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1. ΕΠΙΚΟΠΙΗ

Θ Αίγυπτοσ είναι θ μεγαλφτερθ ιχκυοπαραγωγόσ χϊρα τθσ Αφρικισ, ενϊ άλλεσ
ςθμαντικζσ παραγωγοί είναι θ Νιγθρία, Ηάμπια, Γκάνα και Ηιμπάμπουε.
Θ υδατοκαλλιζργεια ξεκίνθςε ςτθν Αίγυπτο ςτα μζςα του 1930, με τθν ειςαγωγι
κυπρίνων (γριβάδι) ςε δφο ερευνθτικζσ εγκαταςτάςεισ, ενϊ ωσ το 1960 τα είδθ
εκτρζφονταν αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Θ πρϊτθ θμι-εντατικι
εμπορικι υδατοκαλλιζργεια δθμιουργικθκε από τθν Κυβζρνθςθ το 1961, ςε ζκταςθ
120 εκταρίων ςε λίμνεσ, με Τιλάπια του Νείλου, κυπρίνουσ και κζφαλουσ.
Στα μζςα του 1980, και μετά από τθν εφαρμογι πολυετοφσ κυβερνθτικοφ
προγράμματοσ, θ ετιςια παραγωγι ανερχόταν πλζον ςε 45.000 τόν. ενϊ είχαν
δθμιουργθκεί από τθν Κυβζρνθςθ 4 εκκολαπτιρια, 6 μονάδεσ υδατοκαλλιζργειασ
και 5 μονάδεσ παραγωγισ ιχκυδίων. Θ εφκολθ πρόςβαςθ ςε γθ και θ προϊκθςθ των
υδατοκαλλιεργειϊν οδιγθςε ςτθν ειςροι ιδιωτικϊν κεφαλαίων και νζων μεκόδων.
Το 1984 ειςιχκθ θ καλλιζργεια Τιλάπιασ ςε κλωβοφσ ςτον Νείλο κακϊσ και θ
καλλιζργεια κυπρίνων ςε ορυηϊνεσ, ωσ μζροσ κυβερνθτικϊν προγραμμάτων.
Θ καλλιζργεια καλάςςιων ειδϊν όπωσ λαυράκι, τςιποφρα, γλϊςςα και γαρίδα
ξεκίνθςε ςτα τζλθ του 1980, ωςτόςο υπολείπεται μακράν τθσ διάδοςθσ και
επιτυχίασ ζναντι των υδατοκαλλιεργειϊν γλυκοφ νεροφ. Στα μζςα του 1990, ειςιχκθ
θ εντατικι καλλιζργεια ςε λίμνεσ, με ςκοπό τθν αντικατάςταςθ των θμι-εντατικϊν
και παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν. Θ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ που επετεφχκθ
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κυμαίνεται μεταξφ 1,5 – 30 τον. ανά εκτάριο. Οι ολοκλθρωμζνεσ δραςτθριότθτεσ
ιχκυοκαλλιζργειασ ςτθν ζρθμο ξεκίνθςαν ςτα τζλθ του 1990, υπό τθ μορφι
εντατικισ καλλιζργειασ ςε δεξαμενζσ, οι οποίεσ εξαπλϊκθκαν ςτθ ςυνζχεια ραγδαία
ςτθν Δυτικι Ζρθμο.
2. ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Στθν πλειονότθτά τουσ, οι δραςτθριότθτεσ υδατοκαλλιεργειϊν ςυγκεντρϊνονται
ςτθν περιοχι του Δζλτα του Νείλου, ενϊ οι μονάδεσ παραγωγισ περιμετρικά των
τεςςάρων λιμνϊν του Δζλτα (Μanzala, Burullus, Idku και Μαραιϊτιδα). Τα
εκκολαπτιρια εν γζνει βρίςκονται πλθςίον των μονάδων παραγωγισ, εκτόσ 5
μεγάλων κρατικϊν εκκολαπτθρίων ςτθν Άνω Αίγυπτο.

Σιμερα, παράγονται ςτθν Αίγυπτο 14 είδθ ιχκφων με πτερφγια και 2 είδθ
καρκινοειδϊν/μαλακόςτρακων. Τα γθγενι είδθ είναι: Τιλάπια του Νείλου
(Oreochromis niloticus), μπλε τιλάπια (Oreochromis aureus), αφρικανικό γατόψαρο
(Clarias gariepinus), κζφαλοσ (Mugil cephalus, Liza ramada, Valamugil seheli),
λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τςιποφρα (Sparus aurata), μαγιάτικο (Argyrosomus
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regius) και πεναιίδεσ (penaeid shrimp). Τα είδθ που ειςιχκθςαν ςτθν πορεία είναι:
κυπρίνοσ (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys molitrix,
Hypophthalmichthys nobilis, Mylopharyngodon piceus) και θ γιγάντια ποταμίςια
γαρίδα Macrobrachium rosenbergii.
3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θ θμι-εντατικι υδατοκαλλιζργεια ςε λίμνεσ είναι θ βαςικι μζκοδοσ που
χρθςιμοποιείται ςτθν χϊρα. Οι περιςςότερεσ μονάδεσ βρίςκονται ςτο βόρειο και
ανατολικό τμιμα του Δζλτα του Νείλου, όπου χρθςιμοποιείται τόςο υφάλμυρο και
γλυκό νερό. Θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ, ειςροζσ ενζργειασ, ο τρόποσ διαχείριςθσ,
κακϊσ και το μζγεκοσ και το είδοσ των υποδομϊν ποικίλλει ςθμαντικά μεταξφ των
μονάδων παραγωγισ. Θ ςυνολικι ζκταςθ γθσ που χρθςιμοποιείται για αυτό το
είδοσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι 159.191 εκτάρια με ετιςια παραγωγι ανά
εκτάριο μεταξφ 2,8 - 8 τόν.
Θ εντατικι υδατοκαλλιζργεια ςε λίμνεσ επεκτείνεται ςθμαντικά και αντικακιςτά
μεγάλεσ περιοχζσ των θμι-εντατικϊν καλλιεργειϊν. Θ εντατικι υδατοκαλλιζργεια
βαςίηεται ςε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ λίμνεσ (ενίοτε με επζνδυςθ από φφλλα
πολυαικυλενίου). Είναι μικρότερεσ ςε μζγεκοσ (0,3 - 0,6 εκτάρια) με υψθλότερα
φράγματα, προςφζροντασ βάκθ νεροφ ζωσ 1,5 – 1,75 μ. Οι λίμνεσ αερίηονται με
θλεκτρικοφσ τροχοφσ με πτερφγια και διακζτουν υψθλότερο ρυκμό ανανζωςθσ του
νεροφ (μεταξφ 2-10% θμερθςίωσ). Θ ςυνολικι ζκταςθ που χρθςιμοποιείται για αυτό
το είδοσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ είναι 19.938 εκτάρια, με μζςθ παραγωγι ανά
εκτάριο 14 - 25 τόνουσ (κυρίωσ τιλάπια, κζφαλοι).
Θ εντατικι υδατοκαλλιζργεια ςε δεξαμενζσ είναι άλλοσ ζνασ ταχφτατα
αναπτυςςόμενοσ τομζασ κατά τθν τελευταία δεκαετία. Για τον ςκοπό αυτό
χρθςιμοποιοφνται δεξαμενζσ από ςκυρόδεμα. Αυτό το είδοσ τθσ παραγωγισ χαίρει
ολοζνα αυξανόμενθσ αποδοχισ, ωσ αποτζλεςμα του υψθλοφ ποςοςτοφ απόδοςθσ
ςτθν αξιοποίθςθ των υδάτων. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εγγεγραμμζνων μονάδων
είναι 530 με ετιςια παραγωγι 6 300 τόν.
Θ καλλιζργεια ςε κλωβοφσ εφαρμόηεται κυρίωσ ςτο βόρειο μζροσ του Δζλτα του
Νείλου. Σιμερα λειτουργοφν περίπου 4.500 κλωβοί με ςυνολικό όγκο 1,4 εκ. κ.μ.
Θ υδατοκαλλιζργεια ςε ορυηϊνεσ εφαρμόηεται ςτθν Αίγυπτο από τα μζςα του 1980.
Θ ζκταςθ παραγωγισ παρουςιάηει μεγάλεσ διακυμάνςεισ, ανάλογα με το ποςοςτό
που προορίηεται για τθν παραγωγι ρυηιοφ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ εξαρτάται από
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τον ετιςιο προχπολογιςμό υδάτων. Τα τελευταία χρόνια, ωςτόςο, παρουςιάηει
αφξθςθ, ςε ςυνζχεια και των κυβερνθτικϊν επιδοτιςεων των γόνων.
Το 1997, κατά τα αρχικά ςτάδια τθσ μεταρρφκμιςθσ των τεχνολογιϊν
υδατοκαλλιζργειασ, θ παραγωγι ανερχόταν ςε 73.500 τον., αντιπροςωπεφοντασ
μόλισ το 16% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ιχκυθρϊν. Θ καλλιζργεια ςε γλυκό και
υφάλμυρο νερό ιταν 64.500 τον., θ παραγωγι ςε κλωβοφσ 2.100 τον. και ςε
ορυηϊνεσ 6.900 τον., 56.600 τον. παριχκθςαν από ιδιωτικζσ μονάδεσ και 7.900 από
κρατικζσ.
Θ παραγωγι ςε λίμνεσ αποτελοφνταν από τιλάπια (41%), κυπρίνο (30%) και
κζφαλουσ(22%).
Το 2012, θ ςυνολικι παραγωγι ανιλκε ςε 1.017.738 τον., περίπου 74% τθσ
ςυνολικισ παραγωγισ ιχκυθρϊν. Θ καλλιζργεια ςε γλυκό και υφάλμυρο νερό ιταν
729.921 τον., θ παραγωγι ςε κλωβοφσ 249.385 τον., ςε ορυηϊνεσ 34.537, 2.444
μζςω εντατικισ υδατοκαλλιζργειασ και 1.451 θμι-εντατικισ. Από τουσ 1.017.738
τον. που παριχκθςαν ςε λίμνεσ, οι 729.412 παριχκθςαν ςε ιδιωτικζσ μονάδεσ και
οι 9.509 ςε κρατικζσ.
Παραγωγή υδατοκαλλιεργειών 2003-2012
Κρατικζσ
Ιδιωτικζσ
Θμι-εντατικι
Εντατικι
Κλωβοί
Ορυηϊνεσ
φνολο

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

9.509
720.412
1.451
2.444
249.385
34.537
1.017.738

10.092
721.684
3.115
700
216.122
35.107
986.820

10.680
716.801
1.893
700
160.288
29.223
919.585

6.605
591.276
1.860
68.049
37.700
705.490

8.547
586.435
1.825
69.108
27.900
693.815

8.539
557.822
1.580
62.276
5.300
635.517

7.955
498.885
2.472
80.141
5.576
595.029

7.588
492.246
2.472
19.839
17.603
539.747

7.183
394.666
2.080
50.403
17.203
471.535

7.256
387.516
1.030
32.059
17.006
444.867

Πθγι: General Authority for Fish Resources Development

Θ υδατοκαλλιζργεια ςτθν Αίγυπτο κεωρείται ωσ θ μόνθ λφςθ για τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγισ. Στο πλαίςιο τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, το Υπουργείο Γεωργίασ
προγραμματίηει τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ςε 1,5 εκ. τον. το 2017. Ο
τομζασ ιδθ αναπτφςςεται με ρυκμοφσ μεγαλφτερουσ από τουσ προβλεπόμενουσ
ςτο ςχζδιο.
4. Η ΑΓΟΡΑ ΙΧΘΤΗΡΩΝ

Τα ςτοιχεία για τισ τιμζσ πϊλθςθσ καταδεικνφουν πωσ αυξικθκαν ελαφρϊσ κατά
τθν περαςμζνθ δεκαετία, ωςτόςο ςε πραγματικζσ τιμζσ ζχουν μειωκεί. Οι κζφαλοι
καταγράφουν τισ υψθλότερεσ τιμζσ και ακολουκοφν θ τιλάπια και το γατόψαρο. Θ
μείωςθ των τιμϊν οφείλεται κατά βάςθ ςτθν αφξθςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ και
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τθσ κατά κεφαλιν διακεςιμότθτασ ψαριϊν, παρά τθν μείωςθ ειςαγωγϊν τα
πρόςφατα ζτθ.
Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ψαριϊν πωλείται ηωντανι ι ςε φρζςκια μορφι (με
ι χωρίσ πάγο). Όςον αφορά τον τομζα, δεν καταγράφεται προςτικζμενθ αξία μζςω
επεξεργαςίασ π.χ. «φιλετοποίθςθ». Οι καταναλωτζσ αντιμετωπίηουν με ιδιαίτερθ
δυςπιςτία το κατεψυγμζνο ψάρι, και ωσ ζνα βακμό το επεξεργαςμζνο, κακϊσ δεν
δφνανται να διαπιςτϊςουν τθν προζλευςθ (ειςαγόμενο ι εγχϊριο) και τθν ποιότθτά
του.
Στο λιανικό επίπεδο, τα προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ πωλοφνται μαηί με τα
αλιευμζνα. Οι καταναλωτζσ κεωροφν τα καλλιεργοφμενα ψάρια κατϊτερθσ
ποιότθτασ, παρότι δεν μποροφν να τα διακρίνουν. Δεν υφίςτανται ςυγκεκριμζνοι
κανονιςμοί που να υποχρεϊνουν τουσ λιανοπωλθτζσ να αναγράφουν τθν
προζλευςθ του προϊόντοσ και αν αυτό είναι προϊόν καλλιζργειασ ι αλιείασ.
Το ςφςτθμα εμπορίασ ιχκυθρϊν είναι απλό και ταυτόχρονα αποδοτικό. Θ αγορά
ελζγχεται από ζναν περιοριςμζνο αρικμό χονδρεμπόρων, οι οποίοι κακορίηουν τισ
τιμζσ πϊλθςθσ, κυρίωσ ανταποκρινόμενοι ςτθν προςφορά και ςτθν ηιτθςθ. Οι
καλλιεργθτζσ είναι ελεφκεροι να πωλοφν τα προϊόντα τουσ είτε μζςω
χοονδρεμπόρων είτε απευκείασ ςε λιανοπωλθτζσ. Σε κάκε μεγάλθ πόλθ υπάρχει
ςυνικωσ μία επίςθμθ χονδρικι αγορά φροφτων και λαχανικϊν όπου οι παραγωγοί
μποροφν να διακζτουν το προϊόν τουσ. Εκεί υπάρχει και θ ιχκυόςκαλα (κακθμερινι
δθμοπράτθςθ).
Οριςμζνοι παραγωγοί ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ με χονδρεμπόρουσ, οι οποίοι
αγοράηουν απευκείασ από τθν μονάδα παραγωγισ. Οι εν λόγω ςυμφωνίεσ είναι
ςυνικωσ άτυπεσ και, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ο χονδρζμποροσ χρθματοδοτεί τισ
εργαςίεσ παραγωγισ και λαμβάνει το τελικό προϊόν ςε προςυμφωνθμζνθ τιμι.
Εξαγωγζσ
Αξία (LE χιλ.)
18.216
5.609
22.981
19.326
25.352
59.510
Ν/Α
85.695
140.031
112.627

Ποςότθτα (χιλ.
τον.)
3,13
1,91
5,12
4,05
4,42
6,73
7,59
10,60
9,49
15,81

Ειςαγωγζσ
Αξία (LE χιλ.)
543.564
755.124
523.593
593.074
1.221.895
2.034.893
Ν/Α
2.780.594
3.106.081
4.768.902

Ποςότθτα (χιλ.
τόν)
163
221
189
208
259
137
136
257
182
335
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Ζτοσ
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Τα προϊόντα ιχκυοκαλλιζργειασ τείνουν να καταναλϊνονται ςτο ςφνολό τουσ ςτθν
εγχϊρια αγορά κακϊσ θ χϊρα δεν είναι αυτάρκθσ
% αυτάρκειασ

Μζςη κατά κεφαλήν
κατανάλωςη (kg/ζτοσ)

Ζτοσ

84,57
79,80
82,90
82,67
79,84
89,14
90,64
84,13
88,75
81,12

15,24
15,63
15,32
16,62
16,98
15,95
15,89
19,70
19,09
20,55

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Το Υπουργείο Γεωργίασ ζχει τθν γενικι ευκφνθ για τθν διαχείριςθ του τομζα αλιείασ
και υδατοκαλλιεργειϊν. Αρμόδια για τον ςχεδιαςμό, διαχείριςθ και εφαρμογι των
τομεακϊν πολιτικϊν είναι θ Αρχι για τθν Ανάπτυξθ των Αλιευτικϊν Πόρων (General
Authority for Fish Resources Development – GAFRD). Ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ ζχει τισ
αρμοδιότθτεσ Υφυπουργοφ και δφναται να εκδίδει ςχετικά διατάγματα και
κανονιςμοφσ. Θ Αρχι εδρεφει ςτο Κάιρο, με τρία παραρτιματα ςε περιοχζσ όπου
ςυγκεντρϊνονται οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ.
Θ Αρχι, πζραν των ανωτζρω αρμοδιοτιτων, είναι υπεφκυνθ για τισ δραςτθριότθτεσ
υποςτιριξθσ και επζκταςθσ. Κακζνα από τα παραρτιματα περιλαμβάνει μία
πιλοτικι μονάδα ιχκυοκαλλιζργειασ, εκκολαπτιριο και εγκαταςτάςεισ ελζγχου
εδάφουσ και υδάτων με δωρεάν προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
Ο βαςικόσ νόμοσ που ρυκμίηει κζματα αλιείασ είναι ο N. 124/1983 περί αλιείασ,
καλάςςιασ ηωισ και ρφκμιςθσ υδατοκαλλιεργειϊν. Θεςπίςτθκε από τθν Αρχι για
τθν Ανάπτυξθ των Αλιευτικϊν Πόρων, υπό το Υπουργείο Γεωργίασ. Μεταξφ των
άρκρων που αφοροφν κζματα ιχκυοκαλλιζργειασ περιλαμβάνονται τα παρακάτω:


Απαγορεφεται θ δθμιουργία μονάδων υδατοκαλλιζργειασ ςε μθ κατάλλθλεσ
περιοχζσ για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ και οι υδάτινοι πόροι κα πρζπει να
λαμβάνονται από λίμνεσ ι αρδευτικά κανάλια. Μόνο τα κρατικά
ιχκυοτροφεία δφνανται να χρθςιμοποιοφν γλυκό νερό. Θ μονάδα κα πρζπει
να διακζτει άδεια από τθν GAFRD και ζγκριςθ από το Υπουργείο Υδάτινων
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Πόρων, θ οποία κα κακορίηει τισ ειςροζσ και εκροζσ κακϊσ και τον
επιτρεπόμενο όγκο υδάτων
Θ GAFRD εκμιςκϊνει τθν γθ που διαχειρίηεται ςε ακτίνα 200 μ. από τθν
ακτογραμμι
Φορείσ και αρμοδιότητεσ

Φορζασ
Τπουργείο Γεωργίασ

Αρμοδιότητεσ
Γενικι διαχείριςθ τομζα, κακοριςμόσ πολιτικϊν,
νομοκεςία ανάκτθςθσ γθσ

Αρχή για την Ανάπτυξη των Αλιευτικών Πόρων

Αδειοδότθςθ ιχκυοτροφείων και εκκολαπτθρίων,
εκμίςκωςθ γθσ, ςυλλογι ςτοιχείων, εκπαίδευςθ,
ςυλλογι γόνου, κακοριςμόσ κατάλλθλων
περιοχϊν, λειτουργία κρατικϊν ιχκυοτροφείων
και μονάδων παραςκευισ τροφισ

Τπουργείο Τδάτινων Πόρων

Ζγκριςθ ειςροϊν, εκροϊν και επιτρεπόμενου
όγκου υδάτων, ζγκριςθ δθμιουργίασ μονάδων

Τπουργείο Άμυνασ
Εργαςτήριο Ζρευνασ Σομζα Αλιείασ
Εθνικό Ινςτιτοφτο Ωκεανογραφίασ και Αλιείασ
και λοιπά Πανεπιςτήμια

Ζγκριςθ καλλιεργειϊν ςε κλωβοφσ ςτθ κάλαςςα
Δραςτθριότθτεσ
ζρευνασ
και
επζκταςθσ
ιχκυοτόπων

Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι κάκε διοικθτικό διαμζριςμα τθσ Αιγφπτου διοικείται
από Κυβερνιτθ που διορίηεται από τον Πρόεδρο. Οι τοπικζσ κυβερνιςεισ
δθμιουργοφν και λειτουργοφν τισ δθμόςιεσ εγκαταςτάςεισ, παρζχουν ςχετικζσ
υπθρεςίεσ και κακορίηουν τισ βιομθχανικζσ ηϊνεσ. Τα τοπικά ςυμβοφλια
ςυνεργάηονται ςτενά με τισ τοπικζσ κυβερνιςεισ, ςυνδιαμορφϊνοντασ τον τομζα
υδατοκαλλιεργειϊν.
Τα βιματα που απαιτοφνται για τθν λιψθ άδειασ υδατοκαλλιεργειϊν είναι τα εξισ:







Υποβολι αιτιματοσ και «business plan» ςτθν Αρχι για τθν Ανάπτυξθ των
Αλιευτικϊν Πόρων (General Authority for Fish Resources Development)
Προτείνονται περιοχζσ (χάρτεσ) για τθν επζνδυςθ
Αγορά χαρτϊν από το Υπουργείο Γεωργίασ
Αποκλείονται τουριςτικζσ περιοχζσ
Πραγματογνωμοςφνθ από εκπρόςωπο Υπουργείο Άμυνασ ςτισ περιοχζσ που
ζχει επιλζξει ο επενδυτισ
Ζγκριςθ από το Υπουργείο Άμυνασ

6. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΑΕΙ

Παρά το γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα τθσ γθσ, που είναι κατάλλθλθ για
υδατοκαλλιζργεια ςε λίμνεσ, είναι κατειλθμμζνθ, βρίςκονται υπό ςχεδιαςμό νζα
προγράμματα καλλιζργειασ ςε γλυκό και υφάλμυρο νερό. Σφμφωνα με τθν Αρχι για
τθν Ανάπτυξθ των Αλιευτικϊν Πόρων, ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ςχεδιαηόμενθσ
αφξθςθσ τθσ παραγωγισ (1,5 εκ. τον. το ζωσ το 2017) μπορεί να επιτευχκεί μζςω
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τθσ μετατροπισ των παραδοςιακϊν υδατοκαλλιεργειϊν ςε εντατικζσ καλλιζργειεσ
ςε λίμνεσ. Προσ ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ των ανωτζρω, θ Αρχι εξζδωςε
διάταγμα με το οποίο περιορίηει τθν εκμίςκωςθ δθμόςιασ γθσ για
υδατοκαλλιζργειεσ ςε ζωσ 10 εκτάρια. Παράλλθλα, θ ιςχφσ των ςυμβολαίων
κακορίηεται ςε 5 ζτθ και θ ανανζωςθ εξαρτάται από όρουσ που τίκενται από τθν
Αρχι.
Θ ολοκλθρωμζνθ υδατοκαλλιζργεια και γεωργία ςτθν ζρθμο ζχουν αναπτυχκεί
ραγδαία από τισ αρχζσ του 2000. Σθμαντικι μερίδα ιδιοκτθτϊν γθσ ζχει
δθμιουργιςει ιχκυοτροφεία κάνοντασ χριςθ των υπόγειων υδάτων. Θ
υδατοκαλλιζργεια ςτθν ζρθμο ξεκίνθςε με τθν εκτροφι ςε δεξαμενζσ που
προορίηονταν για άρδευςθ. Θ επιτυχία του εγχειριματοσ ϊκθςε του ιδιοκτιτεσ να
αναηθτιςουν τεχνικι υποςτιριξθ για τθν ζνταξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτισ
γεωργικζσ τουσ εκμεταλλεφςεισ. Το Υπουργείο Γεωργίασ υποςτθρίηει αυτζσ τισ
τάςεισ και κατά τα επόμενα ζτθ αναμζνεται να δθμιουργθκοφν εκατοντάδεσ νζεσ
μονάδεσ εντατικισ καλλιζργειασ. Ιδιωτικά εκκολαπτιρια τιλάπιασ και κυπρίνου
ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί ςτθν ευρφτερθ περιοχι για να καλφψουν τθν ηιτθςθ για
γόνο.
Στο πλαίςιο τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ Αρχισ για τθν Ανάπτυξθ των
Αλιευτικϊν Πόρων, θ καλάςςια ιχκυοκαλλιζργεια κεωρείται ωσ ςθμαντικι ευκαιρία
για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, ςε μία χϊρα με περιοριςμζνο όγκο γλυκϊν υδάτων.
Ο τομζασ, ωςτόςο, αντιμετωπίηει ςθμαντικά τεχνικά προβλιματα (κυρίωσ
παραγωγι γόνου) και νομικοφσ περιοριςμοφσ. Οι ιδιϊτεσ επενδυτζσ, παρότι
προςελκφονται από τα εν δυνάμει κζρδθ από τισ πωλιςεισ, αποκαρρφνονται από τα
αυξθμζνο επενδυτικό κόςτοσ και τουσ παρελκόμενουσ κινδφνουσ. Από τθν άλλθ
πλευρά, οι νομοκετικοί περιοριςμοί πθγάηουν από τθν πολυπλοκότθτα των
διατάξεων εκμίςκωςθσ γθσ ςε παράκτιεσ περιοχζσ και τον ανταγωνιςμό για τθν
χριςθ γθσ, κακϊσ θ τουριςτικι χριςθ ςυνιςτά βαςικι κυβερνθτικι προτεραιότθτα.

7. ΠΗΓΕ

Υπουργείο Γεωργίασ
General Authority for Fish Resources Development
Στατιςτικι Υπθρεςία Αιγφπτου
General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)
Food and Agriculture Organization
World Fish Center
Οxford : The Report Egypt 2012
Δημήτριοσ Πιτςιδήμοσ
Γραμματζασ ΟΕΤ Β’
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