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Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 

Κοινοβουλευτική Ομάδα 

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012 

 

Προς την  

               Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων  

περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας 

 

Παρακολουθούμε συστηματικά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Επιτροπής σας 

με αίτημα την ακύρωση της πραξικοπηματικής και παράνομης ΚΥΑ του Ειδικού 

Χωροταξικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών, αλλά και τη συνολική αμφισβήτηση της 

εγκατάστασης επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα μας.  

 

Αναφορικά με τα θέματα που θίγετε στις επιστολές που μας έχετε αποστείλει το 

τελευταίο διάστημα:  

1. Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο συμφωνεί με τους στόχους σας 

και τις επιδιώξεις σας και συμπαραστέκεται στους αγώνες σας, αλλά και 

συμπαρατάσσεται. Αυτό άλλωστε είναι το νόημα της υπογραφής του 

ψηφίσματος της συγκέντρωσης στο CARAVEL από τους παρευρεθέντες σε 

αυτήν βουλευτές μας Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου και Θοδωρή 

Δρίτσα.  

 

2. Το ίδιο νόημα είχε η παρουσία και παρέμβαση του εκπροσώπου μας βουλευτή 

Θοδωρή Δρίτσα στη σχετική Ημερίδα που οργάνωσε στην Αίγινα την 

Κυριακή 8 Ιανουαρίου η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Αίγινας κατά των 

Ιχθυοκαλλιεργειών, όπως και η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο ίδιος 

προχθές και η οποία πρόκειται να συζητηθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 16 

Ιανουαρίου 2012. 

 

3. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι απευθύναμε εγγράφως προς τον Πρόεδρο της 

Βουλή κ. Φ. Πετσάλνικο αίτημα να μας χορηγηθεί επίσημο αντίγραφο της 

μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε η Επιτροπή σας εναντίον των Υπουργών 

που συνυπέγραψαν την ΚΥΑ και η οποία κατά τις συνταγματικές προβλέψεις 

έχει διαβιβασθεί στη Βουλή.  

 

4. Θα χρειαστούμε λίγες ημέρες ακόμα για την ολοκλήρωση του κειμένου που 

ετοιμάζουμε στο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη συνολική μας κριτική και την 

επικαιροποίηση των συλλογικών μας θέσεων στο ζήτημα των 

υδατοκαλλιεργειών, θέσεις τις οποίες έχουμε δημοσιοποιήσει κατ’ επανάληψη 

στο παρελθόν. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το κείμενο θα σας το αποστείλουμε 

και φυσικά θα σας ενημερώνουμε για κάθε σχετική πρωτοβουλία μας. 
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5. Σας ζητάμε τέλος, -εφόσον εσείς το κρίνετε σκόπιμο- να συμπεριλάβετε στον 

κατάλογο όσων θα υπογράψουν την αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ στο ΣτΕ τα 

ονόματα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου 

και Θοδωρή Δρίτσα.  

 

Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

 

η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 

   


