιρείες, συμβάσεις  με αναδόχους, 
παρακολούθηση εκτέλεσης κ.λ.π.  

Η γ΄ φάση αφορά στους απολογισμούς, πληρωμές, σύνταξη απολογιστικής έκθεσης, συγκέντρωση 
παραδοτέων.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω 
ενεργειών έρευνας, επικοινωνίας, και προώθησης: 

1. Έρευνα καταναλωτή  και έρευνα αποτελεσμάτων  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικές έρευνες στην Ελλάδα. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε με 
την έναρξη του προγράμματος και περιλάμβανε: 
ποιοτική έρευνα καταναλωτή όπου αποτυπώθηκαν οι σημερινές  αντιλήψεις και η στάση των 
καταναλωτών σε ότι αφορά στην ποιότητα, τη διατροφική αξία, τις προτιμήσεις αγορών κ.λπ. 
απέναντι στα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και ποσοτική έρευνα, η οποία έδωσε εικόνα για την αγορά, 
διάρθρωση της αγοράς, τις προοπτικές της, τα σημεία πώλησης με αναφορά σε στοιχεία 
συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) κ.λπ. 
Η σκοπιμότητα διεξαγωγής των ερευνών είναι να συμβάλουν στην εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν την ομάδα έργου να προβεί  σε ενδεχόμενη προσαρμογή 
ορισμένων ενεργειών του προγράμματος, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, στη διαμόρφωση του 
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κατάλληλου δημιουργικού και των ανάλογων μηνυμάτων για την επικοινωνία με τα κοινά –
στόχους.  
Παράλληλα, τα πορίσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος ώστε να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της αγοράς και των προοπτικών 
της οι  επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, η έρευνα θα είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων του 
κλάδου μετά από αίτημα τους.  
Η έρευνα έχει διεξαχθεί σε μεγάλα καταναλωτικά κέντρα, σε επαρκές για τους σκοπούς της 
έρευνας δείγμα.  Η σύνθεση του δείγματος προσδιορίστηκε βάση των κοινών στα οποία 
απευθύνεται το πρόγραμμα. Η έρευνα θα λάβει χώρα μεταξύ των άλλων σε βασικά σημεία 
πώλησης του προϊόντος.  
 
Παραδοτέα της ενέργειας είναι η έρευνα καθαυτη,  τα αποτελέσματά της και το πρακτικό της 
ομάδας έργου.  

Η δεύτερη έρευνα θα πραγματοποιηθεί στη λήξη του προγράμματος και θα επιχειρήσει να 
καταγράψει το αποτέλεσμα των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Το  
παραδοτέο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2.1 Δημιουργικά  - Προωθητικό υλικό   

Σε συνεργασία με διαφημιστική εταιρεία έχει δημιουργηθεί το βασικό προωθητικό υλικό του 
προγράμματος, το οποίο αποτελείται από: 

- λογότυπο 
- σλόγκαν 
- έντυπα για τους καταναλωτές στα ελληνικά 
- έντυπα για τους επαγγελματίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ρουμάνικα και βουλγάρικα 
- folder στα ελληνικά 
- αφίσες 
- δημιουργικό 4 καταχωρήσεων 
- κάρτες με συνταγές 
- διαφημιστικές τσάντες 
- κουτιά δώρου 
- ενημερωτικό video 

Τα παραπάνω αποτελούν παραδοτέα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 
 

Όλο το έντυπο υλικό θα μεταφραστεί στα ιταλικά και θα παραχθεί για την προώθηση στην ιταλική 
αγορά. Επίσης, θα δημιουργηθεί συμπληρωματική έκδοση στα γερμανικά και ανατύπωση υλικού 
που έχει καταναλωθεί.  
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Επιπλέον στους τελευταίους δύο μήνες του προγράμματος θα δημιουργηθεί video με το φυσικό 
αντικείμενο ολόκληρου τού του προγράμματος. 

2.2 Διαφημιστικές καταχωρήσεις   
 
To πρόγραμμα περιλαμβάνει καταχωρήσεις, αφιερώματα (advertorials), ή ένθετα σε εξειδικευμένα 
έντυπα (διατροφής, υγείας, lifestyle, τηλεοπτικά κ.ά.)  της Ελλάδας και του εξωτερικού και κυρίως 
της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και των ΗΠΑ. Οι καταχωρήσεις αυτές θα απευθύνονται στο ευρύ 
κοινό αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου και θα καταδεικνύουν τα οφέλη της κατανάλωσης 
ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα / λαβράκι).  
Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η αύξηση της κατανάλωσης από τους ήδη χρήστες αυτών αλλά 
και διεύρυνση της κατανάλωσης από τους νέους.     
Για τις καταχωρήσεις θα αναζητηθούν κατάλληλα περιοδικά ή εφημερίδες ώστε να καλύψουν 
ικανοποιητικά το στοχευόμενο κοινό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επιθυμητής εικόνας των 
προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.   

Οι καταχωρήσεις θα ανασχεδιαστούν και θα προσαρμοστούν στις γλώσσες  των χωρών – στόχων 
του προγράμματος. 

Οι καταχωρήσεις  στα έντυπα των χωρών – στόχων θα συνδυαστούν με προσκλήσεις 
δημοσιογράφων των περιοδικών αυτών, έτσι ώστε η κάθε καταχώρηση να συνοδεύεται από άρθρα 
– ρεπορτάζ από το ταξίδι στην Ελλάδα και αναφορά για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια.  

Παραδοτέα της ενέργειας αυτής είναι: 

• H τελική μακέτα. 
• Tο media plan. 
• Tα έντυπα που θα έχουν τις εν λόγω καταχωρήσεις. 

Ηλεκτρονική επικοινωνία 

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου προσφέρει μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της 
ενημέρωσης του κοινού – στόχου και για αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος έχει σχεδιαστεί και 
δημιουργηθεί ιστοσελίδα (website)  με σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία των 
πλεονεκτημάτων των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας. 

Η ιστοσελίδα στα ελληνικά λειτουργεί ήδη, το περιεχόμενό της ανανεώνεται συνεχώς και 
παρακολουθείται η χρήση της από τους επισκέπτες. 

Για τις 4 αγορές – στόχους θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ιστοσελίδα με τη μορφή ηλεκτρονικού 
περιοδικού, με σκοπό τη συνεχή πληροφόρηση των καταναλωτών. 
 

Δημιουργία πολύγλωσσου ενημερωτικού site (e-magazine) για τους καταναλωτές του 
εξωτερικού. 
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Το Site θα παρέχει συνεχή ροή πληροφοριών και ενημέρωση σε 4 γλώσσες (αγγλικά, ιταλικά, 
γαλλικά και γερμανικά) σχετικά με την μέθοδο παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων, την 
ιστορία της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, τρόπους μαγειρέματος, συμβουλές σωστής χρήσης 
και αποθήκευσης, τρόπους μεταφοράς, συμβουλές διαλογής σε μορφή κειμένου, video και 
εικόνων. 

Η φιλοσοφία του θα είναι τύπου ενημερωτικού site και όχι εμπορικού η κλαδικού, μιας και ο 
σκοπός του θα είναι η έμμεση ενημέρωση των καταναλωτών για τα είδη μας, μέσω περιεχομένου 
που αγγίζει τα ενδιαφέροντα τους (μαγειρική, τρόποι χρήσης, συμβουλές, περιέργεια για τον 
τρόπο παραγωγής, ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τα είδη μας και την χρήση τους) 

Online διαφήμιση του παραγόμενου περιεχομένου. 

Για να έρθει σε επαφή το κοινό στόχος στις διάφορες χώρες του κόσμου, με την παραγόμενο 
περιεχόμενο του site, θα πρέπει αυτό να διαφημιστεί μέσω των online μέσων που χρησιμοποιούν 
οι χρήστες του internet. Τα μέσα αυτά  είναι το google (ώστε όταν ψάχνει κάποιος για πχ συνταγές 
τσιπούρας, να εμφανιζόμαστε πρώτοι), το Facebook (ώστε να εμφανίζουμε στην ροή ενημέρωσης 
του «newsfeed» με τα νέα μας άρθρα/video/εικόνες) και το YouTube (ώστε να εμφανιζόμαστε στα 
προτεινόμενα video, όποιου βλέπει άλλα σχετικά video). Αυτή η διαφήμιση είναι ο πιο άμεσος και 
σχετικός τρόπος προώθησης ενός site και εξασφαλίζει ότι το site και τα μηνύματα του θα χέουνε 
υψηλή επισκεψιμότητα. 

Αποτέλεσμα  του συνόλου των προτεινόμενων ενεργειών της επικοινωνίας στα ΜΜΕ  είναι:  
- να αποσαφηνισθεί η γνώση των καταναλωτών σχετικά με το προϊόν τσιπούρα – λαβράκι 

ιχθυοκαλλιέργειας και να διευρυνθεί η επιλογή ‘ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας’ 
- να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και  οι 

αναδεικνυόμενες προϊοντικές επιλογές 
- να αναδειχθεί το «Ψάρι Ιχθυοκαλλιέργειας» ως το σύγχρονο ψάρι 
- να τοποθετηθεί το «Ψάρι Ιχθυοκαλλιέργειας» με αξιώσεις στο επίπεδο της έννοιας 

«Φρέσκο Ψάρι» 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη  

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, έχουν διοργανωθεί συνεντεύξεις τύπου στην Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα της έρευνας, το δημιουργικό του 
προγράμματος (λογότυπο, slogan κ.λπ.) καθώς και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος.  

Ειδικότερα, ο στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση των δημοσιογράφων και των 
διαμορφωτών κοινής γνώμης προκειμένου να συμβάλλουν στην ανατροπή αρνητικών παγιωμένων 
αντιλήψεων για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας που σήμερα έχουν ευρεία παρουσία στα μέσα. 
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Με το πέρας των ομιλιών, πραγματοποιήθηκαν γευστικές δοκιμές, όπου εξειδικευμένος chef 
παρουσίασε συνταγές με βάση την τσιπούρα και το λαβράκι στους παρευρισκομένους.  

Η υλοποίηση των συνεντεύξεων τύπου,  έγινε σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες 
δημοσίων σχέσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη, για τους σκοπούς της ενέργειας, 
λίστα προσκεκλημένων και η σχετική δημοσιότητα.  

Η ομάδα έργου ασχολήθηκε με την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών καθώς και συντόνισε 
και παρακολούθησε την υλοποίηση. 

Προβλέπεται η πραγματοποίηση δυο ακόμη ενημερωτικών συναντήσεων με δημοσιογράφους για 
την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που έχουν γίνει ή έχουν παραγραμματισθεί.  

Τα παραδοτέα των συναντήσεων με δημοσιογράφους είναι η απολογιστική έκθεση της ομάδας 
έργου, λίστες προσκεκλημένων – παρισταμένων, αναφορές – αφιερώματα, ομιλίες και 
φωτογραφίες κ.λ.π.  

 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για ενημέρωση καταναλωτών και επαγγελματιών    

Για την ευρεία ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών και των επαγγελματιών, θα 
πραγματοποιηθούν ενημερωτικές – εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε επιλεγμένους χώρους. 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν stand προβολής με ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από 
επώνυμο σεφ που σε συνεργασία με διατροφολόγο θα ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους 
τρόπους χρήσης και διατροφικές αξίες της τσιπούρας και του λαυρακιού ιχθυοκαλλιέργειας με 
σκοπό την εξοικείωση με το προϊόν, την  αύξηση της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση των  
πωλήσεων.  

Η ομάδα έργου θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει τα σημεία διεξαγωγής για την ενέργεια αυτή και θα 
καθορίσει τις σχετικές λεπτομέρειες όπως είναι ο σχεδιασμός του κατάλληλου stand προβολής, η 
χρήση του προωθητικού υλικού, ο τρόπος προβολής του προϊόντος.   

Τα παραδοτέα θα είναι  η απολογιστική έκθεση της ομάδας έργου, οι αναφορές,  φωτογραφίες 
κ.λ.π.  

 
Προσκλήσεις και φιλοξενία δημοσιογράφων και επαγγελματιών του κλάδου από τη Γαλλία, την 
Ιταλία, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία στην Ελλάδα. 
 
Από τα πιο έγκυρα κλαδικά και καταναλωτικά περιοδικά των αγορών – στόχων θα προσκληθούν 
δημοσιογράφοι, για τους οποίους θα διοργανωθούν επισκέψεις στις παραγωγικές μονάδες της 
χώρας. Ο σκοπός είναι, τα ρεπορτάζ από το ταξίδι να συνδυαστούν με τις διαφημιστικές 
καταχωρήσεις στα έντυπα αυτά. 
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Οι επισκέψεις θα διοργανώνονται σε ομάδες 8-12 ατόμων και θα επαναλαμβάνονται σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχουν συχνές αναφορές στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
στα ξένα έντυπα. 
 
Η ομάδα έργου θα συνεργαστεί με το αρμόδιο γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της εκάστοτε χώρας και με εξειδικευμένες εταιρείες δημοσίων σχέσεων, προκειμένου να 
υποδειχθούν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και αγοραστές και στη συνέχεια θα προβεί στην 
οργάνωση των προσκλήσεων που περιλαμβάνει: τον εντοπισμό των προσκεκλημένων, το 
πρόγραμμα της διαμονής τους, τα μέρη ή τα ιχθυοτροφεία που θα επισκεφθούν, την εξασφάλιση 
εισιτηρίων και καταλυμάτων, την υποδοχή τους, τη συνοδεία στα μέρη που βάσει του 
προγράμματος θα επισκεφθούν κ.λ.π.  

Παραδοτέα της ενέργειας θα είναι η απολογιστική έκθεση της ομάδας έργου, λίστα 
προσκεκλημένων, φωτογραφίες, αναφορές, αφιερώματα.  

 

Προβολή σε ξενοδοχεία 

Προβλέπεται διοργάνωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία 5* σε 
επιλεγμένες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, που φιλοξενούν τουρίστες υψηλού βιοτικού 
επιπέδου από τις αγορές - στόχους.  

Το Έργο αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση και την αύξηση της 
κατανάλωσης της μεσογειακής τσιπούρας και λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας στη Γαλλία, Γερμανία 
και ΗΠΑ και επικεντρώνονται στην αύξηση:  

• των σημείων πώλησης (καταστήματα supermarket, εστιατόρια) που διαθέτουν τα δύο είδη 

• της κατανάλωσης στα σημεία πώλησης που ήδη διαθέτουν τα δύο είδη 

• των χονδρεμπόρων που προσφέρουν τσιπούρα και λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Συμμετοχή σε Διεθνείς  Εκθέσεις και εκδηλώσεις στο εξωτερικό  

Προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά τόπους διανομείς – εισαγωγείς για τα  προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας και το δυναμισμό του κλάδου, (τύπος, παραγωγή, ποιοτικά χαρακτηριστικά), 
προτείνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων.  

 Οι εκθέσεις αποτελούν πεδίο προσέλκυσης εμπορικών επισκεπτών που επιτρέπουν τη διεύρυνση 
του πελατολογίου των επιχειρήσεων και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών οφελών.  Θα πρέπει 
να τονίσουμε  ότι οι ίδιοι οι διοργανωτές των εκθέσεων για να εξασφαλίσουν την  προσέλευση 
σημαντικών εμπορικών επισκεπτών για άμεση αποδοτικότητα της έκθεσης και να πετύχουν την 
εμπορική αποτελεσματικότητα της, υποστηρίζουν την οργάνωσή της με ευρύ πλέγμα 
δημοσιότητας. 
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Έτσι, η συμμετοχή σε διεθνή  έκθεση  εξασφαλίζει την επικοινωνιακή αμεσότητα των εκθετών με 
τους πελάτες τους και τους επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και μηνυμάτων της αγοράς και την 
έγκυρη και ολόπλευρη ενημέρωση τους για τον ανταγωνισμό και τις τάσεις της αγοράς.  

Η εφαρμογή της ενέργειας προβλέπει την ενοικίαση χώρου και την  κατασκευή περιπτέρου (η 
οποία ανατίθεται σε εξειδικευμένη εταιρεία) το οποίο θα είναι καλαίσθητο και λειτουργικό 
προσφέροντας παράλληλα υψηλό επικοινωνιακό προφίλ.  

Προτείνεται για όλες τις εκθέσεις να χρησιμοποιηθεί η ταυτότητα του προγράμματος 
εφαρμοσμένη σε εκθεσιακές επιφάνειες, ώστε να εξασφαλισθεί η αναγνωρισιμότητα του 
περιπτέρου. 

Στο πλαίσιο των εκθέσεων θα πραγματοποιηθούν γευστικές δοκιμές των προϊόντων, βάσει 
συνταγών που πλησιάζουν τις διατροφικές συνήθεις της εκάστοτε χώρας, οι οποίες θα εκτελεστούν 
από επιλεγμένο chef.  

Επίσης, θα διανεμηθούν τα ενημερωτικά έντυπα του προγράμματος στη γλώσσα της χώρας που 
πραγματοποιείται η έκθεση.   

Η ομάδα έργου θα διαμορφώσει τη δημιουργική ιδέα της παρουσίασης του περιπτέρου που θα 
κατασκευαστεί για τις εκθέσεις αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων. Θα εγκρίνει τη 
διαμόρφωση του χώρου του περιπτέρου, τους τρόπους προβολής  του προϊόντος, της διακόσμησης 
του χώρου, τους τρόπους διεξαγωγής των  γευστικών  δοκιμών κατά τη διάρκεια των Εκθέσεων.  

Εν συνεχεία, αφού επιλεγούν από την Ομάδα έργου οι κατάλληλοι χώροι στις εκθέσεις, θα προβεί 
στη σχετική διοργάνωση που είναι:  η  τελική διαμόρφωση του χώρου, η επιλογή chef και 
συνταγών που θα εκτελέσει, η παραγγελία των απαραίτητων υλικών  και υπηρεσιών για την 
εύρυθμη λειτουργία του περιπτέρου, η μεταφορά των εκθεμάτων κ.λ.π.    

Τέλος, κατά τη διάρκεια των εκθέσεων θα απασχοληθούν διερμηνείς και βοηθητικό προσωπικό για 
την εύρυθμη λειτουργία του περιπτέρου.     

Τα παραδοτέα αυτής της ενέργειας θα είναι: η απολογιστική έκθεση της ομάδας έργου και 
φωτογραφίες.  

Όσον αφορά στο παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά η συμμετοχή στις παρακάτω 
εκθέσεις: 

- για την Ρουμανία στη  Δ.Ε Indagra  
- για την Βουλγαρία στη Δ.Ε. Interfood & Drinks 
- για τις ΗΠΑ στις εκθέσεις Boston Seafood Expo North America,  Restaurant and Lodging Show 

Florida, Summer Fancy Food Show New York  
- για την Ασία στην Asian Seafood Exposition 
- στην Δ.Ε.ESE στις Βρυξέλλες που είναι παγκόσμια το κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο 
- για την Γερμανία στην Δ.Ε. Anuga που είναι και το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός του 2015 

Διοργάνωση διερευνητικών αποστολών 
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Οι αγορές της Κίνας και των ΗΠΑ έχουν μεγάλη δυνατότητα για αύξηση πωλήσεων τσιπούρας και 
λαβρακίου ιχθυοκαλλιέργειας και αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο. 

Η διείσδυση τις αγορές αυτές απαιτεί την διερεύνηση του τρόπου της λειτουργίας των αγορών, του 
ανταγωνισμού και την ανεύρεση των κατάλληλων καναλιών διανομής. 

Για αυτόν τον λόγο προτείνεται η διοργάνωση διερευνητικών αποστολών με συμμετοχή 
εκπροσώπων του κλάφου που θα προτείνουν οι κλαδικοί φορείς,  για να διερευνήσουν τις 
συνθήκες της κάθε αγοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την 
διαμόρφωση της στρατηγικής διείσδυσης των προϊόντων. 

Προτείνεται διοργάνωση αποστολών : 3 στις ΗΠΑ και μία στην Κίνα 

Τα παραδοτέα θα είναι η λίστες των συμμετεχόντων καθώς και εκθέσεις αποτελεσμάτων της 
έρευνας που θα κάνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου. 

 Δράσεις ενημέρωσης και προβολής  στο εξωτερικό  

Α. Αγορά Η.Π.Α.  

Κύριος στόχος είναι η αγορά της μαζικής εστίασης (εστιατόρια – ξενοδοχεία κ.λπ.) και στο πλαίσιο 
της συμμετοχής στις Δ.Ε. Summer Fancy Food Show στην Νέα Υόρκη και Restaurant and Lodging 
Show Florida στο Ορλάντο θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις ενημέρωσης των 
επαγγελματιών (εστιατόρια Ν.Υ.) αλλά και των διαμορφωτών κοινής γνώμης με στόχο την αύξηση 
της κατανάλωσης των μεσογειακών ευρύαλων προϊόντων στα εστιατόρια. 

Επιπλέον, θα διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλα συνέδρια μαζικής εστίασης και 
λοιπές δράσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση της κατανάλωσης των μεσογειακών ευρύαλων 
προϊόντων  . 

Β. Αγορά Γερμανίας 

• Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Δ.Ε. Anuga (όπως ΗΠΑ)  
• Εκδηλώσεις ενημέρωσης καταναλωτών σε σημεία πώλησης 
• Ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις με Έλληνες εστιάτορες στην Γερμανία 

Γ. Αγορά Γαλλίας  

• Εκδηλώσεις ενημέρωσης διαμορφωτών γνώμης 
• Οργάνωση εκδηλώσεων σε σημεία πώλησης 
• Λοιπές ενέργειες που έχουν σκοπό την προβολή της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στο 

ευρύ καταναλωτικό κοινό 
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Δ. Προβολή στην αγορά της Ιταλίας 

• Οργάνωση εκδηλώσεων  στην Ιταλία σε επιλεγμένα Super Market. 
• Αξιοποίηση της συμμετοχής στην EXPO MILANO 2015 με εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

επικοινωνίας την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2015 
 

Συμμετοχή στην EXPO MILANO 2015 

Η EXPO είναι μία Παγκόσμια Έκθεση με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, η οποία χρονολογείται από 
το 1851 και πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετικές πόλεις ανά τον κόσμο. 
Αποτελεί μία ενεργό πλατφόρμα επικοινωνίας των  λαών όλου του κόσμου, όπου καινοτόμες ιδέες, 
τεχνολογικές ανακαλύψεις και αρχιτεκτονικά σχέδια αποτελούν το κέντρο του διαλόγου μεταξύ 
χωρών, ανθρώπων και φορέων.  

Η επόμενη EXPO θα πραγματοποιηθεί το 2015 στο Μιλάνο της Ιταλίας και έχει ως θέμα της Feeding 
the Planet, Energy for Life, εστιάζοντας στην βιωσιμότητα, την τεχνολογία και την περιβαλλοντική 
ενσυναίσθηση των επισκεπτών. Η διάρκειά της είναι εξάμηνη, ξεκινώντας την 1η Μαϊου 2015 έως 
τις 31 Οκτωβρίου 2015, καλύπτοντας εκθεσιακό χώρο έκτασης 1 εκ. τετρ. μετρ., όπου πλέον των 
130 εκθετών φιλοδοξούν να προσελκύσουν πάνω από 20 εκ. επισκέπτες. 

Ειδικότερα στην EXPO MILANO 2015 οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε άμεση 
επαφή με τις διατροφικές συνήθειες και παραδόσεις όλης της υφηλίου, αλλά και να εκπαιδευτούν 
γύρω από τα θέματα της διατροφής και της διαχείρισης των πολύτιμων φυσικών πόρων.   

Για πρώτη φορά στην ιστορία της EXPO δημιουργείται ο θεσμός των clusters, όπου χώρες με 
παρόμοια διατροφική κουλτούρα και θεματικό ενδιαφέρον κατηγοριοποιούνται σε ομάδες που 
καταλαμβάνουν οριοθετημένο χώρο μέσα στην έκθεση, ο οποίος έχει συγκεκριμένο και ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. 

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Bio-Mediterraneum Cluster: Health, Beauty and Harmony, το οποίο 
βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή και στον τρόπο ζωής των λαών της περιοχής, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από τη συλλογικότητα, το σεβασμό στην βιοποικιλότητα και την βιωσιμότητα στη 
διαχείριση των πόρων. 

Το περίπτερο του συγκεκριμένου cluster θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γεύση, φιλοξενώντας 
ανοιχτές κουζίνες, στις οποίες θα πραγματοποιούνται ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής με 
μεσογειακά προϊόντα.  

Με γνώμονα το σχεδιασμό αυτό, το Πρόγραμμα Προώθησης Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών 
Ιχθυοκαλλιέργειας, θα συμμετάσχει για χρονικό διάστημα δύο μηνών, λειτουργώντας εστιατόριο, 
στο οποίο θα παρασκευάζονται καθημερινά και θα προσφέρονται στους επισκέπτες συνταγές που 
έχουν ειδικά φτιαχτεί για το πρόγραμμα, από Έλληνα chef σε συνεργασία με γνωστό Ιταλό 
διατροφολόγο. Για τις ανάγκες της παρουσίας προτείνεται να  μεταφραστεί όλο το προωθητικό 
υλικό του προγράμματος στα ιταλικά και να διανέμεται στους επισκέπτες, στοχεύοντας στην 
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ενημέρωση και εκπαίδευσή τους γύρω από την υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας.  

 
 

ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)  

Για την οργάνωση, παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου υπεύθυνη είναι η Ομάδα Έργου που 
αποτελείται από 3 στελέχη της Enterprise Greece. 

Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιεί η Ομάδα Έργου θα υπάρχουν τα αντίστοιχα πρακτικά της. 

Η πληρωμή των μελών της ομάδας έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της 
αριθμ.  195/28-2-2011(ΦΕΚ 399/Β/14-3-2011).   

Η Ομάδα Έργου υποστηρίζεται από: 

1. τον τεχνικό σύμβουλο στην: 
- κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης σε εξειδικευμένες 

εταιρείες όπου απαιτούνται διαγωνιστικές διαδικασίες 
- προετοιμασία των ενημερωτικών – προωθητικών ενεργειών στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό, όσο αφορά την πρόταση και επιλογή κατάλληλων περιεχομένων και 
εξειδικευμένων συνεργατών 

- αξιολόγηση – επιλογή του λογότυπου, του slogan, των δημιουργικών, του προωθητικού 
υλικού, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και των σχετιζόμενων με την 
εκπομπή τους (σταθμοί, συχνότητα εκπομπής, κ.λπ.), τα οποία θα έχουν προταθεί από 
εξειδικευμένες εταιρείες. 

- κατάρτιση των εκθέσεων των παραδοτέων των επιμέρους ενεργειών, των πράξεων προς 
την ΕΥΔ του ΕΠΑΛ για τα Ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια προώθησης. 

2. τον επιχειρησιακό σύμβουλο στην: 
- γραμματειακή υποστήριξη στην οργάνωση των ενεργειών του προγράμματος όπως 

ενημερωτικές – προωθητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.λπ. 
- συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

δράσεων του προγράμματος, όπως αυτά απαιτούνται για τις ανάγκες σύνταξης των σχετικών 
Εκθέσεων και συμπλήρωσης των τεχνικών δελτίων και δελτίων προόδου υποέργων και Πράξεων 

- επικοινωνία με Φορείς και Συνδέσμους που σχετίζονται με το πρόγραμμα καθώς και με τους 
αναδόχους των ενεργειών του προγράμματος 

 

Η υποστήριξη της Ομάδας έργου στον τεχνικό και επιχειρησιακό τομέα είναι απαραίτητη λόγω της 
δραστικής μείωσης του προσωπικού της Enterprise Greece ειδικά στον τομέα της νομικής και 
γραμματειακής υποστήριξης. 

Η επιλογή των συμβούλων έχει γίνει με διαδικασία διαγωνισμού. 
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4 . ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 
4.1 Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού / Εκτίμηση συνολικού  χρονοδιαγράμματος   
Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται σε 3.650.000 Ευρώ και το έργο έχει διάρκεια 46 μήνες  
 
4.2. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 

 

* (αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο 

καταγράφεται στην εγκεκριμένη 

πρόταση προώθησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

το οποίο είναι συνημμένο στην 

παρούσα Απόφαση και στο Σύμφωνο 

Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης 

Πράξης και Διαδικασιών Υλοποίησης 

Ενεργειών) 

 

• Έρευνες *:  
o  Έρευνα καταναλωτή & αγοράς     
o  Έρευνα μέτρησης αποτελεσμάτων 

• Επικοινωνία *:  
o Λογότυπο & slogan 
o Δημιουργικό καταχωρήσεων 
o Έντυπο Προωθητικό υλικό(3πτυχα έντυπα 

σε 4 γλώσσες, 2σέλιδα έντυπα 
τετράχρωμα στα ελληνικά, folders, 
αφίσες, συνταγές, τσάντες και κουτιά 
δώρου, απολογιστικό video φυσικού 
αντικειμένου, λοιπό υλικό) 

o Προωθητικό video 
o Καταχωρήσεις, αφιερώματα 

(advertorials), ενθετα κ.λ.π.) 
o Ιστοσελίδα στα ελληνικά, αγγλικά, 

γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά , 
διαδικτυακές συνδέσεις,  

• Ενημερωτικές –προωθητικές ενέργειες 
εσωτερικού *:  
o Συνεντεύξεις Τύπου σε Αθήνα-

Θεσσαλονίκη και εκδηλώσεις 
ενημέρωσης δημοσιογράφων 

o Εκδηλώσεις ενημέρωσης καταναλωτών 
και επαγγελματιών 

o Προσκλήσεις Δημοσιογράφων & 
επαγγελματιών από Ιταλία, ΗΠΑ, Γαλλία 
& Γερμανία 

o Προβολή σε ξενοδοχεία 
• Ενημερωτικές –προωθητικές ενέργειες 

εξωτερικού *:  
o Εμπορικές Εκθέσεις εξωτερικού  
o Διερευνητικές αποστολές 
o Προβολή στην αγορά της Ιταλίας 
o Εκδηλώσεις ενημέρωσης στις αγορές 

ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία  
• Αυτεπιστασία *:  

o Άμεσες Δαπάνες 
o Έμμεσες Δαπάνες 
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4.3 Αναλυτική κοστολόγηση  ενεργειών  
Α.Α

. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ 82.270     30.000 112.270 

2 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ           

2.1 
Δημιουργικό - 
προωθητικό υλικό 

 
104.900 

 
35.000 139.900 

2.2 
Διαφημιστικές 
καταχωρήσεις 

   
600.000 600.000 

2.4 
Ηλεκτρονική επικοινωνία 
- ιστοσελίδα 

 
3.200 13.050 159.750 176.000 

3 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

     

3.1 
Ενημερωτικές ημερίδες - 
συνεντεύξεις 

 
34.100 

 
35.000 69.100 

3.2 

εκδηλώσεις 
καταναλωτών και 
ημερίδες επαγγελματιών 

   
259.000 259.000 

3.3 
Προσκλήσεις 
δημοσιογράφων 

   
90.000 90.000 

3.4 Προβολή σε ξενοδοχεία 
   

190.000 190.000 

3.5 
Συμμετοχή σε  εμπορικές 
Εκθέσεις  στο εξωτερικό 54.500 134.800 270.000 541.000 1.000.300 

3.6 διερευνητικές αποστολές 
   

80.000 80.000 

3.7 
Προβολή στην αγορά της 
Ιταλίας 

   
325.000 325.000 

3.8 

Ενημερωτικές 
εκδηλώσεις στο 
εξωτερικό 

   
345.000 345.000 

4 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
       ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.500 81.000 26.500 141.430 263.430 

  ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 151.270 358.000 309.550 2.831.180 3.650.000 

 


