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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
Η έννοια της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ) έχει 
ήδη προταθεί ως βάση για τη διαχείριση των αλιευτικών 
αποθεμάτων σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο του 2009 για  
τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).  
Η ΜΒΑ είναι η μέγιστη απόδοση που μπορεί να προέλθει από 
μία ανανεώσιμη πηγή κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης 
χρονικής περιόδου. Ό στόχος είναι να επιτευχθεί η ΜΒΑ έως 
το 2015.
Η επίτευξη αυτού του στόχου παρουσιάζει μια σημαντική 
πρόκληση, δεδομένου ότι τέσσερα σημαντικά ερωτήματα 
είναι ακόμη αναπάντητα: 
•   Πώς θα λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει σε 

άλλα αποθέματα η μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός 
αποθέματος;

•   Πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε ενδεχομένως 
αντικρουόμενες επιδιώξεις όσον αφορά τους 
οικοσυστημικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αλιεία είναι βιώσιμη;

•   Πώς λαμβάνουμε υπόψη τη μεταβλητότητα και τις τάσεις 
των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών;

•   Πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαχείριση με βάση την 
Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (ΜΒΑ) ώστε να είναι αποδεκτή, 
λειτουργική και αποτελεσματική;

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, το πρόγραμμα 
Myfish στοχεύει να προτείνει ένα λειτουργικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή της αρχής της ΜΒΑ στις Ευρωπαϊκές θάλασσες.
Το πρόγραμμα θα:
1)  Προτείνει προσεγγίσεις για τη μεγιστοποίηση της 

συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών 
κλάδων (βιολόγων , οικονομολόγων, κοινωνιολόγων) και 
εμπλεκομένων σε δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία. 

2)  Προσδιορίσει  τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας μέσα από 
τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
(GES) και την αποφυγή οικονομικά και κοινωνικά 
ανεπιθύμητων καταστάσεων.

3)  Προτείνει τρόπους για την μεγιστοποίηση της αλιευτικής 
απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα 
διαφορετικών παραγόντων και τη βιωσιμότητα της αλιείας.

Κάθε αλιευτική δραστηριότητα και οικοσύστημα έχει τη δική 
του ξεχωριστή δυναμική, ανάγκες και πληροφοριακή βάση. 
Για να ληφθεί υπόψη αυτό, το Myfish θα:
4)  Δώσει ένα λειτουργικό πλαίσιο που να επιτρέπει  την 

εφαρμογή της αρχής της ΜΒΑ σε όλες τις Ευρωπαϊκές 
θάλασσες με λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων σε 
ένα ευρύ φάσμα της αλιείας.



FACTSHEET

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το Myfish έχει ως στόχο να ενοποιήσει την έννοια της 
ΜΒΑ με τις βασικές αρχές της ΚΑλΠ – την προληπτική και 
οικοσυστημική προσέγγιση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 
μελέτης και ανάλυσης της αλιείας σε όλες τις Ευρωπαϊκές 
θάλασσες και την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 
φορέων κατά την διάρκεια στο προγράμματος. Τα υπάρχοντα 
οικοσυστημικά και αλιευτικά μοντέλα θα τροποποιηθούν 
ώστε να εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση των προτεινόμενων 

από τους ενδιαφερόμενους μέτρων απόδοσης, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, την 
οικονομία και στη κοινωνία. Όι επιδράσεις περιβαλλοντικών, 
οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών σε διαφορετικές 
εκδοχές της ΜΒΑ θα αναλυθούν και τα αποτελέσματα θα 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό δράσεων ικανών να 
καταστήσουν την προσέγγιση της ΜΒΑ ανθεκτική σε τέτοιες 
μεταβολές. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΕΛΓΙΟ
Joint Research Center – Institute  
for the Protection and Security of  
the Citizen 

DINAMARCA
National Institute of Aquatic  
Resources, Technical University  
of Denmark

Institute of Food and Resource  
Economics, University of Copenhagen

Innovative Fisheries Management –  
Aalborg University

KARBAK ApS

ΓΑΛΛΙΑ
Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer

SARL Code Lutin

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Christian-Albrechts- Universitæt zu Kiel

Johann Heinrich von Thünen-Institut

University of Hamburg

Kutterfisch-Zentrale GMBH
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Centre for Marine Research

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Marine Institute

AquaTT UETP Ltd

Killybegs Fishermen’s Organisation Ltd

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Dienst Landbouwkundig Onderzoek

VOF de Drie Gebroeders

Wilma BV

Visserijbedrijf J. ‘t Mannetje

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Havforskningsinstituttet

Department of Sociology and  
Political Science, Norges Tekniske- 
Naturvitenskapelige Universitet

ΠΟΛΩΝΙΑ
Morski Instytut Rybacki w Gdyni

ΙΣΠΑΝΙΑ
Fundación AZTI/AZTI Fundazioa

Instituto Español de Oceanografía

Universidad de Vigo

ΣΟΥΗΔΙΑ
AquaMarine Advisers

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
The Secretary of State for  
Environment, Food and Rural Affairs

Plymouth Marine Laboratory

Imperial College of Science,  
Technology and Medicine

The University Court of the University of 
St Andrews

School of Biological Sciences,  
Queen’s University Belfast

ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ, 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΒΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ  
ΣΥΝ-ΠΛΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΒΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Anna Rindorf
email: ar@aqua.dtu.dk 
www.aqua.dtu.dk
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ole Henrik Haslund
email: ohha@aqua.dtu.dk  
www.aqua.dtu.dk
DTU Aqua, 
National Institute of Aquatic Resources,
Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1,  
2920 Charlottenlund,
Dinamarca.

Το ερευνητικό έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (FP7/2007-2013) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης υπ αριθ. 289257. Το παρόν 
δημοσίευμα απηχεί αυστηρά τις απόψεις του συντάκτη του και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία   
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτό.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από AquaTT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Myfish θα αναπτύξει νέους δείκτες για τον 
προσδιορισμό της ΜΒΑ.
Το Myfish θα αναπτύξει ένα διαδραστικό πίνακα 
Υποστήριξης Αποφάσεων για να βοηθήσει τους 
ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των 
διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης στην αλιευτική 

δραστηριότητα (λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές  
και κοινωνικές διαστάσεις) και το οικοσύστημα.
Το Myfish θα εργαστεί για τον καθορισμό 
μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων 
διαχείρισης και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων σε στοχευμένες ομάδες εμπλεκόμενων 
στην αλιεία και επιστημόνων.

1

32


