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Κοινή επιστολή Δημάρχων Ξηρομέρου και Πόρου 

17.11.2020 

ΠΡΟΣ:  

1. Τους/τις Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των παράκτιων Δήμων  

2. Τους/τις Περιφερειάρχες και τα Περιφερειακά Συμβούλια  

3. Την Κ.Ε.Δ.Ε. (υπόψη Δ.Σ. & Επιτροπών Χωροταξίας και Νησιωτικότητας) 

4. Την ΕΝ.Π.Ε. (υπόψη Δ.Σ. και αρμόδιας Επιτροπής) 

5. Τις Π.Ε.Δ. (υπόψη Δ.Σ.) 

 

ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

    Όπως ίσως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

θεσμοθέτησης βιομηχανικών ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας (Περιοχές 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών) σε πολλές παράκτιες περιοχές 

της χώρας μας. Η διαδικασία αυτή, η οποία εν μέσω πανδημίας προχωράει 

με πρωτοφανώς γοργούς ρυθμούς, αφορά τεράστιες θαλάσσιες και 

χερσαίες ζώνες δεκάδων Δήμων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (Β. και Ν. 

Ευβοϊκός, Αμβρακικός, Μαλιακός, Αρκαδία, Κορινθία, Βοιωτία, Χαλκιδική, 

Θεσπρωτία, Πιερία, Κεφαλονιά, Εχινάδες-Ιόνιο, Αργολίδα, Χίος, Λέσβος, 

Λέρος, Κάλυμνος, Ρόδος, Χάλκη, Αγαθονήσι, Πόρος, Σαλαμίνα, Μέγαρα, Δυτ. 

Σαρωνικός, Γαλαξίδι, Μέθανα–Τροιζηνία, Λάρυμνα, Αταλάντη κ.α.). Επίσης, 

με το ίδιο γοργούς ρυθμούς προχωράει σήμερα και η διαδικασία 

αναθεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες, 

σε κατεύθυνση περαιτέρω μονοδιάστατης εύνοιας του εν λόγω κλάδου. 

    Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία των αρμόδιων 

Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Χωροταξίας) και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων απολύτως εν κρυπτώ από τις θεσμικές Ενώσεις 

της Τ.Α. και τους κατά τόπους α΄ βάθμιους και β΄ βάθμιους Οργανισμούς 

της τους οποίους αφορούν, αλλά σε αγαστή συνεργασία με τις ίδιες τις 

εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ εντυπωσιάζει η διαχρονική συνεργασία 

των δύο Υπουργείων με συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρίες, που υπάγονται 

στον ευρύτερο χώρο υποστήριξης των εταιρειών του εν λόγω κλάδου.  
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    Αποκορύφωμα του διαχρονικού αυτού φαινομένου, είναι το γεγονός ότι το 

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θεσμοθετήθηκε 

με «αμφιλεγόμενο» τρόπο το 2011, συντάχθηκε από μία τέτοια εταιρία και 

παραδόθηκε στο Υπουργείο ως δωρεά του Συνδέσμου Ελλήνων 

Θαλασσοκαλλιεργητών. Αλλά και σήμερα, η ίδια εταιρία έχει αναλάβει από το 

Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης την επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου για τις υδατοκαλλιέργειες, ενώ ο διάλογος που έχει ξεκινήσει το Υπ. 

Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση του Χωροταξικού γίνεται μόνο με τους 

«ενδιαφερόμενους» του κλάδου και σίγουρα όχι με εμάς. 

 

Με αυτά τα δεδομένα, και καθώς είμαστε μάλλον οι πρώτοι Δήμαρχοι που 

πληροφορηθήκαμε επισήμως (στο πλαίσιο της αναγκαίας διαβούλευσης προ 

της έκδοσης Π.Δ.) τις αποικιοκρατικού περιεχομένου Μελέτες δημιουργίας 

Π.Ο.Α.Υ. για τις περιοχές μας, συμφωνά με τις οποίες τεράστια μέρη της 

επικράτειάς των Δήμων μας αποκόπτονται ουσιαστικά από αυτούς, 

ιδιωτικοποιούνται και τίθενται στη διαχείριση των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, 

σε ευθεία σύγκρουση με τις επιθυμίες των κοινωνιών μας και τον στρατηγικό 

σχεδιασμό και των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, αναλάβαμε 

την πρωτοβουλία να καλέσουμε όλα τα Δημοτικά και Περιφερειακά 

Συμβούλια της χώρας, τις Π.Ε.Δ., την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε. να 

εγκρίνουν το συνημμένο Ψήφισμα, ώστε η Κ.Ε.Δ.Ε. και η ΕΝ.Π.Ε., καθώς 

και η «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή» στην οποία σας καλούμε να 

συμμετέχετε, να το υποβάλουν στην Κυβέρνηση και να αξιώσουν την 

αποδοχή του. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ώστε έως 

το τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες. 

 

Με τιμή, 

Οι Δήμαρχοι 

Ιωάννης Τριανταφυλλάκης    Ιωάννης Δημητριάδης 

 

Δήμαρχος Ξηρομέρου     Δήμαρχος Πόρου 

          τηλ: 6946005984                                                           τηλ: 6944752727 

email: info@dimosxiromerou.gr                                     email: dimarhos@poros.gr 

 

Συνημμένα: Σχέδιο Απόφασης Συλλογικών Οργάνων 
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Σχέδιο Απόφασης 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ ά & β΄ βαθμού για 

την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες  

(Το … Συμβούλιο εγκρίνει:) 

Α. Την συν-υπογραφή του ακόλουθου Ψηφίσματος: 

Οι υπογράφοντες Δήμοι, Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών, Διαμαρτύρονται  

στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, Περιβάλλοντος &Ενέργειας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, για τις διαδικασίες που διενεργούνται 

ερήμην τους για την δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας 

στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις 

επιθυμίες και Αποφάσεις των αιρετών τοπικών Οργάνων, και Απαιτούν:  

α) Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών,  

β) Την άμεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ.Α. ά και β΄ βαθμού στον εν 

εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των 

Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει δύο και μόνο στοιχειώδεις όρους: 

(i) πριν της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση 

Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου του παράκτιου χώρου και (ii) για την 

αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να προβλέπεται στο εξής επί ποινή 

ακυρότητας η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και όχι η 

απλή γνώμη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα). 

γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου 

των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την 

κατάρτιση ενός βιώσιμου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και 

ότι η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να 

συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί ες αεί 

ακραίες συγκρούσεις των τοπικών κοινωνιών, τόσο στο εσωτερικό τους, όσο 

και ανάμεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.  

Β. Την συμμετοχή του/της Δήμου…/ Περιφέρειας…/ ΠΕΔ/ ΚΕΔΕ/ ΕΝΠΕ  

στην «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από 

την ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιεργειών», με εκπρόσωπο σε αυτήν τον/την 

Δήμαρχο… /Περιφερειάρχη… και αναπληρωτή τον/την …. , οι οποίοι 

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για την προώθηση των αιτημάτων που 

αναφέρονται στο ανωτέρω Ψήφισμα. 
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