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Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πολλά υποσχόμενο δυναμικό
προστιθέμενης αξίας στα απόβλητα αλιείας, τα οποία παρόλο που
χαρακτηρίζονται ως απόβλητα, είναι πολύ πλούσια σε πολύτιμα
μέταλλα, ένζυμα, χρωστικές ουσίες, και ιχνοστοιχεία, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ευρέως σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως
είναι τα τρόφιμα, η γεωργία, η φαρμακευτική, κι ακόμη και η ίδια η
υδατοκαλλιέργεια.

ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ΜεταποίησηΜεταποίηση ΑλιευμάτωνΑλιευμάτων
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Η αλιεία (υδατοκαλλιέργειες και συλλεκτική αλιεία) έχει ζωτική σημασία
για την Ευρώπη, ειδικά στις νησιωτικές κι απομακρυσμένες περιοχές. 
Όμως τόσο η υδατοκαλλιέργεια όσο και η συλλεκτική αλιεία παράγουν
σημαντική ποσότητα αποβλήτων, και για την Ευρώπη εκτιμάται ότι για
κάθε τόνο θαλασσινών που καταναλώνονται, μια σχεδόν ίση ποσότητα
απορρίπτεται ως απόβλητο ή ως υποπροϊόν μη σημαντικής αξίας.



Ο κλάδος της μεταποίησης έχει αξιόλογη συνεισφορά στην αλιευτική
βιομηχανία διότι μετατρέπει ένα υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά
ιδιαίτερα ευπαθές προϊόν, σε μορφές που μπορούν να καταναλωθούν
σε μεταγενέστερο χρόνο. Το τελικό προϊόν αποκτά έτσι προστιθέμενη
αξία, ο κλάδος συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ενώ και
ο κοινωνικός παράγοντας είναι σημαντικός με την προσφορά μονίμων
ή εποχικών θέσεων εργασίας.

ΗΗ αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων αλιευμάτωναλιευμάτων, , μεμε τεχνικέςτεχνικές όπωςόπως πάστωσηπάστωση καικαι
κάπνισηκάπνιση, , καταγράφονταικαταγράφονται απόαπό τηντην εποχήεποχή τηςτης ΑρχαίαςΑρχαίας ΕλλάδαςΕλλάδας, , 
καθώςκαθώς αποτελούσεαποτελούσε τοτο μοναδικόμοναδικό τρόποτρόπο συντήρησηςσυντήρησης ενόςενός ευπαθούςευπαθούς
προϊόντοςπροϊόντος μεμε υψηλήυψηλή διατροφικήδιατροφική αξίααξία μεμε στόχοστόχο τηντην κατανάλωσήκατανάλωσή τουτου σεσε
μεταγενέστερομεταγενέστερο χρόνοχρόνο. . 
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Οι μεταποιητικές μονάδες αναπτύχθηκαν αρχικά σε περιοχές κοντά σε
μεγάλα αλιευτικά κέντρα με παράδοση στην μεταποίηση (Θεσσαλονίκη, 
Καβάλα, Μυτιλήνη, Βόλος), και με αντικείμενο παραγωγή αλιπάστων
και κονσερβών. Με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, πήγαν πιο
κοντά στα αστικά κέντρα ώστε να εξασφαλίζουν ευελιξία πρόσβασης
και διακίνησης, ενώ η παραγωγή στράφηκε σε κατεψυγμένα προϊόντα, 
φιλέτα, καπνιστά, ιχθυοπαρασκευάσματα, κλπ.

ΣτηΣτη χώραχώρα μαςμας τοτο έτοςέτος 2015 2015 καταμετρήθηκανκαταμετρήθηκαν 156 156 ενεργέςενεργές μικρομεσαίεςμικρομεσαίες
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις μεμε πλήρηπλήρη δραστηριότηταδραστηριότητα αξιοποίησηςαξιοποίησης αλιευμάτωναλιευμάτων, , απόαπό
έναένα σύνολοσύνολο 203 203 μονάδωνμονάδων μεμε σχετικόσχετικό κωδικόκωδικό κτηνιατρικήςκτηνιατρικής ((ΚΝΚΝ, , ΑΑ, , ΑΜΑΜ).).

Εκτός από αυτές τις 156 ενεργές επιχειρήσεις, υπάρχουν επιπλέον μικρές οικογενειακές
μονάδες σε όλη την επικράτεια, που ενώ έχουν αντικείμενο συγγενείς δραστηριότητες
(υδατοκαλλιέργειας, εξυγίανση οστράκων, τυποποίηση, κλπ), εμφανίζουν και μία μικρή
δραστηριότητα μεταποίησης χωρίς να διαθέτουν κατάλληλο κωδικό κτηνιατρικής.
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Εκτιμάται ότι το 60% των ανθρώπων σε πολλές αναπτυσσόμενες
χώρες εξαρτώνται από τα ψάρια για πάνω από το 30% των ζωικών
πρωτεϊνικών προμηθειών τους, ενώ σχεδόν 80% στις περισσότερες
ανεπτυγμένες χώρες αποκτούν λιγότερο από το 20% της ζωικής τους
πρωτεΐνης από τα ψάρια.

ΤηνΤην ίδιαίδια ώραώρα οιοι βιομηχανίεςβιομηχανίες μεταποίησηςμεταποίησης ιχθύωνιχθύων καικαι οστρακοειδώνοστρακοειδών
παράγουνπαράγουν περισσότεραπερισσότερα απόαπό 60% 60% υποπροϊόνταυποπροϊόντα ωςως απόβλητααπόβλητα, , τατα οποίαοποία
περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν τοτο κεφάλικεφάλι, , τοτο δέρμαδέρμα, , τατα τρίμματατρίμματα, , τατα πτερύγιαπτερύγια, , τηντην
κλίμακακλίμακα, , τατα σπλάχνασπλάχνα καικαι τατα οστάοστά καικαι μόνομόνο τοτο 40% 40% τωντων αλιευτικώναλιευτικών
προϊόντωνπροϊόντων χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια ανθρώπινηανθρώπινη κατανάλωσηκατανάλωση..

Τα υποπροϊόντα αυτά, που χαρακτηρίζονται ως απορρίμματα, όπως το
δέρμα των ψαριών, περιέχουν αφθονία κολλαγόνου, τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη.
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Πωλήσεις (κύκλος εργασιών)
Οι πωλήσεις του κλάδου για το έτος 2015 ανήλθαν, σύμφωνα με τους
ισολογισμούς των 40 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 290.060.755€, ποσό το οποίο
όμως περιλαμβάνει και έσοδα από άλλες δραστηριότητες. Από τα
290.060.755€, τα 177.178.096€ αντιστοιχούν σε πωλήσεις του τομέα
αξιοποίησης αλιευμάτων 40 εταιρειών με δημοσιευμένο ισολογισμό. Το
υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από παράλληλες δραστηριότητες ενώ
οι υπόλοιπες 105 επιχειρήσεις παρουσιάζουν πωλήσεις 61.646.447€. 
ΌσονΌσον αφοράαφορά τοτο ποσοστόποσοστό μεριδίουμεριδίου μεμε βάσηβάση τιςτις συνολικέςσυνολικές πωλήσειςπωλήσεις τωντων
προϊόντωνπροϊόντων ανάανά τομέατομέα, , τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο μερίδιομερίδιο στηνστην ΕλληνικήΕλληνική αγοράαγορά
κατέχουνκατέχουν οιοι εταιρίεςεταιρίες τουτου τομέατομέα κατάψυξηςκατάψυξης (75,89%)(75,89%), , ακολουθούνακολουθούν οιοι
εταιρίεςεταιρίες τουτου τομέατομέα μεταποίησηςμεταποίησης (23,09%)(23,09%) καικαι έναένα πολύπολύ μικρόμικρό ποσοστόποσοστό
(1,02%) (1,02%) κατέχεταικατέχεται απόαπό τιςτις εταιρίεςεταιρίες αποκελύφωσηςαποκελύφωσης καικαι προώθησηςπροώθησης
τωντων οστράκωνοστράκων ((κυρίωςκυρίως μυδιώνμυδιών).).
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2015

Τομέας Ποσότητα(tn) Αξία(€)

Κατάψυξη 40.084 181.233.564

Μεταποίηση 11.141 55.152.841

Αποκελύφωση 831 2.438.138

Σύνολο 52.057 238.824.543

[ [ ΠηγήΠηγή: : ΕθνικόΕθνικό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣυλλογήςΣυλλογής ΑλιευτικώνΑλιευτικών ΔεδομένωνΔεδομένων ]]
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Η πλειοψηφία των προϊόντων του τομέα αξιοποίησης αλιευμάτων
διακινείται στην Ελλάδα ενώ καταγράφεται κι ένα ποσοστό πωλήσεων -
εξαγωγών σε χώρες της Ε.Ε., κυρίως στον τομέα της κατάψυξης. Το
μικρό ποσοστό εξαγωγών οφείλεται σε ανταγωνισμό προϊόντων από
τρίτες χώρες (Εκουαδόρ, Μαρόκο κλπ) εξαιτίας της ιδιαίτερα χαμηλής
τιμής των κατεψυγμένων προϊόντων από τις χώρες αυτές.
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Κατάψυξη (%) Μεταποίηση (%)

Διάθεση / Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ελλάδα 77,1 84,93 80,83 79,63 78,38 77,6 61,24 81,7 81,71 75,21

Ευρωπαϊκή Ένωση 21,3 14,69 18,67 19,74 19,96 19,2 37,16 12,74 12,60 23,37

Τρίτες χώρες 1,6 0,39 0,5 0,63 1,66 3 1,6 5,55 5,69 1,43

ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ΜεταποίησηΜεταποίηση ΑλιευμάτωνΑλιευμάτων
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Κατηγορίες τελικών προϊόντων και η αντίστοιχη αξία (€) και Μέση τιμή ανά κιλό

Παραγωγή (tn) Αξία (€) Μ.Ο. Τιμή/kg

Κατάψυξη 39.750 177.222.672 4,46

Κονσέρβες 5.317 18.887.882 3,55

Καπνιστά 2.408 13.056.017 5,42

Αλίπαστα 1.714 9.259.778 5,40

Ιχθυοπαρ/τα 1.410 11.364.736 8,06

Φιλέτα 615 5.197.278 8,45

Αποκελύφωση 498 1.528.634 3,07

Μαρινάρισμα 249 1.459.411 5,86

Τυποποίηση 96 848.135 8,83

Σύνολο 52.057 238.824.543 4,59

ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ΜεταποίησηΜεταποίηση ΑλιευμάτωνΑλιευμάτων
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Τα είδη με τις περισσότερες πωλήσεις στον τομέα της μεταποίησης κατά το
έτος 2015, και αντίστοιχα η μέση τιμή ανά κιλό

Είδος Ποσότητα (tn) Τιμή(€)/kg

Καλαμάρι 2.692 3,65

Σολομός 1.608 4,72

Σαρδέλα 1.963 4,05

Γαύρος 1.030 4,75

Αυγά ψαριών 685 6,58

Τόνος 674 11,05

Ρέγκα 487 5,06

Σκουμπρί 504 9,88

Μοσχιός 554 2,45

Βακαλάος 381 4,72

Πέστροφα 224 7,14

Κολιός 103 4,78

ΕλλάδαΕλλάδα καικαι ΜεταποίησηΜεταποίηση ΑλιευμάτωνΑλιευμάτων



authorities and the Commission are jointly responsible for the implementation 
of the programme.
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ΠλαίσιοΠλαίσιο ΕργασίαςΕργασίας
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ΓενικήΓενική ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΑλιείαςΑλιείας
Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής & 
Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής
Παραγωγής

www.alieia.minagric.gr



authorities and the Commission are jointly responsible for the implementation 
of the programme.

Οι καταναλωτές της ΕΕ δαπάνησαν 54 δισ. ευρώ για την αγορά
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2015, φθάνοντας στο
υψηλότερο ποσό που καταγράφηκε ποτέ. Όσον αφορά το 2014, οι
δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,2%, λόγω της γενικής θετικής τάσης που
παρατηρήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη (με εξαίρεση την Ελλάδα).

ΗΗ προσφοράπροσφορά θαλασσινώνθαλασσινών στηνστην ΕΕΕΕ αυξήθηκεαυξήθηκε κατάκατά 650.000 650.000 τόνουςτόνους
μεταξύμεταξύ 2013 2013 καικαι 2014 (+ 4,5%). 2014 (+ 4,5%). ΟΟ κύριοςκύριος κινητήριοςκινητήριος μοχλόςμοχλός ήτανήταν ηη
εσωτερικήεσωτερική παραγωγήπαραγωγή, , ηη οποίαοποία αυξήθηκεαυξήθηκε κατάκατά 570.000 570.000 τόνουςτόνους, , κυρίωςκυρίως
απόαπό αλιευτικέςαλιευτικές δραστηριότητεςδραστηριότητες. . ΗΗ αυτάρκειααυτάρκεια τηςτης ΕΕΕΕ βελτιώθηκεβελτιώθηκε, , απόαπό
44,5% 44,5% σεσε 47,5%.47,5%.

Η κατανάλωση ψαριών ανά κάτοικο ετησίως αυξήθηκε σε 25,5 kg, 
καθώς οι καταναλωτές της ΕΕ έτρωγαν ένα κιλό ψαριών περισσότερο
από το 2013.
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authorities and the Commission are jointly responsible for the implementation 
of the programme.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως έμπορος προϊόντων αλιείας
υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την αξία, με την εμπορική ροή το 2015 
να ανέρχεται στα 49,3 δισ. ευρώ και σε 13,8 εκατ. τόνους. Γεγονός που
οδηγεί και σε σημαντικά μεγέθη απασχόλησης στον κλάδο.
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authorities and the Commission are jointly responsible for the implementation 
of the programme.

Ο όγκος παραγωγής στην ΕΕ αυξάνεται διαρκώς από το 2012. Μεταξύ
2012 και 2014, αυξήθηκε κατά 19% λόγω των αλιευμάτων και κατά 4% 
λόγω της υδατοκαλλιέργειας, και ανήλθε συνολικά σε 6,15 εκατομμύρια
τόνους το 2014, που ήταν μια αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το
2012, όταν ανήλθε σε 5,34 εκατομμύρια τόνους.
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ΚατάΚατά τηντην ίδιαίδια περίοδοπερίοδο, , ηη συνολικήσυνολική
παγκόσμιαπαγκόσμια παραγωγήπαραγωγή αυξήθηκεαυξήθηκε
κατάκατά 7%, 7%, απόαπό 182 182 εκατεκατ. . τόνουςτόνους σεσε
195 195 εκατεκατ. . τόνουςτόνους, , ενώενώ σημειώθηκεσημειώθηκε
σημαντικήσημαντική αύξησηαύξηση κατάκατά 50% 50% στηνστην
παραγωγήπαραγωγή τηςτης υδατοκαλλιέργειαςυδατοκαλλιέργειας..
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authorities and the Commission are jointly responsible for the implementation 
of the programme.
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Το 2014, η βιομηχανία μεταποίησης ιχθύων της ΕΕ συνέχισε να
επιβεβαιώνει την αύξηση των πωλήσεων σε αξία από το 2009 (+ 2% 
από το 2013 και + 28% από το 2009).

Καταγράφηκε μείωση κατά 2% από το 2013 σε όγκο.

ΗΗ ΕΕΕΕ επεξεργάζεταιεπεξεργάζεται κυρίωςκυρίως σολομοειδήσολομοειδή, , τόνουτόνου καικαι μιαμια κατηγορίακατηγορία
""διαφόρωνδιαφόρων υδρόβιωνυδρόβιων προϊόντωνπροϊόντων", ", περίπουπερίπου τοτο 60% 60% τωντων οποίωνοποίων είναιείναι ηη
λευκήλευκή αλιείααλιεία..

ΌσονΌσον αφοράαφορά τηντην αξίααξία, , τατα προϊόνταπροϊόντα αυτάαυτά αντιπροσωπεύουναντιπροσωπεύουν τοτο 83% 83% τηςτης
συνολικήςσυνολικής μεταποίησηςμεταποίησης ιχθύωνιχθύων τηςτης ΕΕΕΕ τοτο 2014.2014.
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Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
(EUMOFA) αποτελεί ένα εργαλείο για τον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να αυξήσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα
στην αγορά, την ανάλυση της δυναμικής των αγορών της ΕΕ, και να υποστηρίξει τις
αποφάσεις επιχειρηματικότητας και χάραξης πολιτικής.

http://www.eumofa.eu



ΕξειδίκευσηΕξειδίκευση ΠολιτικούΠολιτικού ΠλαισίουΠλαισίου
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Οι τεχνικές διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων μπορούν να
ταξινομηθούν σε τρεις εναλλακτικές λύσεις: μείωση της πηγής με
τροποποίηση της μονάδας επεξεργασίας, ανάκτηση αποβλήτων, 
ανακύκλωση ή επεξεργασία αποβλήτων για προϊόντα προστιθέμενης
αξίας και φιλική προς το περιβάλλον αποτοξίνωση ή εξουδετέρωση των
ανεπιθύμητων συστατικών.

ΗΗ αποτελεσματικήαποτελεσματική διαχείρισηδιαχείριση τωντων αποβλήτωναποβλήτων μπορείμπορεί νανα μειώσειμειώσει τοτο
κόστοςκόστος παραγωγήςπαραγωγής επεξεργασμένωνεπεξεργασμένων τροφίμωντροφίμων καικαι νανα ελαχιστοποιήσειελαχιστοποιήσει
τοντον κίνδυνοκίνδυνο ρύπανσηςρύπανσης. . ΗΗ έννοιαέννοια τουτου 44--RR, , πουπου περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τητη μείωσημείωση, , 
επαναχρησιμοποίησηεπαναχρησιμοποίηση, , τηντην ανακύκλωσηανακύκλωση, , καικαι τηντην ανάκτησηανάκτηση ((σταστα αγγλικάαγγλικά
ReduceReduce, , ReuseReuse, , RecycleRecycle,, RecoverRecover) ) είναιείναι οο απώτεροςαπώτερος στόχοςστόχος γιαγια τητη
βελτιστοποίησηβελτιστοποίηση τηςτης αξιοποίησηςαξιοποίησης τωντων στερεώνστερεών αποβλήτωναποβλήτων ενώενώ έτσιέτσι
ελαχιστοποιούνταιελαχιστοποιούνται καικαι τατα περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά προβλήματαπροβλήματα..
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Η απόρριψη αυτών των παραπροϊόντων δημιουργεί προβλήματα όπως
η υποχρησιμοποίηση τεράστιων ποσοτήτων θρεπτικών ουσιών και η
διάθεση τεράστιων ποσοτήτων οργανικών υλών υψηλής ρύπανσης
που συμβάλλουν σε μείζονα περιβαλλοντικά και οικονομικά
προβλήματα τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες.

ΗΗ βιομηχανίαβιομηχανία μεταποίησηςμεταποίησης ιχθύωνιχθύων βρίσκεταιβρίσκεται αντιμέτωπηαντιμέτωπη μεμε τηντην ανάγκηανάγκη
ανάπτυξηςανάπτυξης αποτελεσματικώναποτελεσματικών μεθόδωνμεθόδων ανάκτησηςανάκτησης καικαι αξιοποίησηςαξιοποίησης
υποπροϊόντωνυποπροϊόντων..

Τα υποπροϊόντα μπορούν να μετασχηματιστούν σε πολύτιμα προϊόντα, 
όπως ιχθυέλαια, ένζυμα, ζελατίνη, κολλαγόνο, καροτενοειδή, χιτίνη, 
γλυκοζαμίνη, θρεπτικά, αντιψυκτικές ενώσεις, σουρίμι, υδρόλυμα
πρωτεϊνών, ζυμωμένα προϊόντα ιχθύων, κι έτσι να χρησιμοποιηθούν
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Το ιχθυέλαιο, το οποίο έχει πολλά οφέλη για την υγεία, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να προσδώσει μια λειτουργική ιδιότητα στα
προϊόντα διατροφής.

ΤαΤα ένζυμαένζυμα ψαριώνψαριών είναιείναι έναένα φυσικόφυσικό υποκατάστατουποκατάστατο ποιότηταςποιότητας τροφίμωντροφίμων
γιαγια χημικέςχημικές ουσίεςουσίες πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια τηντην υδρόλυσηυδρόλυση ήή τητη
μετουσίωσημετουσίωση τωντων πρωτεϊνώνπρωτεϊνών..

Η χιτίνη, η χιτοζάνη και οι ολιγοσακχαρίτες τους εφαρμόζονται ως
αντιοξειδωτικά, αντιβακτηριακά και αντιμυκητιακά μέσα και λειτουργικές
ενώσεις στη βιομηχανία τροφίμων.

ΗΗ ζελατίνηζελατίνη χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια τουςτους σκοπούςσκοπούς τηςτης πηκτωματοποίησηςπηκτωματοποίησης, , 
τηςτης βρώσιμηςβρώσιμης επικάλυψηςεπικάλυψης, , τηςτης γαλακτωματοποίησηςγαλακτωματοποίησης καικαι τηςτης
μικροεγκαψυξηςμικροεγκαψυξης..
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ΤοΤο υδρόλυμαυδρόλυμα καικαι τοτο συμπύκνωμασυμπύκνωμα πρωτεϊνώνπρωτεϊνών ιχθύωνιχθύων, , έχουνέχουν τητη
δυνατότηταδυνατότητα νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν ωςως συμπλήρωμασυμπλήρωμα πρωτεΐνηςπρωτεΐνης ήή γιαγια
εμπλουτισμόεμπλουτισμό πρωτεϊνώνπρωτεϊνών σταστα τρόφιματρόφιμα..
Οι αντιψυκτικές ενώσεις έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην
τεχνολογία κατεψυγμένων τροφίμων και στην παρασκευή τροφίμων
χαμηλών λιπαρών. 
ΤαΤα ψάριαψάρια καικαι τοτο surimi surimi απόαπό ψάριαψάρια είναιείναι φτηνάφτηνά γιαγια τηντην ποιότηταποιότητα κρέατοςκρέατος
πουπου έχουνέχουν, , καικαι μπορούνμπορούν νανα υποκαταστήσουνυποκαταστήσουν πιοπιο ακριβάακριβά είδηείδη κρέατοςκρέατος..
Τα υποπροϊόντα από τη βιομηχανία επεξεργασίας καβουριών δεν
χρησιμοποιούνται προς το παρόν, ενώ αποτελούν περισσότερο από το
50% του βάρους του καβουριού. Στη σύνθεση τους περιέχουν είδη
μεταλλικών ιχνοστοιχείων, ενώ η χιτίνη κι οι πρωτεΐνες κολλαγόνου
είναι απαραίτητες για τη δομική ακεραιότητα των κελυφών καβουριού.
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Τα κελύφη καρκινοειδών αναγνωρίστηκαν ως πολύ καλό συστατικό
ζωοτροφών στη βιομηχανία ζωοτροφών. Τα περισσότερα κοχύλια είναι
παραπροϊόντα της επεξεργασίας καρκινοειδών.
ΗΗ τροφήτροφή απόαπό απόβλητααπόβλητα γαρίδαςγαρίδας έχειέχει αναγνωριστείαναγνωριστεί ωςως πηγήπηγή ζωικήςζωικής
πρωτεΐνηςπρωτεΐνης πουπου έχειέχει μεγάλεςμεγάλες δυνατότητεςδυνατότητες. . ΒασικάΒασικά είναιείναι αποξηραμένααποξηραμένα
απόβλητααπόβλητα τηςτης βιομηχανίαςβιομηχανίας γαρίδαςγαρίδας, , κεφαλέςκεφαλές καικαι τμήματατμήματα εξωσκελετώνεξωσκελετών, , 
καικαι είναιείναι ιδιαίτεραιδιαίτερα πλούσιαπλούσια σεσε λυσίνηλυσίνη. . ΑυτάΑυτά τατα αλεύριααλεύρια απόαπό γαρίδεςγαρίδες
μπορούνμπορούν νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν ωςως υποκατάστατουποκατάστατο τωντων ιχθυαλεύρωνιχθυαλεύρων στιςστις
διαδικασίεςδιαδικασίες διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης τροφήςτροφής γιαγια παραγωγήπαραγωγή ζωοτροφώνζωοτροφών..
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Με βάση τα παραπάνω, η αξιοποίηση των αποβλήτων της βιομηχανίας
μεταποίησης αλιευμάτων μπορεί όχι μόνο να παράγει προϊόντα
σημαντικής προστιθέμενης αξίας από οικονομική πρώτη ύλη, αλλά και
να συμβάλει στην μείωση της ρύπανσης στο περιβάλλον.
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Μιχαήλ Χατζηευσταθίου - mhatzi@env.aegean.gr

Ημερίδα ΠΕΤΕΤ: «Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον» |   26 Νοεμβρίου 2017   |   Chem 2017 & EcoLink - MEC Παιανίας

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !



ΠροτάσειςΠροτάσεις απόαπό ΕυρείαΕυρεία ΔιαβούλευσηΔιαβούλευση

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων είναι Επιστημονικός και
Επαγγελματικός Σύλλογος, ιδρύθηκε το 1991, και αντιπροσωπεύει πάνω από
2.100 Πτυχιούχους Ιχθυολόγους ΤΕ που εργάζονται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχει το διττό ρόλο της Ένωσης Εργαζομένων, που ασχολείται με τις
συνθήκες εργασίας, τις αποδοχές, και θέματα Υγείας & Ασφάλειας για όσους
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, και του Επιστημονικού Συλλόγου, με στόχο
τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, μέσα κι από την σειρά
Διεθνών Συνεδρίων HydroMediT, στα οποία συνδιοργανωτής είναι και η
ΠΕΤΕΤ.
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Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου

Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΠΑΣΤΙ (2013 - 2019). Στο παρελθόν εκλεγμένος
Πρόεδρος του Συλλόγου για 7 συνεχόμενες φορές. Πτυχιούχος Ιχθυολόγος ΤΕ, με MSc 
στην Περιβαλλοντική Μηχανική, και με PhD στην Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση.

Κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η εκτίμηση της συμβολής της θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Εργάζεται ως Ιχθυολόγος
ΤΕ, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής & Κοινής Οργάνωσης
Αγοράς (Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και είναι
Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Τοπικής & Νησιωτικής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου
& Νησιωτικής Πολιτικής (Οκτώβρης 2012 - Σεπτέμβρης 2013), συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής, που ενσωμάτωσε την Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική (IMP) της ΕΕ, και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (MSP).

Διετέλεσε επίσης Σύμβουλος Αλιείας του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & 
Αλιείας, των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υπουργού
Ναυτιλίας & Αιγαίου (Σεπτέμβριος 2010 - Ιούνιος 2013). Έχει μεγάλη εμπειρία εργασίας
στον τομέα της έρευνας, παροχής συμβουλών, και κατάρτισης, έχοντας εργαστεί στο
Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ως
αυτοαπασχολούμενος σύμβουλος, και ως εκπαιδευτής στην Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης), και στο εξωτερικό (Εσθονία, Κροατία, Σερβία).


