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Ιχθυοκαλλιεργειών, Κυριάκος Γεωργίου,σκανδαλώδες στοιχείο στη συγκεκριµένη
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4/ιι/2θΐι!». Σε άλλο σηµείο επισηµαίνει
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µια ηµέρα, ενώ αποδεδειγµένα το της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής
Ωστόσο, τέτοια γνωµοδότηση
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ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
ποιος θα φέρει την ευθύνη αυτών
οποίων δήµοι, σύλλογοι, σωµατεία.
ότι τουλάχιστον έχει συντελεστεί
Κάθοδος στην Αθήνα
Η Θεσπρωτία είναι µία από τις περιοχές
των πραγµάτων. To νοµοσχέδιο, ενώ
«Από την αρχή, από τον τρόπο εκπόνησης
το ποινικό αδίκηµα της ψευδούς
που έχουν έντονη δραστηριότητα
βεβαίωσης, σε επίπεδο υπουργού
Πληροφορίες ανέφεραν πως ήδη ^κυοφορείταιτης µελέτης για τη δηµιουργία έχει προβλέψει πολλά πράγµατα,
στις
του χωροταξικού σχεδίου για δεν περιέχει προβλέψεις για τους ελεγκτικούς ιχθυοκαλλιέργειες, κυρίως
την ερχόµενη εβδοµάδα
ή υπουργών».
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κάθοδος δηµάρχων και αλιέων
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