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 Πόρος, 27.11.2020 

Δελτίο Τύπου 

 

Την αναστολή της διαδικασίας θεσμοθέτησης των 

Π.Ο.Α.Υ. ζητάει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  

 

Με μια ιστορικής σημασίας Απόφασή του στις 25.11.2020, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης δημιουργίας 

ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο και υιοθέτησε πλήρως τα 

αιτήματα του Δήμου Πόρου, αλλά και άλλων παράκτιων Δήμων της χώρας, 

σχετικά με την αναστολή και την άμεση αναθεώρηση του Ειδικού 

Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, το Περ. 

Συμβούλιο, εκτός από το ρητό ΟΧΙ στην Π.Ο.Α.Υ. του Πόρου (το οποίο 

βεβαίως δεν είναι δεσμευτικό για το Υπ. Περιβάλλοντος), ζητάει από την 

κυβέρνηση τα εξής: 1) την αναστολή κάθε διαδικασίας ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ., 

2) την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαβούλευση για την 

επικείμενη (το 2021) αναθεώρηση του Χωροταξικού των 

Υδατοκαλλιεργειών, 3) Την προηγούμενη θεσμοθέτηση Γενικού 

Χωροταξικού Πλαισίου για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο χώρο όπως 

υποχρεούται η χώρα μας, 4) Για την αδειοδότηση ιχθυοτροφείων, την 

ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τις 

Υδατοκαλλιέργειες, να είναι αναγκαία προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη 

των κατά τόπους Δήμων και Περιφερειών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Δήμαρχος Πόρου 

Γιάννης Δημητριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του ομόφωνου 

Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, ενώ εξέθεσε το παρασκήνιο 

που υπάρχει πίσω από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την διαρκή 

νομιμοποίηση της διαχρονικής παραβατικότητας του κλάδου της 

ιχθυοκαλλιέργειας μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων. 

Επίσης αναφέρθηκε ονομαστικά σε διαχρονικά φαινόμενα «επίσημης 

διαπλοκής» παραγόντων του κλάδου με τα αρμόδια Υπουργεία, σε 
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αντιδιαστολή με την πλήρη περιφρόνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

εκπροσώπων της από την Πολιτεία. 

 

Η Απόφαση του ΠΕ.ΣΥ. Αττικής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία επειδή 

ψηφίστηκε «σχεδόν ομόφωνα» (πλην του Θ. Τζήμερου) από όλες τις 

παρατάξεις της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και είναι η μεγαλύτερη 

πληθυσμιακά της χώρας. Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό βήμα για την 

διάσωση των παράκτιων περιοχών της χώρας και για την απόδοση στους 

θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ρόλου που δικαιούνται με βάση το 

Σύνταγμα. Ο Δήμος Πόρου συγχαίρει όλες τις παρατάξεις και συμβούλους 

που ψήφισαν την Απόφαση και πρωτίστως τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, 

την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και τον συν-

εισηγητή Ν. Παπαδάκη, για την ξεκάθαρη στάση τους, η οποία αποδεικνύει ότι 

ακόμα υπάρχει ελπίδα σε ένα παιχνίδι που φαίνεται στημένο και σε ένα 

πολιτικό σύστημα που σπάνια καταφέρνει να εκφράσει γνήσια την βούληση 

της βάσης. 

 

Πλέον, οι Δήμοι και οι κοινωνίες των 25 περιοχών -πέραν του Πόρου- στις 

οποίες το Υπ. Περιβάλλοντος θεσμοθετεί ιχθυο-βιομηχανικές ζώνες, θα 

πρέπει να υιοθετήσουν όμοια Ψηφίσματα και να αξιώσουν την ψήφισή τους 

και από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Συμβούλια, ενώ όμοιες Αποφάσεις θα 

πρέπει να λάβουν και οι κεντρικές Ενώσεις των Δήμων και των Περιφερειών. 
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