
 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ 

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

(EL) 

 

Περιφέρεια Λιγουρίας (IT) 

 

Βόρειο Επιμελητήριο 

Εμπορίου στο Στσέτσιν 
(PL) 

 

Οργανισμός Περιφερειακής 

Ανάπτυξης Βουκουρεστίου-
Ίλφοβ (RO) 

 

Πανεπιστήμιο 

Εφαρμοσμένων Επιστημών 
Λαπωνίας (FL) 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL) 

 

Επιτροπή Δυτικής 

Ανάπτυξης (IE) 

 

Συγκρότημα της Λιγουρίας 

για Θαλάσσιες Τεχνολογίες 
(IT) 

 

Δημόσιος Οργανισμός 

Ανάπτυξης Εθνικών 
Περιφερειών (LT) 

 

 

EXTRA-SMES 

Σχετικά με εμάς 
Το EXTRA-SMEs συγχρηματοδοτείται από το 

INTERREG Europe / Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) 

Επικοινωνία 
Email του έργου: extrasmes2018@gmail.com  
Email εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών: 
bouras@cti.gr 
 
Ιστότοπος: www.interregeurope.eu/extra-smes/ 
 

Ακολουθήστε το έργο στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης: 

 
www.facebook.com/IEprojectEXTRASMEs/ 

 
https://twitter.com/ExtraSmes 

 

www.linkedin.com/in/extra-smes-project-

280329174/ 

 

 

 
 

 

 
 

 
Αυτή η δημοσίευση εκδόθηκε με την χρηματική βοήθεια του 

προγράμματος INTERREG EUROPE. Τα περιεχόμενα της 
δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πως αντικατοπτρίζουν 

τη θέση της αρχής του προγράμματος INTERREG EUROPE. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΕ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

✓ 9 εταίροι  

✓ 7 χώρες 

✓ 8 περιφέρειες 

✓ 8 σχέδια δράσης 

ΣΤΟΧΟΙ 
✓ Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας των 

παραθαλάσσιων και αγροτικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας 

✓ Ανάπτυξη ικανοτήτων για 

δραστηριότητες διεθνοποίησης 

✓ Μοντερνοποίηση δικτύων των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

υδατοκαλλιέργειας 

✓ Απλοποίηση και εναρμόνιση 

διοικητικών διαδικασιών 

    

   ΜΜΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Το έργο επικεντρώνεται σε ΜΜΕ 

υδατοκαλλιέργειας και σε περιφερειακές 

αλυσίδες αξίας με στόχο την ενίσχυση της 

καινοτομίας σε συστήματα παραγωγής, 

κανάλια εφοδιασμού και διοικητικές 

διαδικασίες. Το όραμα του EXTRA-SMEs 

είναι να ορίσει / βελτιώσει τις συνθήκες για 

καλύτερη πρόσβαση των προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ σε νέες και 

διεθνείς αγορές. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Το EXTRA-SMEs είναι ένα πενταετές έργο 

για ανταλλαγή εμπειριών, κοινή έρευνα και 

ανάπτυξη περιφερειακών πλάνων σχετικά 

με τις υδατοκαλλιέργειες 

Μελέτες 
✓ Συγκριτική έρευνα σχετικά με τα 

κανονιστικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας 

✓ Έρευνα αγοράς, προϊόντων και 
διαδικασιών 

✓ Αντιστοίχιση οδηγών και εμποδίων 
στο διεθνές εμπόριο 

 

Δημόσιος διάλογος & 
Εκμάθηση πολιτικών 

Το EXTRA-SMEs επενδύει σε συνέργειες 

με όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και 

σε διαδικασίες διάδοσης (Ευρωπαϊκά και 

διεθνή εργαστήρια, ενημερωτικές ημερίδες, 

επισκέψεις σε τοποθεσίες) 

Εργαλεία & πόροι 

Το EXTRA-SMEs αναπτύσσει έναν 

κατάλογο ενδιαφερόμενων Ευρωπαικής 

εμβέλειας ώστε να αυξηθεί το συντονιστικό 

δυναμικό 

Σχέδια Δράσης  

Παρεμβάσεις σε πολιτικές και μέτρα για την 

απορρόφηση των αποτελεσμάτων του 

EXTRA-SMEs στις περιφέρειες των 

εταίρων  

  

ΠΟΙΟΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ? 

Προστιθέμενη αξία στην αλυσίδα αξίας των 

ενδιαφερόμενων που προκύπτει από: 

✓ Αυξανόμενη πολιτική και διαχειριστική ικανότητα 

των υδατοκαλλιεργειών μέσω μέτρων που 

επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση 

✓ Αυξανόμενη τοπική/περιφερειακή κοινωνικό-

περιβαλλοντική βιωσιμότητα  

✓ Μεγαλύτερη προοπτική αγοράς και 

βελτιστοποιημένα δίκτυα διανομής ως αποτέλεσμα 

της εφαρμογής υποδομών τελευταίας τεχνολογίας 

που υποστηρίζουν: 

− Υπηρεσίες 

− Παραγωγή 

− Μεταφορά και επεξεργασία 

− Μάρκετινγκ  

 

 

 

Γρήγορα στοιχεία για την 

υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ 
 

ΑΞΙΑ ΚΛΑΔΟΥ: 4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ  

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: 85000  

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: 68% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 

 

   


