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ΘΕΜΑ: Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών & Ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα 

 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 

Αφού σάς συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σάς ευχηθούμε καλή 

επιτυχία σε αυτά, επιθυμούμε να αναφερθούμε στο πρόβλημα εναντίον του οποίου έως 

σήμερα δίνουμε κοινούς αγώνες: την άναρχη και περιβαλλοντικά επιβλαβή λειτουργία 

ιχθυοτροφείων στην Ελλάδα. Επικαλούμενοι τους αγώνες αυτούς, την δήλωση 

συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στους σκοπούς και τη δράση της Επιτροπής μας (βλ. από 

11.1.2012 επιστολή κοινοβουλευτικής ομάδας), τις ερωτήσεις του στην Βουλή, την συμμετοχή 

εκπροσώπων του στην αίτηση ακύρωσης του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών στο  

ΣτΕ και την επίσημη θέση του κόμματος ότι η ΚΥΑ με την οποία θεσμοθετήθηκε είναι 

«παράνομη και πραξικοπηματική», επισημαίνουμε τα εξής: 
 
 

Όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες, το ΣτΕ, με μία απαράδεκτη απόφαση, απέρριψε 

την αίτηση ακύρωσης της επίμαχης ΚΥΑ. Κατόπιν τούτου, μοναδική ελπίδα για την  

διάσωση των περιοχών μας είναι η ηθική δέσμευση που έχει η νέα κυβέρνηση να 

προχωρήσει άμεσα στην ακύρωσή της ΚΥΑ και να ξεκινήσει από μηδενική βάση την 

χωροταξική διευθέτηση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. Πέραν του κύριου αυτού 

αιτήματος,  τα  πάγια  αιτήματά  της  ΠΣΕ,  τα  οποία  σάς  υπενθυμίζουμε,  είναι:  α)     να 
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αναγνωρισθεί η ΠΣΕ ως μέλος κάθε πεδίου διαβούλευσης με αντικείμενο  την 

επεξεργασία νομοθετημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη ιχθυοτροφείων και να 

εκπροσωπείται σε κάθε αρμόδιο όργανο (π.χ. Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Εθνικό 

Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών) και β) να κατοχυρωθεί η προϋπόθεση της σύμφωνης 

γνώμης των ΟΤΑ για κάθε χωροθέτηση και αδειοδότηση ιχθυοτροφείων ή Περιοχής 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην επικράτειά τους. 

 

Επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει κανένα λόγο στα 

σχετικά πεδία διαβούλευσης, σε αντίθεση με τους εκπροσώπους του κλάδου των 

ιχθυοκαλλιεργειών, οι οποίοι, κατά ανεξήγητα προνομιακό τρόπο, συμμετέχουν σε όλα τα 

πεδία λήψης αποφάσεων που αφορούν στην ανάπτυξή τους στις δικές μας περιοχές. 

Συναφώς, σε ότι αφορά την προνομιακή αυτή αντιμετώπιση του ιχθυοκαλλιεργητικού 

κλάδου, θεωρούμε πως η νέα κυβέρνηση (καθώς και οι αρμόδιοι Εισαγγελείς) οφείλουν να 

ελέγξουν με ποια κριτήρια και με ποιες εγγυήσεις δόθηκαν στις εταιρίες του κλάδου δάνεια 

που οδήγησαν σήμερα σε συνολικές υποχρεώσεις της τάξης του 1δις ευρώ και με ποια 

κριτήρια επιχειρείται την τελευταία περίοδο, η «εξυγίανση» του κλάδου, καθιστώντας τις 

ελληνικές τράπεζες –και επομένως τον εξαθλιωμένο ελληνικό λαό- μετόχους και 

χρηματοδότες των πλέον ζημιογόνων και μη – βιώσιμων εταιριών της ελληνικής οικονομίας. 

Τέλος, παρακαλούμε όπως προγραμματίσετε συνάντησή μας, προκειμένου να 

συζητήσουμε τα ανωτέρω. 

 

Εκ μέρους της ΠΣΕ (μετέχουν 111 φορείς: 24 Δήμοι, ενώσεις παράκτιων αλιέων, 

τουριστικών κλάδων, περιβαλλοντικοί φορείς, οικιστών κ.α.), 

Γιάννης Δημητριάδης      Δήμαρχος Πόρου 

Κώστας Δρακονταειδής Δήμαρχος Λευκάδας 

Ισιδώρα  Νάννου Δήμαρχος Σαλαμίνας 

Κωσταντίνος Γκάτζιος     Δήμαρχος Επιδαύρου 

Γιώργος   Ψάχος, Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Σκορπονερίου Βοιωτίας 

Νανά   Τσούμα, Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συλλόγου 

Αγ. Ιωανννη Θεολόγου Φθιώτιδας 
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