Regional Development Funds of
North Aegean Region

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίαση Επιτροπής Καθοδήγησης του Έργου PHAROS4MPAs
Χίος, 16-18/10/2018
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg – Med, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η
τεχνική συνάντηση του Έργου PHAROS4MPAs η οποία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 1618/10/2018 στην πόλη της Χίου.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, που
συμμετέχει στο Έργο, με άλλους 17 Εταίρους (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Αναπτυξιακοί Φορείς,
Περιβαλλοντικές οργανώσεις), από 10 μεσογειακές χώρες, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2
εκατομμύρια €.
Ηγέτης εταίρος του έργου είναι η WWF Γαλλίας και έχει σκοπό να κεφαλαιοποιήσει τα
υπάρχοντα αποτελέσματα από αντίστοιχα προγράμματα και να παράσχει ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο συστάσεων για την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των φορέων των Θαλάσσιων
Προστατευόμενων Περιοχών (MPA) της Μεσογείου και των παραγωγικών φορέων που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το
PHAROS4MPAs είναι οι θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια, οι κρουαζιέρες, το scubadiving,
τα θαλάσσια πάρκα ανεμογεννητριών, η υδατοκαλλιέργεια, τα σκάφη αναψυχής, και η
παραδοσιακή και ψυχαγωγική αλιεία. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου,
ειδικά θα εστιάσει και θα ασχοληθεί με την υδατοκαλλιέργεια στο Βόρειο Αιγαίο σε συνεργασία
με το τμήμα αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Στη συνάντηση στη Χίο, συμμετείχαν εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου η Διευθύντρια κ.
Παττακού, ο Προϊστάμενος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Βουγιούκας και ο ειδικός
συνεργάτης κ. Πρωτούλης. Ενώ εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Αλιείας Λέσβου κ. Πασπάτης και η Ιχθυολόγος, κ. Αναγνωστή.
Την τελευταία ημέρα της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με
υψηλόβαθμα στελέχη των Ιχθυοκαλλιεργητικών Μονάδων της Χίου, και να ανταλλάξουν
απόψεις για τα προβλήματα του τομέα, τις δυνατότητες βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών,
τη διερεύνηση νέων καινοτόμων μεθόδων, την ανάπτυξη συνεργασιών. Οι εκπρόσωποι των
Εταίρων θα μελετήσουν τις προτάσεις που κατατέθηκαν και θα προτείνουν μια σειρά από
πρότυπα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν από τις παραγωγικές μονάδες και να
βελτιώσουν κάποιους τομείς της δραστηριότητάς τους ώστε ακολούθως να εφαρμοστεί ένα από
αυτά ως πιλοτική δράση, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.
Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, τόνισε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σταθερά επενδύει στην ενίσχυση των παραγωγικών τομέων
των νησιών μας. Η υποστήριξη στους παραγωγούς για να εκσυγχρονίσουν και βελτιώσουν τις
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εγκαταστάσεις τους, να αναδείξουν τα παραγόμενα προϊόντα, αλλά και να διερευνήσουν νέες
δυνατότητες και νέες προοπτικές, είναι για μας προτεραιότητα. Ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας
αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της Χίου και της Λέσβου αλλά και συνολικά
της χώρας μας, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στις ιδιαίτερα απαιτητικές και
ανταγωνιστικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Καναδά κ.α. Η συνεργασία με
αξιόλογα Ερευνητικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακούς Φορείς και Διεθνείς Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις της Μεσογείου, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, παρέχει πολύτιμη τεχνογνωσία και ανοίγει νέους ορίζοντες»

Επισυνάπτεται σχετικό οπτικό υλικό
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