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Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα

Η Περιφέρεια Λιγουρίας στην Ιταλία

Το Βόρειο Επιμελητήριο Εμπορίου στο Szczecin στη Πολωνία

Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου Ίλφοβ στη Ρουμανία

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Λαπωνίας στη Φιλανδία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα

Η Επιτροοπή Δυτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία

Η Αναπτυξιακή Δημόσιου Ινστιτούτου Εθνικών Περφιερειών της Λετονίας

Το Cluster της Λιγουρίας για Θαλάσσιες Τεχνολογίες στην Ιταλία

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το EXTRA SMEs είναι ένα Interreg Europe έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει την
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των αγροτικών και παράκτιων
MME που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας των υδατοκαλλιεργειών.

Απλοποίηση διαχειριστικών διαδικασιών

Επέκταση και πρόσβαση σε νέες αγορές

Καινοτόμες λύσεις προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού

Επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το έργο συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες για να ενώσουν
δυνάμεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με:
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Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει 8 εταίρους από 7 χώρες

για να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με τον

τρόπο μετάβασης από τις υπάρχουσες διαδικασίες στη

διαχείριση των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας στην προσαρμογή και

μεγαλύτερη αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και μέτρων

που εφαρμόζονται στον τομέα. Αυτή η σύσταση πολιτικής έχει

σχεδιαστεί και αναμένεται να δείξει επιτυχημένες περιπτώσεις

διεθνοποίησης των ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας και εξωστρέφειας

. Βασίζεται στη μελέτη για τη διοργάνωση της συνάντησης για

την υιοθέτηση απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών

(Α3.1). Οι συστάσεις πολιτικής παρουσιάζουν τα βασικά

κριτήρια καλής διακυβέρνησης, τους προσδιορισμένους τομείς

αναθεώρησης στο νομοθετικό πλαίσιο των εταίρων και μια

σειρά συστάσεων για την εφαρμογή απλουστευμένων

διαδικασιών για την ανακούφιση των υπαρχόντων φραγμών

στην υδατοκαλλιέργεια.



Κανονισμός οικονομικά αποδοτικός
Κανονισμός προσαρμοσμένος στα αποτελέσματα

Κανονισμός με γνώμονα τη συναίνεση
Θεσμική ανταπόκριση

Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων
Η λήψη αποφάσεων να βασίζεται σε προκαθορισμένα, διαφανή και γνωστά κριτήρια και
αξιόπιστες πληροφορίες.

Δίκαιες και συνεπείς κανονισμοί και νομοθεσία
Διαφανείς, ανοιχτές και σαφείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Αποτελεσματικότητα
Για τη δημιουργία αποτελεσματικών πολιτικών, οι σχετικές υπηρεσίες θα πρέπει να
παρέχονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο και θα πρέπει να στοχεύουν στον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας και να συνάδουν με τους εθνικούς στόχους πολιτικής. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με τη χρήση των ακόλουθων στρατηγικών: οριζόντια (σε διαφορετικούς τομείς),
κάθετη (σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης), ενσωμάτωση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων.

Σημεία Κλειδιά:

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο προτείνει ότι τυχόν μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ομάδων που
επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μελλοντικών γενεών. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω προσανατολισμού συναίνεσης και θεσμικής ανταπόκρισης.

Σημεία Κλειδιά:

Υπεθυνότητα
Η υπευθυνότητα πρέπει να αποδεικνύεται τόσο από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων,
οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με ανοιχτό τρόπο, μετά από διαβούλευση με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και από τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας που πρέπει να παρέχει
ακριβείς πληροφορίες.

Σημεία Κλειδιά:

Προβλεψιμότητα
Η προβλεψιμότητα του κράτους δικαίου εμφανίζεται, για παράδειγμα, μέσω της διαφάνειας
των κριτηρίων και των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών, καθώς και της
απαλλοτρίωσης της φορολογίας της γης.

Σημεία Κλειδιά:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Ο νορβηγικός νόμος για την υδατοκαλλιέργεια (2005)
Ένα σύστημα «μοναδικού παραθύρου» για την επεξεργασία αιτήσεων αδειών
υδατοκαλλιέργειας βάσει του οποίου ο αιτών ασχολείται με έναν μόνο φορέα, δηλαδή τη
Διεύθυνση Αλιείας, το οποίο με τη σειρά του συντονίζεται με άλλες σχετικές αρχές.

Σκοπός και Στόχοι
Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό και
πρόσφορο περιβάλλον για τους αιτούντες και τα αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, ο
νόμος καθιέρωσε το νόμιμο δικαίωμα μεταφοράς και υποθήκης αδειών
υδατοκαλλιέργειας.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του νορβηγικού νόμου υδατοκαλλιέργειας επέφερε
για τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των αδειών (από πάνω από ένα χρόνο σε
λιγότερο από έξι μήνες), μια σημαντική μείωση σε σύγκριση με στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαρκεί μεταξύ 2 έως 3 ετών.

Δυνατότητα Μεταφερσιμότητας
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης σε άλλες χώρες θα απαιτούσε προσεκτική
εξέταση της εθνικής νομοθεσίας, του θεσμικού περιβάλλοντος, της επιχειρηματικής
κουλτούρας/δεοντολογίας και των πιθανών τρόπων με τους οποίους μπορεί να
πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ



Θέσπιση, έγκριση και εφαρμογή κανόνων για το νέο νόμο για την υδατοκαλλιέργεια (4282/2014 -
Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας).
Λειτουργία της αρμόδιας αρχής άδειών.
Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιέργειας.
Κωδικοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τη δημιουργία νέων περιοχών
υδατοκαλλιέργειας.
Εγχειρίδιο για τη διάδοση πληροφοριών αδειοδότησης (διαδικασίες, απαιτούμενα έγγραφα κλπ.)
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το διοικητικό προσωπικό σχετικά με τις
διαδικασίες.

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου με την υιοθέτηση ενός «μοναδικού νόμου» για την
υδατοκαλλιέργεια.
Δημιουργία μιας «πλατφόρμας υδατοκαλλιέργειας», ενός φόρουμ πληροφόρησης για την
υποστήριξη επιχειρήσεων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων.
Δημιουργία ενός ενιαίου καταστήματος σε κεντρικό επίπεδο για την υποστήριξη των
περιφερειακών γραφείων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.
Βελτίωση της συλλογής στατιστικών δεδομένων στην υδατοκαλλιέργεια.

ΙΤΑΛΙΑ

Τροποποίηση των συστημάτων συλλογής δεδομένων για προσαρμογή τους στα πρότυπα της ΕΕ.
Βελτίωση της ικανότητας τόσο των τεχνικών κλάδων διαχείρισης όσο και της υδατοκαλλιέργειας
να προωθούν και να διαχειρίζονται σύγχρονες και καινοτόμες υδατοκαλλιέργειες.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Επανεξέταση και αναθεώρηση της διαδικασίας αδειοδότησης υδατοκαλλιέργειας,
συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών με ηλεκτρονική αίτηση άδειας
υδατοκαλλιέργειας.
Αφιερωμένη οικονομική υποστήριξη σε νεοεισερχόμενους στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ   

Έλεγχος των διαδικασιών αδειών σε συνεργασία με τη διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Δεν απαιτείται πρόσθετη απλοποίηση.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προσδιορισμός των δυνατοτήτων βελτίωσης των διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών
καθηκόντων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ο παρακάτω λίστα παρουσιάζει τις προσδιορισμένες ανάγκες για αναθεωρήσεις στα πλαίσια
διακυβέρνησης στις χώρες εταίρων, όπως αναφέρθηκε στο πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο που
αναπτύχθηκε το 2014-2015.



Σαφής περιγραφή των διοικητικών και αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και ρόλων.

Εφαρμογή προτύπων με βάση την απόδοση μαζί με μηχανισμούς επιβολής, αναφοράς και ελέγχου
για διαχειριστές.

Οικονομικά αποδοτική συμμετοχή μη κρατικών φορέων στο σχεδιασμό και την αναθεώρηση
νομικών, κανονιστικών και πολιτικών μέσων για την υδατοκαλλιέργεια.

Διοικητικές διαδικασίες που ελαχιστοποιούν το οικονομικό κόστος.

Διαδικασίες προσφυγής των διοικητικών αποφάσεων.

Εφαρμογή συνεκτικών ρυθμιστικών πλαισίων που εφαρμόζονται με συνέπεια και δίκαιο τρόπο.

Ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας.

Μια σαφής, διαφανής και έγκαιρη διαδικασία για αιτήσεις, αξιολογήσεις και προσφυγές.

Εστιασμένη, στοχευμένη και οικονομικά αποδοτική συλλογή δεδομένων, ευρεία διάδοση
ερευνητικών δραστηριοτήτων και ευρημάτων και βελτιωμένη επικοινωνία με το κοινό τόσο από την
κυβέρνηση όσο και από τον κλάδο.

Ανάπτυξη ενός «Πλαισίου Βέλτιστων Πρακτικών» για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια που θα
καθορίζει τις αρχές και θα παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για
τη ρύθμιση της υδατοκαλλιέργειας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής υπαρχόντων ειδών για τη μείωση του κόστους παραγωγής ή
την αύξηση του όγκου ή της ποιότητας παραγωγής.

Διαφοροποίηση μέσω της αναπαραγωγής νέων ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ανάγκες
της αγοράς.

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, διαδικασιών και πρακτικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και την
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα παραγωγής, όπως βιολογική ή περιβαλλοντικά και κοινωνικά
υπεύθυνη παραγωγή, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και λήψη των αντίστοιχων πιστοποιήσεων.

Ανάπτυξη στρατηγικών marketing και επωνυμίας, για παράδειγμα, δημιουργώντας ή
συμμετέχοντας, προωθώντας μια περιφερειακή επωνυμία επισημαίνοντας τη διατροφική αξία του
προϊόντος.

   

    

     

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ




