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Περίληψη 
Η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Τοπικής & 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). Η μέθοδος έχει προσαρμοσθεί κατάλληλα ώστε να 
επιτρέπει να εκτιμηθεί η συμβολή της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των προς εξέταση περιοχών. 
Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκε χρήση της Μεθόδου Delphi ώστε να καθορισθούν οι παράμετροι που 
επηρεάζουν την απόδοση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών και οι δείκτες για την μέτρηση τους. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται μόνο η χρήση της, και οι δείκτες που καθορίσθηκαν και ταξινομήθηκαν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
ευρύτερης χρήσης τους, και όχι η μεθοδολογία εκτίμησης απόδοσης των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών ή η επίδραση των 
παραμέτρων. Με εξέταση των τιμών των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος μπορούμε να βρούμε 
γιατί κάποιες μονάδες υστερούν, επιτρέποντας πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών για βελτίωση της απόδοσης τους. 
Λέξεις Κλειδιά: Βιωσιμότητα, νησιά, υδατοκαλλιέργειες 
 
USING DELPHI METHOD TO SPECIFY A SET OF INDICATORS MEASURING THE FACTORS THAT 
AFFECT THE EFFICIENCY OF MARINE FISH FARMING AND CLASSIFY THEIR CONTRIBUTION TO 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPONENTS (ECONOMY, SOCIETY, ENVIRONMENT) 
Chatziefstathiou M. 1, Spilanis I.  1, Koutsoubas D.2 and Klaoudatos S. 3 
1. University of Aegean, Dept of Environment, Local & Insular Development Lab, Mitilini, Greece. mhatzi@env.aegean.gr 
2. University of Aegean, Faculty of Environment, Dept of Marine Sciences, Mitilini, Greece 
3. University of Thessaly, Ichthyology & Aquatic Environment Dept., Nea Ionia, Greece 
Abstract 
The method developed by the Laboratory for Local & Insular Development of the Department for Environment of Aegean 
University, allows the estimation of sustainability level in an island region and the footprint of the activities (driving forces) 
in this area. This method has been properly adapted to measure the contribution of marine fish farming to the sustainable 
development of island regions. Part of this research was the use of Delphi Method to specify the factors that affect marine 
fish farming, and the proper indicators for their measurement. In this work we present only its use and the indicators 
determined and classified, to allow wider use, and not the methodology for assessing the performance of marine fish 
farming, or the effect of these parameters. By examining the values of the parameters that affect the performance of the 
product we can find why some farms lack, enabling implementation of corrective actions to improve their performance. 
Keywords Sustainability, islands, aquaculture 
 
1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης έρευνας για την ανάπτυξη μεθοδολογίας 
και την δημιουργία εξειδικευμένου σετ δεικτών προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβολή των 
θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών στα οποία αυτές εγκαθίστανται 
(Chatziefstathiou et al, 2007). Η εκτίμηση αυτή γίνεται με την πραγματοποίηση δύο διαφορετικού 
είδους μετρήσεων, της απόδοσης και των επιπτώσεων των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, και, 
των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση και τις επιπτώσεις. 
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Με την ορθή εκτίμηση της συμβολής τους θα μπορεί να προταθεί η πολιτική πάνω στην 
οποία θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται η δυνατότητα ίδρυσης νέων μονάδων ή η επέκταση 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ώστε να υποστηριχτεί η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μέσα από 
παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, και, παράλληλα, να προστατευθεί και η 
ιδιαιτερότητα τους ως νησιών, η «νησιωτικότητα» τους (Chatziefstathiou & Spilanis, 2006). 

Κυριότερο στοιχείο της μεθόδου που έχει αναπτυχθεί είναι η μέτρηση της απόδοσης της 
θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και ως προς τις τρεις (3) διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, την 
οικονομική, την κοινωνική, και, την περιβαλλοντική. Στην εκτίμηση της απόδοσης, οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος της ιχθυοκαλλιέργειας (τα ψάρια) ομαδοποιούνται σε 
παράγοντες ζήτησης, προσφοράς και οργάνωσης της αγοράς του (Chatziefstathiou et al, 2006). 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν καθορισθεί κοινά αποδεκτές παράμετροι που επηρεάζουν την 
απόδοση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, και, δείκτες μέτρησης τους. Για τον λόγο αυτό οι 
14 παράμετροι και οι 77 δείκτες, που προέκυψαν από την έρευνα και ανάλυση, είναι πιθανό να 
περιείχαν ένα σημαντικό ποσοστό υποκειμενικής άποψης. Για την ελαχιστοποίηση του ανωτέρω 
προβλήματος πραγματοποιήθηκε επιμέρους έρευνα με την χρήση της Μεθόδου Delphi. 
 
2. Μεθοδολογία 

Η διαδικασία της Μεθόδου Delphi έχει ως στόχο την γρήγορη επικοινωνία ανάμεσα σε μία 
ομάδα από ειδικούς σε συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι πρέπει να εργάζονται στην έρευνα, την 
παραγωγή και την διοίκηση, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ανταλλαγή απόψεων, για τον 
έλεγχο, την διόρθωση και την συμπλήρωση των προτεινόμενων δεικτών. 

Η μέθοδος Delphi είναι μία άσκηση ομαδικής επικοινωνίας μεταξύ μίας ομάδας ειδικών που 
είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι (Hasson et al, 2000; Linstone et al, 2002) και έχει χρησιμοποιηθεί 
ξανά σε έρευνα στην υδατοκαλλιέργεια, είτε για επιλογή παραμέτρων (Caffey et al, 1998), είτε για 
την επίτευξη συναίνεσης (Bunting, 2007 [1]; [2]). 

Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους ειδικούς να ασχοληθούν συστηματικά με ένα σύνθετο 
πρόβλημα ή εργασία, κι αποτελείται από μία σειρά ερωτηματολογίων που στέλνονται μέσω απλού 
κλασικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά, σε προ-επιλεγμένη ομάδα ειδικών, σχεδιασμένα με τρόπο 
που να εκμαιεύουν και να αναπτύσσουν ατομικές απαντήσεις στο πρόβλημα που έχει τεθεί, και να 
επιτρέπουν στους ειδικούς να βελτιώνουν θέσεις κι απόψεις όσο η ομαδική εργασία προχωράει. 

Το κύριο σημείο πίσω από την μέθοδο Delphi είναι η αποφυγή των μειονεκτημάτων που 
εμφανίζουν οι συμβατικές επιτροπές και ομάδες εργασίας. Οι ομαδικές εργασίες με την Delphi 
είναι ανώνυμες, με την έννοια ότι τα σχόλια, οι εκτιμήσεις, και οι απόψεις είναι γνωστές μόνο 
στον συντονιστή ως προς την ατομική προέλευση τους, αλλά παρουσιάζονται στην ομάδα με 
τέτοιο τρόπο που εξαφανίζει κάθε ταυτοποίηση, επιτρέποντας έτσι πιο ελεύθερους σχολιασμούς 
και επιμέρους κρίσεις από αυτούς (Schmidt, 1997). 

Λόγω της μη ύπαρξης - σε παγκόσμιο επίπεδο - κατάλληλων δεικτών για την μέτρηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, και ειδικά στο πόσο συμβάλλουν οι υδατοκαλλιέργειες σε τοπικό επίπεδο, 
καθώς και για το ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος (ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας), οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την μέτρηση τους εμπεριέχουν μεγάλο 
ποσοστό προσωπικής άποψης. Μέσα από την διαδικασία αυτή έγινε προσπάθεια να καθορισθεί 
αρχικά ένας αριθμός παραμέτρων και δεικτών όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής κι ακολούθως 
να ταξινομηθεί η συμμετοχή τους σε κάθε μία συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης (Οικονομία, 
Κοινωνία, Περιβάλλον) και το ειδικό βάρος που έχουν. 
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Η επιλογή των ειδικών βαρών για κάθε παράγοντα είναι συχνά ένα σημαντικό πρόβλημα. 
Για να γίνει κατανοητό αυτό, ας χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το ερώτημα εάν όλες οι 
παράμετροι της βιοποικιλότητας είναι ίσης σημασίας. Θεωρητικά το γεννετικό υλικό κάθε είδους 
μπορεί να αποβεί πολύ σημαντικό στο μέλλον, και έτσι η σύνεση θα μας οδηγούσε σε προσπάθεια 
να προστατέψουμε όλα τα είδη. Με δεδομένη όμως την περιβαλλοντική, οικονομική και την 
κοινωνική πραγματικότητα, πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες. 

Οι παράγοντες που οδηγούν στον καθορισμό προτεραιοτήτων περιλαμβάνουν παραμέτρους 
όπως το οικονομικό κόστος, η διοικητική μέριμνα, οι πιθανότητες επιτυχίας, η ταξινομική 
διάκριση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα λειτουργικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, όσο 
και η «αξία» που έχει προσδώσει η ίδια η κοινωνία στο κάθε είδος (π.χ. η οικολογική καμπάνια 
«Σώστε την Πεταλούδα» θα βρει πολύ περισσότερους πολίτες να την υποστηρίξουν από την 
οικολογική καμπάνια «Σώστε το Κουνούπι»). 

Ενώ πολλοί από τους παράγοντες εξαρτώνται από ερωτήματα πολιτικής, η επιστημονική 
κατανόηση απαιτείται για παράγοντες όπως είναι οι πιθανότητες επιτυχίας, τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά, και η ταξινομική διάκριση. Επιπλέον, ενώ θέμα πολιτικής είναι και τα κριτήρια 
κι οι δείκτες που θα ζυγίσουν τα είδη, η στάθμιση των παραμέτρων θα πρέπει να προέλθει επίσης 
από την επιστημονική κοινότητα (Vitalis, 2003). 

 
Τα πιο κοινά βήματα για την μέθοδο Delphi είναι τα ακόλουθα (Hasson et al, 2000): 
1. Σχηματισμός της ομάδας που θα πραγματοποιήσει την Delphi για το συγκεκριμένο θέμα. 
2. Επιλογή ενός ή περισσοτέρων ομάδων για να συμμετέχουν στην άσκηση. Οι συμμετέχοντες 

συνήθως είναι ειδικοί στο θέμα που θα μελετηθεί. 
3. Ανάπτυξη του ερωτηματολογίου για τον πρώτο γύρο της Delphi. 
4. Έλεγχος ερωτηματολογίου για κατάλληλη διατύπωση (π.χ., ασάφειες, αοριστίες, κ.α.). 
5. Μετάδοση του ερωτηματολογίου του πρώτου γύρου στους ειδικούς. 
6. Ανάλυση των απαντήσεων του πρώτου γύρου. 
7. Προετοιμασία του ερωτηματολογίου του δεύτερου γύρου (και πιθανός έλεγχος). 
8. Μετάδοση του ερωτηματολογίου του δεύτερου γύρου στους ειδικούς. 
9. Ανάλυση των απαντήσεων του δεύτερου γύρου (τα βήματα 7 έως 9 επαναλαμβάνονται όσες 

φορές χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα στα αποτελέσματα). 
10. Προετοιμασία μίας έκθεσης από την ομάδα που πραγματοποίησε την ανάλυση για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους ειδικούς. 
 
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας από την εφαρμογή της Μεθόδου Delphi δεν είναι τίποτε 

άλλο από μία γνώμη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι τόσο έγκυρο όσο είναι οι γνώμες και οι απόψεις 
των ειδικών που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας, ενώ οι αντιλήψεις της ομάδας συνοψίζονται 
με στατιστικές μεθόδους και όχι ως απόψεις της πλειοψηφίας (Schmidt, 1997). 

Γενικά, η μέθοδος Delphi είναι χρήσιμη κυρίως στο να απαντάει μία συγκεκριμένη, απλή 
και μονοδιάστατη ερώτηση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ένα σύνολο επιμέρους απλών 
ερωτήσεων. Η χρήση της όμως δεν συνιστάται για καθορισμό πιο σύνθετων προβλέψεων, που 
αφορούν πολλαπλούς παράγοντες και σύνθετες παραμέτρους (Linstone et al, 2002). 

 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κύριας έρευνας και η βιβλιογραφική αναζήτηση που 

πραγματοποιήθηκε, οδήγησε σε 14 παραμέτρους και 77 δείκτες (Πίν. 1). 
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Μέσω της διαδικασίας που προβλέπει η Μέθοδος Delphi (Caffey et al 1998), για διευκόλυνση 
της επικοινωνίας, ο αναλυτικός πίνακας στάλθηκε για έλεγχο, διόρθωση ή και για συμπλήρωση σε 
μία ομάδα 80 «ειδικών» επιστημόνων που εργάζονται στην έρευνα, παραγωγή και διοίκηση, για να 
καθορισθεί όσο το δυνατόν ευρείας αποδοχής αριθμός παραμέτρων και δεικτών μέτρησης τους, να 
ταξινομηθεί η συμμετοχή τους στις τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, και να προσδιορισθεί 
το σχετικό βάρος τους (weight factor), με χρήση απλών μη παραμετρικών στατιστικών μεθόδων. 
 

Πίνακας 1: Ομαδοποίηση των Παραμέτρων που επηρεάζουν την Απόδοση Προϊόντος 
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

1 Διασφάλιση Ποιότητας 3 
2 Διαφοροποίηση 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 Δημόσια Εικόνα 7 
11 Όμιλος Εταιρειών 3 
12 Βαθμός Τυποποίησης 9 
13 Διακίνηση 3 
14 Προώθηση 4 

 ΣΥΝΟΛΟ 77 
 
Η ομάδα των ειδικών κλήθηκε στον πίνακα που τους στάλθηκε ηλεκτρονικά, και αφορούσε 

τις επιμέρους παραμέτρους (και τους δείκτες) που επηρεάζουν την απόδοση της μονάδας: 
• Να προσθέσουν όσες παραμέτρους πιστεύουν ότι είναι σημαντικές για την μέτρηση της 

απόδοσης της δραστηριότητας και δεν υπάρχουν σε αυτόν. 
• Να αφαιρέσουν όσες παραμέτρους πιστεύουν ότι δεν είναι σημαντικές και κακώς υπάρχουν. 
• Να δώσουν έναν βαθμό, που θεωρούν ότι είναι ο βαθμός επιρροής (συμβολή) της κάθε 

παραμέτρου που υπάρχει στον πίνακα (και για την κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της 
βιώσιμης ανάπτυξης), ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση της δραστηριότητας. 

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση του κάθε προϊόντος (στην περίπτωση μας τα 
ψάρια θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας), μπορούν να ομαδοποιηθούν επιπλέον και σε παραμέτρους 
ζήτησης, προσφοράς και οργάνωσης της αγοράς του (Chatziefstathiou et al, 2006). 
• Η ζήτηση αφορά στους λόγους που διαφοροποιούν την προμήθεια των προϊόντων της 

ιχθυοκαλλιέργειας, και το κίνητρο για την δημιουργία της συγκεκριμένης αγοράς. 
• Η προσφορά αφορά στα χαρακτηριστικά των υποδομών, των εγκαταστάσεων αλλά και των 

υπηρεσιών, που διαμορφώνουν τα προσφερόμενα προϊόντα. 
• Η οργάνωση αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα προϊόντα των μονάδων αυτών 

προωθούνται και διακινούνται στην αγορά. 
Ο αναλυτικός πίνακας, αν και ακολουθούσε την ανωτέρω ομαδοποίηση, δεν στάλθηκε στο 

πάνελ των ειδικών ομαδοποιημένος με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση και 
τους απομακρύνει από τον βασικό στόχο του πιθανού εντοπισμού των παραμέτρων που έχουν 
διαφύγει από την έρευνα, της πρότασης και επιλογής δεικτών μέτρηση τους, κατανομής τους στις 
τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, και προσδιορισμού του βάρους τους. 
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3. Αποτελέσματα 
Κατά το πρώτο μέρος της έρευνας για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση της 

δραστηριότητας (θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες σε νησιωτικές περιοχές) δημιουργήθηκε ο πρώτος 
πίνακας με τις προτεινόμενες παραμέτρους και τους δείκτες μέτρησης τους. 

Ο διαμορφωμένος πίνακας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Μέθοδος Delphi για σχολιασμό 
στάλθηκε σε 95 «ειδικούς» επιστήμονες (σε 15 επιπλέον από τους αρχικούς 80 ειδικούς, λόγω 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για ενημέρωση σχετικά με την έρευνα σε εξέλιξη και για τους 
προτεινόμενους δείκτες) ώστε να κάνουν τις τελικές αντιπροτάσεις ή αλλαγές, διαμορφώνοντας 
την τελική πρόταση για τους δείκτες και για την επιμέρους βαθμονόμηση τους. 

Στον πίνακα αυτό ζητήθηκε επίσης να δοθεί ένας βαθμός επιρροής («συμβολή») για κάθε 
παράμετρο, που αναλύθηκε προηγούμενα σε κάθε μία από τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση του κάθε προϊόντος. Η συμβολή δινόταν από έναν βαθμό που θα 
έπρεπε να τοποθετηθεί από τον ειδικό στο αντίστοιχο κελί. 

Τελικό αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν ένας πίνακας (Πιν. 2), που σε σχέση με 
τον αρχικό είχε προσθήκες λίγων μόνο παραμέτρων και μικρού αριθμού δεικτών, με την επίδραση 
της κάθε παραμέτρου και με δείκτη στις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου το μείον 
πέντε (-5) δείχνει μέγιστη αρνητική επίδραση, το μείον τέσσερα (-4) σημαντική αλλά πιο μικρή 
αρνητική επίδραση, το μηδέν (0) ουδέτερη-μέτρια, το συν πέντε (+5) δείχνει την μέγιστη θετική 
συμβολή, κ.ο.κ. Η μη ύπαρξη αριθμού σε κάποιο από τα κελιά του αναλυτικού πίνακα μας δείχνει 
ότι δεν θεωρείται πως υπάρχει σύνδεση της παραμέτρου με το συγκεκριμένο τομέα. 

 
Πίνακας 2: Πίνακας παραμέτρων, δεικτών και  βαθμού επιρροής (συμβολής) κάθε παραμέτρου 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚ ΚΟΙΝ ΠΕΡ 
       

Διασφάλιση Ποιότητας Ύπαρξη συστήματος διασφάλισης υγιεινής (HACCP) 2 2 2 
  Ύπαρξη ειδικού σήματος ποιότητας 2 2 1 
  Ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9000) 3 2 1 

Διαφοροποίηση Μόνο νωπά ψάρια - Τσιπούρα & Λαβράκι -2 0 0 
 Προϊόντος Μόνο νωπά ψάρια - Άλλα Είδη 0 0 0 

  Μόνο νωπά ψάρια - Τσιπούρα, Λαβράκι & Άλλα Είδη 1 1 -1 
  Νέα είδη (τόνος, μυλοκόπι, μαγιάτικο, κ.α.) 5 2  
  Νωπά Ολόκληρα  1 2  
  Νωπά Ολόκληρα & Νωπά Φιλέτα 3 2 -1 
  Νωπά Ολόκληρα, Νωπά Φιλέτα & Καπνιστά Φιλέτα 5 3 -1 
  Άλλο Προϊόν 4 4 -1 

Περιβαλλοντική  Ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS) 0 4 5 
 Προστασία Ύπαρξη αυτόματου συστήματος monitoring 3 2 4 

  Πιστοποιημένο Βιολογικό Προϊόν (Bio, Organic) 2 3 3 
  Μετατρεψιμότητα χρησιμοποιούμενης ιχθυοτροφής 4 0 5 
  Καταγραφή συμβάντων ευτροφισμού (αριθμός ανά έτος) -1 -4 -5 
  Μείωση δυναμικού ευτροφισμού    
  kg διαλυμένου N / kg ψαριού, 1 1 4 
  kg διαλυμένου P / kg ψαριού, 2 1 4 
  kg BOD / kg ψαριού, 2 1 3 
 Ενέργεια    
 Ηλεκτρική ενέργεια ανά έτος (Ποσότητα σε KWh ή Δαπάνη σε ευρώ) -4 0 -2 
 Καύσιμα ανά έτος (Ποσότητα σε λίτρα ή Δαπάνη σε ευρώ) -4 0 -5 
  Ποσοστό θνησιμότητας εκτρεφόμενου πληθυσμού -2 0 -2 
  Ύπαρξη αυτόματων συστημάτων διατροφής (όχι ταϊστρες) 5 -1 4 
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Περιβαλλοντική 
Προστασία 

Καταγραφή συμβάντων εμφάνισης νεκρών άγριων ψαριών 
(όχι από ασθένεια) -1 -1 -2 

(συνέχεια) Οι μήνες εισδοχής του γόνου 3  4 
 Διαχείριση των νεκρών σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1774/02 -1 3 4 

Παραγωγή γόνου Παραγωγός γόνου (Ιχθυογεννητικός Σταθμός) 5 2 -1 
  Προμήθεια μέσω Άλλης Εταιρείας του Ομίλου 3 -1 0 
  Αγορά γόνου = Τοπικά 1 3 0 
  Αγορά γόνου = Εισαγωγή 2 0 -1 
  Βάρος γόνου  4  4 
  Συλλογή άγριου γόνου -2 -1 -4 

Ευζωία & Υγεία Ύπαρξη Οδηγού Πρακτικής -1 2 2 
 Ιχθύων Ευζωία Ιχθύων (ποσοστό πρόσληψης τροφής σε σχέση με αναμενόμενο) 2 1 2 

  Τρόπος Θανάτωσης Ιχθύων    
  Με μέθοδο ευθανασίας -1 3 1 
  Χωρίς μέθοδο ευθανασίας 1 -2 0 
  Υγεία Ιχθύων (αριθμός θεραπειών ανά έτος) -2 2 -2 
  Ύπαρξη προγράμματος τακτικού ελέγχου υγείας ιχθύων 1 2 3 

Βιοποικιλότητα Χρήση Εξωτικών Ειδών (ποσοστό παραγωγής) 2 -2 -5 
  Αριθμός ειδών φυτών & ζώων στην περιοχή της μονάδας (σε ακτίνα 100 m) -1 2 5 
  Αριθμός και ποσοστό διαφυγών -2 2 -2 
  Αριθμός ασθενειών φυσικού πληθυσμού που αποδώθηκαν στην εκτροφή -2 -2 -4 

Προμήθεια Υλικών Προμήθεια Ιχθυοτροφών    
  Εισαγωγή Ιχθυοτροφών  -2 0 -1 
  Παραγωγή Ιχθυοτροφών από κυρίως τοπική πρώτη ύλη  2 3 0 
  Παραγωγή Ιχθυοτροφών από κυρίως εισαγώμενη πρώτη ύλη  0 2 -1 
  Ιχθυοτροφές από πιστοποιημένες ανανεώσιμες πρώτες ύλες 1 3 3 
  Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού    
  Από την Τοπική αγορά 0 3 0 
  Εισαγωγή από άλλη περιοχή 1 -1 0 
  Προμήθεια Γενικού Εξοπλισμού    
  Από την Τοπική αγορά 0 3 0 
  Εισαγωγή από άλλη περιοχή 1 -3 -1 

Θέση Εγκατάστασης Μέγεθος Μισθωμένης Θαλάσσιας Έκτασης    
  Μικρή (< 20 στρέμματα) 1 0 -1 
  Μεσαία (20 - 30 στρέμματα) 3 2 1 
  Μεγάλη (> 30 στρέμματα) 4 -1 -3 
  Μόνο Χερσαίες Εγκαταστάσεις 2 2 1 
  Θέση μονάδας    
  Ανοιχτός κόλπος 2 2 2 
  Κλειστός κόλπος 5 -4 -4 
  Εκτεθειμένη περιοχή  -5 -2 4 
 Βάθος θέσης    
 Πολύ Ρηχά νερά (< 20 m) -1 -2 -5 
 Ρηχά νερά (20 - 30 m) 4 1 -1 
  Σχετικά Βαθειά νερά (> 30 m) 4 2 2 
  Βαθειά νερά (> 60 m) -1 -1 4 
  Είδος βυθού    
  Βραχώδης 5 0 3 
  Αμμώδης 1 -1 2 
  Φυκώδης 0 -1 -3 
 Άλλος 1  1 
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Θέση Εγκατάστασης Πλωτές εγκαταστάσεις    
 (συνέχεια) Συνολικός αριθμός κλωβών 5 -2 -2 

  Αριθμός κλωβών παραγωγής (όχι γόνου) 5 -1 -2 
  Συνολικός όγκος εκτροφής (ο πραγματικός, αλλιώς της ΑΕΠΟ) 4 0 -3 
  Συνολική επιφάνεια εκτροφής (η πραγματική, αλλιώς της ΑΕΠΟ) 4 -2 -2 
  Μέγεθος κλωβών παραγωγής (όχι γόνου)    
  Μικροί (τετράγωνοι κάτω των 10m, κυκλικοί κάτω των Π=40m) -1 1 -4 
  Μεσαίοι (τετράγωνοι 10m - 12m, κυκλικοί Π=40m - Π=50m) 3 1 -1 
  Μεγάλοι (τετράγωνοι άνω των 12m, κυκλικοί άνω των Π=50m) 4 -1 1 
  Χερσαίες εγκαταστάσεις    
  Κοντά 4 1 1 
  Μακρυά  2 -1 -1 
  Χωρίς -4 -2 -2 
  Πρόσβαση    
  Οδική (Θαλάσσια < 500 m) 3 0 0 
  Οδική + Θαλάσσια (> 500 m) 1 1 -1 
  Θαλάσσια (Οδική < 500 m) -3 2 -4 

Εργαζόμενοι Αριθμός Εργαζομένων μονάδας -4 5 -1 
  Εργοδοτικό κόστος (σύνολο, σε ευρώ) -4 4 0 
  Ποσοστό εργαζομένων από την ευρύτερη περιοχή 1 5 4 
  Ποσοστό αλλοδαπών εργαζομένων μονάδας 2 -1 3 
  Αριθμός Επιστημονικού προσωπικού 0 4 3 
  Ποσοστό επιστημονικού προσωπικού από την ευρύτερη περιοχή 1 5 4 
  Κατάρτιση Προσωπικού    
  Αριθμός ατόμων εργατικού προσωπικού που έχει ειδική εκπαίδευση 3 4 3 
  Αριθμός ατόμων που καταρτίζεται ανά έτος (τρέχων / προγραμματισμός) 1 4 3 

Δημόσια Εικόνα Ικανοποίηση Τοπικής Κοινότητας (ποσοστό, αφορά τις τοπικές μονάδες) 3 4 2 
  Ικανοποίηση Καταναλωτή (ποσότητα κατανάλωσης - έρευνα αγοράς) 5 4 1 
  Μέτρηση Κοινωνικής Αποδοχής (ποσοστό πληθυσμού με θετική εικόνα) 4 4 2 
  Δημόσια Προσοχή (αριθμός οργανωμένων επισκέψεων στην μονάδα) 1 3 2 
  Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με κοινωνικούς εταίρους, φεστιβάλ 2 3 -1 
  Παράπονα Καταναλωτών (για ποιότητα προϊόντος - αριθμός παραπόνων) -5 3 0 

Όμιλος Εταιρειών Ανήκει 4 1 1 
  Δεν Ανήκει -3 2 0 
  Έδρα της Εταιρείας = Τοπικά -5 5 1 
  Έδρα της Εταιρείας = Κεντρικά 4 -3 0 

Βαθμός Τυποποίησης Μόνο Συσκευασία -2 1 3 
  Συσκευασία = Τοπικά  3 3 -1 
  Συσκευασία = Κεντρικά -1 -1 3 
  Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας = Τοπικά 1 3 -1 
  Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας = Εισαγωγή 1 -1 1 
  Αποδοτικότητα Συσκευασίας    
  Ποσοστό μικτού βάρους προς βάρος συσκευασίας 5 1 3 
  Ποσοστό ανακυκλώσιμων συσκευασιών -2 2 5 
  Ύπαρξη επικίνδυνων υλικών στη συσκευασία -2 -3 -5 
  Επεξεργασία & Συσκευασία 2 2 0 
  Επεξεργασία = Τοπικά  3 3 -1 
  Επεξεργασία = Κεντρικά -1 -1 1 
 Αποδοτικότητα Επεξεργασίας     
 Ενέργεια -3 -1 -3 
  Νερό -3 -2 -3 
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Βαθμός Τυποποίησης Απόβλητα -3 -2 -4 
 (συνέχεια) Απασχόληση 1 4 1 

  Καινοτόμα προϊόντα 4 2  
  Επώνυμο προϊόν    
  Με ετικέτα του παραγωγού 4 5 2 
  Με ετικέτα του πωλητή (retailer - super market) 2 2 1 
  Χωρίς ετικέτα -5 -3 -1 

Διακίνηση Διακίνηση    
  Απευθείας Εξαγωγή 5 -1 0 
  Απευθείας Λιανική 2 2 -1 
  Μέσω Άλλης Εταιρείας του Ομίλου 3 3 0 
  Μέσω Προμηθευτή Γόνου / Άλλης Εταιρείας του Κλάδου -1 2 0 
  Μέσω Χονδρέμπορα / Ιχθυέμπορα -2 -1 0 
  Με Ιδιόκτητα μέσα (φορτηγό / σκάφος) 2 2 0 

Προώθηση Δαπάνες Προώθησης    
  Μηδενικές -4 0 0 
  Λίγες 1 1 0 
  Αρκετές 3 2 2 
  Πολλές 2 3 2 
  Συμμετοχή σε Εκθέσεις    
  Ναι 2 2 2 
  Όχι -1 -1 0 
  Πληροφόρηση για κατανάλωση ψαριού σε διαφορετικά τμήματα 

καταναλωτών    

  Ναι 3 3 3 
  Όχι -2 -3 0 
  Δημιουργία φυλλαδίων με συμβουλές (δείκτες φρεσκάδας), συνταγές,  κλπ    
  Ναι 0 4 3 
  Όχι 0 -1  

 
Μετά τον καθορισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση της δραστηριότητας 

και των δεικτών μέτρησης τους, εφαρμόσθηκαν για την κάθε μονάδα (και την μονάδα ελέγχου) οι 
δείκτες που επιλέχθηκαν για μέτρηση των παραμέτρων που αφορούν την απόδοση του προϊόντος, 
και στις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι διαφορές μεταξύ μονάδων και η ανάλυση της επίδρασης των παραμέτρων δεν αποτελεί 
μέρος της παρούσας εργασίας και δεν θα παρουσιαστεί εδώ, όμως, μία γενική παρατήρηση είναι 
ότι οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας που εκτιμήθηκε ότι έχουν την υψηλότερη απόδοση 
φαίνεται πράγματι να ταυτίζονται με τις μονάδες που έχουν τους περισσότερους και υψηλότερους 
θετικούς δείκτες στις παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση. 
 
4. Συμπεράσματα 

Με την εξέταση των τιμών των επιμέρους παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση του 
προϊόντος μας (ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας) μπορούμε να βρούμε γιατί κάποιες μονάδες υστερούν 
(σε κάθε διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης), επιτρέποντας μας την πραγματοποίηση διορθωτικών 
ενεργειών για την βελτίωση της επίδοσης τους, του επιπέδου βιωσιμότητας τους. 

Κύριο ενδιαφέρον μας, βέβαια, παραμένει όχι η βελτίωση χωριστά της απόδοσης, συνεπώς 
και του επιπέδου βιωσιμότητας της κάθε μονάδας, αλλά η εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή 
υποδοχής στη βάση του συνόλου παραγωγής όλων των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών που μπορεί 
να υπάρχουν σε αυτή την δεδομένη περιοχή (Chatziefstathiou & Spilanis, 2004). 
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Η «κατάκτηση» ενός υψηλότερου επιπέδου ευημερίας σε μία περιοχή, η οποία υποδηλώνει 
ταυτόχρονα και υψηλή επίδοση (βιωσιμότητα) του συστήματος, επιτυγχάνεται μέσα από 
συνδυασμένη βελτίωση όλων των παραμέτρων που την καθορίζουν. 

Πλεονέκτημα της μεθόδου μας δεν είναι η στιγμιαία εικόνα της κατάστασης, όσο το γεγονός 
ότι έχουμε εκτίμηση της απόδοσης της δραστηριότητας, επιτρέποντας κατ’αρχάς σύγκριση με τις 
άλλες δραστηριότητες, καθώς κι ότι μας επιτρέπει μέσα από την επανάληψη των μετρήσεων μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα, με την χρήση των ίδιων δεικτών, να έχουμε διαχρονικές συγκρίσεις 
και να μετρήσουμε το κατά πόσο υπάρχει βελτίωση του επιπέδου βιωσιμότητας, άρα και το εάν οι 
θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες συνεισέφεραν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. 

Με την εξέταση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος, που 
επιλέξαμε με τη διαδικασία της Μεθόδου Delphi που περιγράψαμε ανωτέρω, και τους οποίους 
παραθέτουμε στην παρούσα εργασία, μπορούμε να βρούμε ποιες από τις μονάδες μας θαλάσσιας 
ιχθυοκαλλιέργειας υστερούν - και σε ποια διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης - επιτρέποντας μας 
στη συνέχεια να χαράξουμε στοχευμένες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και να εφαρμόσουμε 
συγκεκριμένες δράσεις για την βελτίωση του επιπέδου βιωσιμότητας της περιοχής. 
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