
Διεθνής Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας“Halieutis 2023” (Agadir, 1-5 Φεβρουαρίου 2023) 
 

Κατά το διάστημα μεταξύ 1 και 5 Φεβρουαρίου 2023, θα λάβει χώρα, στο Agadir, η 6η Διεθνής Έκθεση 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας “Halieutis 2023”, με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια: μοχλοί 
για μια Γαλάζια Οικονομία αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς».  
 
Η έκθεση, η οποία πραγματοποιείται ανά διετία και έχει τεθεί υπό την υψηλή εποπτεία του Βασιλιά 
Mohammed VI, συγκεντρώνει, σε συνολική επιφάνεια 16.000 τ.μ., εγχώριους και διεθνείς εκθέτες από τους 
τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης των θαλάσσιων προϊόντων και του αλιευτικού 
εξοπλισμού. Στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2019, συμμετείχαν 303 εκθέτες από 40 χώρες, και 50.000 
επισκέπτες, ενώ στην φετινή αναμένεται η συμμετοχή άνω των 350 εκθετών.  
 
Αναφέρεται ότι το Μαρόκο, με μήκος ακτών άνω των 3.500 χλμ. και ετήσια ποσότητα αλιευμάτων περίπου 
1,5 εκ. τόνους, κατατάσσεται ως ο κορυφαίος παραγωγός ψαριών στην Αφρική, καθώς και ως ο κορυφαίος 
παραγωγός και εξαγωγέας σαρδέλας στον κόσμο. Επιδίωξη της χώρας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του εν 
λόγω τομέα,  μέσω της εθνικής στρατηγικής “Halieutis”.  
 
Επιπλέον, αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειας, 
οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας φυκιών), στην ανάπτυξη του οποίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από 
την αρμόδια μαροκινή Αρχή Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA), μέσω 
προγραμματισμού υλοποίησης μίας σειράς επενδυτικών έργων ύψους 6,76 δισ. DH (περίπου 676 εκ. 
ευρώ), σε περιοχές-στόχους. Με ετήσια παραγωγή που φτάνει περίπου τους 1.000 τόνους και 
μεσοπρόθεσμο στόχο αύξησης σε 195.375 τόνους ετησίως, ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας του Μαρόκου 
παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. 
 
Η δυναμική του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας του Μαρόκου μπορεί να προσφέρει 
αξιόλογες προοπτικές για ελληνικά προϊόντα, ιδίως σχετικού εξοπλισμού, και επενδυτικές ευκαιρίες για 
ελληνικές επιχειρήσεις.  
Συναφώς, η εν θέματι έκθεση θα μπορούσε να αποτελέσει μία πολύ καλή ευκαιρία για προβολή των 
ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων. 
Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.salonhalieutis.com/ . 
 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για προκηρύξεις διαγωνισμών, για την ίδρυση 
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων, μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα του ANDA, 
www.anda.gov.ma.  
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