
 

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Άναρχη βιομηχανία υδατοκαλλιεργειών η μισή Ελλάδα με το νέο ειδικό 

χωροταξικό (ΠΟΑΥ). Στο στόχαστρο ο Πόρος και η Αιτωλοακαρνανία 

Τις έντονες διαμαρτυρίες πολλών Δημάρχων της χώρας έχουν προκαλέσει τα σχέδια της 
κυβέρνησης για νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΠΟΑΥ. Στις 25.11.2020 με απόφασή του, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης δημιουργίας 
ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο και υιοθέτησε πλήρως τα αιτήματα και 
άλλων παράκτιων Δήμων της χώρας, σχετικά με την αναστολή και την άμεση αναθεώρηση 
του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών.   

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ‘Αρχιπέλαγος’, βιώσιμη διαχείριση της 
δραστηριότητας  -όπως εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε πολλές περιοχές της Ε.Ε- σημαίνει 
ότι οι ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες πρέπει να μεταφερθούν στο ανοιχτό πέλαγος, ή/και σε 
περιοχές με καλή κυκλοφορία του νερού, ενώ η φέρουσα ικανότητα πρέπει να είναι συμβατή 
με την πραγματική δυνατότητα του κάθε τόπου και να μην υπολογίζεται με κριτήριο τα 
οικονομικά μοντέλα. Η αντίθετη πρακτική η οποία προωθείται ‘βιομηχανοποιεί’ την 
δραστηριότητα και καταστρέφει τις τοπικές κοινωνίες.  Η κυβέρνηση ακολουθεί ένα ακραίο 
μοντέλο ιδιωτικοποίησης δημόσιου χώρου και βίαιης επιβολής αναπτυξιακών κατευθύνσεων 
σε σύγκρουση με τις επιθυμίες και επιλογές των τοπικών κοινωνιών. 

 Σημειώνουμε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχοντας δημιουργήσει τεράστια χρέη 
στις τράπεζες, εξαγοράστηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αμερικανικά funds. 
Τις προηγούμενες δεκαετίες έως την πώληση οι μεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας λάβαν 
δεκάδες εκατομμύρια επιδοτήσεων από πόρους της Ε.Ε., ενώ τα υπέρογκα χρέη τους προς τις 
τράπεζες κουρεύονται συστηματικά (και μέσω των τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων ο 
‘λογαριασμός’ πήγαινε στους πολίτες).  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Συμφωνεί με την προαναφερόμενη θέση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας για 

βιώσιμη πολιτική των ΠΟΑΥ; Συμφωνεί ότι με το να αυξάνει κατά 70% την παραγωγή σε μια 

περιοχή (περίπτωση Αιτωλοακαρνανίας, Δήμος Ξηρόμερου) δίνει χαριστική βολή στο ήδη 

επιβαρυμένο θαλάσσιο οικοσύστημα; 

2. Δεσμεύεται να ακούσει τις αποφάσεις Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων; 

Θεωρεί τις απόψεις τους ουσιώδεις κατά την δημόσια διαβούλευση; Θα αναστείλετε και εν 

συνεχεία θα αναθεωρήσετε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών σε 

συνεργασία με τα τοπικά όργανα διοίκησης; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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