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Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2021 

 
 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα: Τελικό Προσχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Υδατοκαλλιέργειας 

 2021-2030 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ετοιμαστεί το τελικό 
Προσχέδιο του αναθεωρημένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Υδατοκαλλιέργεια.  
 
Το γενικό όραμα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Υδατοκαλλιέργειας είναι η αειφόρος ανάπτυξη 
της υδατοκαλλιέργειας με την προώθηση, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επιχειρήσεων ούτως ώστε η βιομηχανία να μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες 
ανταγωνισμού όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. 
 
Για την κατάρτηση του πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού σχεδίου Υδατοκαλλιέργειας 2021 - 2030 και 
τη διαμόρφωση των βασικών Αξόνων Προτεραιότητας και των δράσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι 
προτεραιότητες του νέου Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, τα σχόλια κατά τη 
δημόσια διαβούλευση και οι εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, καθώς 
και άλλες Ευρωπαϊκές Στρατηγικές όπως της Πράσινης Συμφωνίας, της Βιοποικιλότητας και της 
στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» 
  
Οι 4 Άξονες Προτεραιότητας που καθορίστηκαν στα πλαίσια του Εθνικού Πολυετούς Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 2021-2030 είναι οι ακόλουθοι: 
 
- Αξιολόγηση  Διοικητικών Διαδικασιών και ρυθμιστικού πλαισίου 
- Χωροταξικός Σχεδιασμός και Πρόσβαση σε  Υδάτινους Πόρους 
- Διασφάλιση της Βιωσιμότητας και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 
- Οργάνωση Αγοράς και Εμπορία 
 
Βρείτε το εν λόγω έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
- Ανακοινώσεις (moa.gov.cy) 
   
Με βάση τα πιο πάνω και αφού μελετήσετε το έγγραφο, παρακαλώ όπως έχουμε τα τελικά 
σχόλια/εισηγήσεις σας μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 για να τα προωθήσουμε. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 
στο τηλέφωνο 22-807850 κο. Κωνσταντίνο Μουστάκα και στο email : 
cmoustakas@dfmr.moa.gov.cy  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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