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ABSTRACT 
Michael Chatziefstathiou, Ioannis Spilanis, Drosos Koutsoubas, Spyros Klaoudatos. 
Contribution to the development of a set of indicators to measure the role of marine fish 
farming to the sustainable development of island regions. 

Most of the new EU Policies promote sustainability rather than economic development 
as a general society’s aim, however evaluation of sustainability has limited applications. The 
Laboratory for Local & Insular Development has elaborated a method to estimate economic, 
social and environmental state of islands and the footprint of the activities (driving forces), 
using a set of variables and indicators. Within this method an exclusive set of indicators is now 
under development, aiming to measure not only the sustainability of marine aquaculture, but 
also - and primarily - its role to the Sustainable Development of island regions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου επιτρέπει την µέτρηση του επιπέδου 
βιωσιµότητας σε µία νησιωτική περιοχή και το αποτύπωµα των δραστηριοτήτων στην περιοχή 
αυτή (των κινητηρίων δυνάµεων). Στα πλαίσια της µεθόδου αυτής, η οποία θα παρουσιαστεί 
εδώ συνοπτικά µόνο, αναπτύσσεται τώρα ένα σύνολο δεικτών για να µπορεί να εκτιµηθεί και η 
συµβολή της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στη βιώσιµη ανάπτυξη των προς εξέταση περιοχών. 
 
ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Τα νησιά παρά την µεγάλη ποικιλία τους, αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερη ή µικρότερη 
έκταση παρόµοια προβλήµατα: είναι αποµονωµένα και αποµακρυσµένα, έχουν περιορισµένους 
φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, εµφανίζουν δυσκολίες σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και 
οικονοµικής ανάπτυξης και έχουν ευαίσθητο περιβάλλον, ενώ η ανάπτυξη του τουρισµού και 
του παραθερισµού εµφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες ως αναπτυξιακός µονόδροµος. 

Η εγκατάσταση ιχθυοτροφείων σε νησιωτικές περιοχές βασίζεται σε ένα συγκριτικό 
πλεονέκτηµα τους. Οι µονάδες - που λειτουργούν κυρίως µε το σύστηµα των πλωτών κλωβών - 
χρησιµοποιούν δύο πόρους που βρίσκονται σε αφθονία σε αυτά: την (καθαρή) θάλασσα και την 
εύκολη πρόσβαση από τις (αποµακρυσµένες) ακτές (Klaoudatos et al. 1996). Γι’ αυτό εκτιµάται 
ότι οι επενδυτές, παρόλο που ακόµη και σήµερα συναντούν διάφορες δυσκολίες, θα συνεχίσουν 
να δείχνουν ενδιαφέρον για εγκατάσταση ιχθυοτροφείων σε νησιωτικές περιοχές. 

Υπάρχει όµως ένα ερώτηµα, σχετικά µε το κατά πόσον αλλά και µε ποιο τρόπο αυτή η 
δραστηριότητα µπορεί να συµβάλει στην βιώσιµη ανάπτυξη των νησιών. Οι ανησυχίες 
σχετίζονται µε το περιβάλλον (Karakassis et al. 2005), θέµατα υγείας και ποιότητας ζωής των 
ψαριών, καθώς και δυνητικές συγκρούσεις µε την αλιεία και τις δραστηριότητες αναψυχής. 
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Οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες είναι µία νέα δραστηριότητα που ανταγωνίζεται τις 
υφιστάµενες χρήσεις για τους ίδιους περιορισµένους πόρους. Ο ανταγωνισµός αυτός πρέπει να 
κρίνεται µε βάση την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων αυτών και την περιβαλλοντική 
συµβατότητα της κάθε χρήσης. Οι θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες έχουν να διαδραµατίσουν 
σήµερα έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αντιστροφή της φθίνουσας 
πορείας των κοινοτήτων στις περιοχές που βασίζονται στην αλιεία (Burbridge et al. 2001). 

Η δραστηριότητα αυτή έρχεται µεν να προσφέρει σήµερα στους κατοίκους των νησιών 
εναλλακτικές πηγές απασχόλησης και εισοδήµατος, αλλά τίθεται το κύριο ερώτηµα κατά πόσο 
ο στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης της προς εξέταση νησιωτικής περιοχής εξυπηρετείται µέσα 
από την λειτουργία των µονάδων θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών. Η εκτίµηση του οικονοµικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, καθώς και 
των παραµέτρων που το επηρεάζουν, αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς την απάντηση του. 

Κοινά κριτήρια (που να συµπεριλαµβάνουν κοινωνικό-οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
κόστη και οφέλη) πρέπει να χρησιµοποιούνται προκειµένου να εκτιµήσουµε το αποτύπωµα (την 
απόδοση) όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων µίας περιοχής. 

Η µεθοδολογία αξιολόγησης της βιωσιµότητας που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο µας 
βασίζεται στο µοντέλο DPSR (Driving Force, Pressure, State και Response) και στην υπόθεση 
ότι κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα δηµιουργεί πιέσεις για µεταβολές στην περιοχή στην 
οποία εγκαθίσταται: οι πιέσεις αυτές δεν ασκούνται µόνο στο περιβάλλον της περιοχής, αλλά 
ακόµη στην οικονοµία και στην κοινωνία και συνεπάγονται µεταβολές στις δοµές τους. 

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα σύστηµα που µπορεί να καταγράφει την απόδοση 
(pressure, P) κάθε δραστηριότητας (των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην περίπτωση µας) σε 
ότι αφορά οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, αλλά και την συµβολή 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας στην «πρόοδο» κάθε τοπικού συστήµατος σε σχέση µε τους 
στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης του, υπολογίζοντας έναν αριθµό δεικτών που µπορούν να 
µετρήσουν την κατάσταση (state, S) σε αυτό (Εικ. 1). 

 
 

Εικ. 1: το πλαίσιο DPSR για τις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες 
Fig. 1: the DPSR framework for marine fish farming 

 
Η ένταση των πιέσεων εξαρτάται από την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

απόδοση κάθε δραστηριότητας και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Η απόδοση διαφοροποιείται 
από τους παράγοντες της ζήτησης, της προσφοράς και της οργάνωσης αγοράς του προϊόντος 
της δραστηριότητας που εξετάζουµε (δηλαδή των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών). 
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Η προσέγγιση αυτή αντανακλά το γεγονός ότι η βιώσιµη ανάπτυξη έχει διαφορετικό 
περιεχόµενο για διαφορετικές περιοχές και ότι οι συγκρίσεις µπορεί να είναι παραπλανητικές 
(Katranidis et al. 2003). Πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι ενώ σε πρώτη φάση εκτιµά την 
απόδοση της δραστηριότητας, επιτρέποντας τις συγκρίσεις µε τις άλλες δραστηριότητες, στη 
συνέχεια, µε την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση της, διευκολύνει την 
εφαρµογή πολιτικών βελτίωσης του επιπέδου βιωσιµότητας (Chatziefstathiou et al. 2006). 
 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το πρόβληµα που προκύπτει αφορά στη σύγκριση και την αξιολόγηση του ρόλου των 
θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών και είναι η αδυναµία µέτρησης της συµβολής τους στην 
βιώσιµη ανάπτυξη µίας περιοχής, που πηγάζει από το συνολικό πρόβληµα που παρατηρείται 
στη µέτρηση του επιπέδου βιωσιµότητας µίας περιοχής, καθώς και των διαφόρων επιµέρους 
παραµέτρων που το επηρεάζουν. 

Το ίδιο το περιεχόµενο της έννοιας της βιωσιµότητας µας οδηγεί προς την υιοθέτηση 
συγκεκριµένων παραµέτρων για την εκτίµηση της βιωσιµότητας της παρούσας κατάστασης 
στην περιοχή-στόχο, και τον προσδιορισµό του τι είναι επιθυµητό και τι µη-αποδεκτό. Ενώ η 
προβολή των δεικτών που χρησιµοποιούνται κάνει δυνατή και την εκτίµηση των επιπέδων της 
βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής, άρα την µελλοντική της βιωσιµότητα (Spilanis et al. 2005). 

Για να έχουµε καλύτερη εικόνα της προόδου σε κάθε µία από τις συνιστώσες της 
βιώσιµης ανάπτυξης, και προκειµένου να συνδράµουµε τους σχεδιαστές των πολιτικών να 
διατυπώνουν πιο συγκεκριµένες προτάσεις, δεν δηµιουργούµε έναν µοναδικό δείκτη αλλά 
λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός των παραµέτρων. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλοι οι 
διαφορετικοί παράγοντες κάθε µίας από τις τρεις συνιστώσες της βιωσιµότητας (οικονοµία, 
περιβάλλον και κοινωνία) θα λάβουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας (weight factor). 

Η µέτρηση της βιωσιµότητας γίνεται µε έλεγχο των δεικτών απόδοσης (παραγόµενο 
προϊόν, απασχόληση, ρύπανση) και πως επηρεάζουν τη κατάσταση της περιοχής. Η αξιολόγηση 
των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών γίνεται µε βάση παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις 
τους, που µε τη σειρά τους επηρεάζουν και το επίπεδο ευηµερίας της περιοχής. Πρέπει λοιπόν: 
 πρώτον, να εκτιµηθεί η απόδοση κάθε µονάδας θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας ανά µονάδα 
πωλούµενου προϊόντος της και στις τρεις διαστάσεις της βιώσιµης ανάπτυξης (οικονοµία, 
κοινωνία, περιβάλλον), και, 
 δεύτερον, να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις στην περιοχή υποδοχής στη βάση του συνόλου 
παραγωγής όλων των µονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας που υπάρχουν σε µία περιοχή. 

Η παρουσίαση αφορά την µεθοδολογία εκτίµησης της απόδοσης και προσδιορισµού 
των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας 
(τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας), οι οποίοι οµαδοποιούνται σε παράγοντες ζήτησης, προσφοράς 
και οργάνωσης της αγοράς του (Πίνακας I). Η ζήτηση αφορά στους επιµέρους λόγους που 
διαφοροποιούν την αγορά των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και το κίνητρο για την δηµιουργία 
µίας συγκεκριµένης αγοράς. Η προσφορά αφορά στα χαρακτηριστικά των υποδοµών, των 
εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών, που διαµορφώνουν τα προσφερόµενα προϊόντα. Τέλος, η 
οργάνωση αφορά στον τρόπο προώθησης και διακίνησης των προϊόντων αυτών στην αγορά. 

Το κυριότερο στοιχείο της µεθόδου αυτής είναι η µέτρηση της απόδοσης της θαλάσσιας 
ιχθυοκαλλιέργειας και ως προς τις τρεις διαστάσεις της βιώσιµης ανάπτυξης: 
 την οικονοµική, όπου ο ετήσιος τζίρος ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος αποτελεί τον πιο 
κρίσιµο δείκτη, αφού εµπεριέχει κι επηρεάζεται από το σύνολο των οικονοµικών δεδοµένων, 
ενώ βοηθάει και στην εκτίµηση της συµβολής του κλάδου στο ΑΕΠ, 
 την κοινωνική, όπου πρέπει να εκτιµηθούν η δηµιουργούµενη απασχόληση (ποσοτικά, 
αριθµός απασχολουµένων, διάρκεια, αµοιβές) και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά (επίπεδο 
εκπαίδευσης, φύλο, εθνικότητα),  
 την περιβαλλοντική, όπου η ανά παραγόµενο τόνο προϊόντος κατανάλωση πόρων και 
παραγωγή αποβλήτων, αλλά και η πάγια µεταβολή (αλλοίωση) του περιβάλλοντος που 
προκαλούν οι υποδοµές και οι εγκαταστάσεις αποτελούν τις προς εξέταση παραµέτρους. 
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Έως σήµερα δεν είχαν καθορισθεί 
οι παράµετροι επηρεασµού της απόδοσης 
των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, και οι 
δείκτες µέτρησης της, οπότε οι δείκτες που 
επιλέχθηκαν εµπεριείχαν µεγάλο ποσοστό 
προσωπικής άποψης. Μέσω διαδικασίας 
που προβλέπει η Μέθοδος Delphi (Caffey 
et al. 1998), µε στόχο την διευκόλυνση της 
επικοινωνίας, ο αναλυτικός πίνακας των 
14 παραµέτρων και 77 δεικτών, στάλθηκε 
για έλεγχο, διόρθωση και συµπλήρωση σε 
µία οµάδα 80 «ειδικών» επιστηµόνων που 
εργάζονται στην έρευνα, την παραγωγή 
και τη διοίκηση, για να καθορισθεί όσο το 
δυνατόν πιο ευρείας αποδοχής αριθµός 
παραµέτρων και δεικτών µέτρησης τους, 
να ταξινοµηθεί η συµµετοχή τους στις 
τρεις συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης, 
και να προσδιορισθεί και το βάρος (weight 
Πίνακας 1: Παράµετροι που επηρεάζουν την απόδοση 
Table 1: Factors affecting fish farm efficiency 
 
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

1 ∆ιασφάλιση Ποιότητας 3 
2 ∆ιαφοροποίηση Προϊόντος 3 
3 Περιβαλλοντική Προστασία 12 
4 Παραγωγή γόνου 2 
5 Ευζωία & Υγεία Ιχθύων 5 
6 Βιοποικιλότητα 4 
7 Προµήθεια Υλικών 6 
8 Θέση Εγκατάστασης 8 
9 Εργαζόµενοι 8 

10 ∆ηµόσια Εικόνα 7 
11 Όµιλος Εταιρειών 3 
12 Βαθµός Τυποποίησης 9 
13 ∆ιακίνηση 3 
14 Προώθηση 4 

 ΣΥΝΟΛΟ 77 
factor) που αυτοί θα έχουν. 
  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το σύστηµα µέτρησης είναι σχετικά απλό, βασίζεται κυρίως σε δηµοσιευµένα ή εύκολα 

προσβάσιµα δεδοµένα, και η έρευνα µας τώρα εστιάζεται στην τελική επιλογή και στάθµιση 
των δεικτών. Η µέθοδος αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εργαλείο για προσδιορισµό των 
ακατάλληλων θέσεων σε περιοχές - και µη νησιωτικές - που είχαν αρχικά θεωρηθεί κατάλληλες 
για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών. Με monitoring θα διασφαλιστεί ότι οι εγκατεστηµένες 
δραστηριότητες δεν θα αποκλίνουν από τους καθορισµένους στόχους βιωσιµότητας, και στο 
τέλος της περιόδου εφαρµογής της πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης που χαράχθηκε η επανάληψη 
της µέτρησης θα προσδιορίζει αν η συνολική κατάσταση βιωσιµότητας του νησιού βελτιώθηκε. 
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