
6η Διεθνής Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας «Halieutis» (Agadir, 1-5.2.2023). 
 
 

Το διάστημα από 1 έως 5 Φεβρουαρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, στο εκθεσιακό πάρκο του Agadir, σε συνολική 
επιφάνεια 16.000 τ.μ., η 6η Διεθνής Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας “Halieutis”, με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία 
και Υδατοκαλλιέργεια: μοχλοί για μια Γαλάζια Οικονομία αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς». Δεδομένης 
της μη πραγματοποίησης της Έκθεσης από το 2019, λόγω πανδημίας, η φετινή διοργάνωση έτυχε ιδιαίτερης 
προβολής από τα εδώ ΜΜΕ. 
 
Την Έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Βασιλιά Mohammed VI, εγκαινίασαν ο Πρωθυπουργός του 
Μαρόκου, κ. Aziz Akhannouch, και ο Μαροκινός Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υδάτων και 
Δασών, κ. Mohammed Sadiki, παρουσία αντιπροσωπειών 32 χωρών και 13 Υπουργών, κυρίως, αφρικανικών 
χωρών. Τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης ήταν η Ισπανία, η οποία συμμετείχε με μία σημαντική 
αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της χώρας, κ. Luis Planas.  
 
Στην Έκθεση συμμετείχαν περίπου 400 εκθέτες των κλάδων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της 
μεταποίησης των θαλάσσιων προϊόντων και του αλιευτικού εξοπλισμού, προερχόμενοι από 49 χώρες. 
Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η συμμετοχή θεσμικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων. Η φετινή 
διοργάνωση εστίασε, επίσης, στην πραγματοποίηση συνεδρίων προς ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του 
κλάδου και προετοιμασία της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του χώρου. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις των 
διοργανωτών, τα αποτελέσματά της αξιολογούνται ως πολύ θετικά, με τους επισκέπτες να φθάνουν, περίπου, 
τους 50.000. 
 
Αναφέρεται η επίσημη συμμετοχή πλήθους χωρών της Αφρικής (μεταξύ των οποίων Μαυριτανίας, Γκαμπόν, 
Ακτής Ελεφαντοστού, Πράσινου Ακρωτηρίου, Γουινέας, Γουινέας Μπισάου, Λιβερίας), της Ισπανίας, του Ισραήλ 
και της ΕΕ.  Συμμετείχαν 18 ισπανικές εταιρίες, 15 ιταλικές, 7 γαλλικές και μία ελληνική εταιρία. 
 
Η βαρύτητα που δίνεται στην συγκεκριμένη έκθεση αντανακλά τη σημασία του τομέα της αλιείας στον εθνικό 
οικονομικό ιστό του Μαρόκου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι με εθνική παραγωγή ψαριών 1,55 εκ. τόνους το 2022 
(αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2021), το Μαρόκο καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των χωρών της Αφρικής 
και την 14η θέση παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι συνολικές εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων το 2022 κατέγραψαν 
αύξηση 13%, σε σχέση με το 2021. Υπενθυμίζεται, τέλος, ο στόχος για ετήσια εθνική παραγωγή 200.000 τόνων 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μέσω πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους 8 δισ. DH (περίπου 800 εκ. ευρώ). 
Αναφέρεται ότι η μαροκινή παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (στρείδια 54% της παραγωγής, αχιβάδες 
25%, λαβράκι 14%, φύκια 4%, μύδια 3%), για το 2022, έφτασε σε ποσότητα τους 1.331 τόνους, και σε αξία τα 
100 εκ. DH (περίπου 10 εκ. ευρώ). Το 80% των συναφών εγκαταστάσεων βρίσκονται στην περιοχή της Dakhla, 
με το υπόλοιπο ποσοστό να βρίσκεται στις περιοχές M΄diq, Marchica και Imi Quaddar. 
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