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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι ιχθυοκαλλιέργειες  της χώρας μας, κατέχουν μέχρι σήμερα την πρώτη θέση 

στον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό χώρο από άποψη παραγωγής και προμηθεύουν διαρκώς 

όλη  την  Ευρώπη,  και  όχι  μόνο,  με  προϊόντα  υψηλής  διατροφικής  αξίας,  τα  οποία 

αποτελούν για τη χώρα μας το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν μετά τα οπωροκηπευτικά.

Λόγω της κρίσης όμως που έχει ανακύψει, οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται 

στην  πιο  κρίσιμη  καμπή  τους,  λόγω  έλλειψης  ρευστότητας  και  της  απροθυμίας  των 

τραπεζών στη χορήγηση δανείων.

Για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός της υδατοκαλλιέργειας, έχει υπάρξει 

η σχετική μέριμνα από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έχει 

ανακύψει.

Επίσης για τους κτηνοτρόφους, έχει υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον με την έκδοση 

σχετικών  αποφάσεων  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών  (υπ’  αριθμ. 

50824/β.2362/21.11.2007  &  2/73821/0025/14.12.2007)  και  εφαρμογή  του  Ν. 

2322/1995.

Για τις επιχειρήσεις των υδατοκαλλιεργειών έχουν γίνει οι σχετικές ενέργειες μετά 

από τη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και 

Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  αναμένεται  η  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  του  Υπουργού 

Οικονομίας & Οικονομικών, που αφορά στη διευκόλυνση δανειοδότησης των επιχειρήσεων 



από τις Τράπεζες όπως έχει εφαρμοστεί και για τους κτηνοτρόφους και προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την άμεση προώθηση της σχετικής 

απόφασης, πριν ο κλάδος καταρρεύσει με τραγικές συνέπειες τόσο για την οικονομία της 

χώρας και την απασχόληση χιλιάδων νοικοκυριών, όσο και για τις απομακρυσμένες και 

δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας που είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μονάδων και διατηρεί τον κόσμο στον τόπο τους. Επίσης θεωρούμε εξίσου σημαντικό και 

για  τους  ίδιους  λόγους  να  γίνει  αποδεκτή  η  πρόταση  του  Συνδέσμου  Ελληνικών 

Θαλλασοκαλλιεργειών, που αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.      

                                                       

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για το Επιμελητήριο Πρέβεζας
Ο Πρόεδρος

Λεωνίδας Γ. Νταλαμάγκας


