Πόρος, 16.12.2020
Δελτίο Τύπου

Για πρώτη φορά επίσημα όλες οι περιοχές στις
οποίες επίκειται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ.
Στη «μισή Ελλάδα» προβλέπεται η δημιουργία βιομηχανικών Περιοχών
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, όπως προκύπτει από επίσημη
ενημέρωση που έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο
Δήμος Πόρου. Με το εν λόγω έγγραφο, και αφού ο Δήμαρχος Γιάννης
Δημητριάδης από τις 29.10.2020 είχε απευθύνει τρία διαδοχικά ερωτήματα
στα οποία δεν απαντούσε το ΥΠΕΝ, με συνέπεια να διαμαρτυρηθεί εγγράφως
για το γεγονός αυτό στο Γραφείο Πρωθυπουργού, το Υπουργείο αναγκάστηκε
τελικά να γνωστοποιήσει για πρώτη φορά τα ονόματα των «25» (υποτίθεται)
περιοχών, στις οποίες επίκειται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. Όπως αποδεικνύεται,
μάλιστα, οι περιοχές δεν είναι 25, αλλά πολύ περισσότερες, καθώς πολλές
από αυτές είναι έως και έξι μαζί στον ίδιο τίτλο, ενώ οι περισσότερες
αναφέρονται σε ολόκληρους Νομούς ή σε τεράστιους κόλπους (π.χ. Β. & Ν.
Ευβοϊκός).
Οι περιοχές λοιπόν στις οποίες η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ μαζί με τις
εταιρίες

ιχθυοκαλλιέργειας

έχουν

αποφασίσει

ότι

θα

δημιουργηθούν

βιομηχανικές ζώνες ιχθυοτροφείων σε στεριά και θάλασσα, χωρίς ποτέ
κάποιο δημοκρατικά εκλεγμένο Όργανο να έχει συναινέσει σε αυτό, είναι οι
ακόλουθες: 1) Θερμαϊκού, 2) Πιερίας, 3) Β. & Ν. Ευβοϊκού, 4) Οξειάς, 5)
Κεφαλονιάς, 6) Θεσπρωτίας, 7) Εχινάδων & Αιτωλ/νίας, 8) Κορινθίας,
Αργολίδας, Δυτικού Σαρωνικού, 9) Διαπόριων Νήσων, Σαρωνικού, Σαλαμίνος
& ευρύτερης περιοχής, 10) Πόρου, 11) Λέρου, 12) Ακτών Αρκαδίας, Βουρλιά,
Όρμου Κορακιά, Νήσου Πλατιά, Μεθάνων και Τροιζηνίας, 13) Χίου, 14)
Λάρυμνας–Αταλάντης, 15) Δίαυλου Ωρέων Μαλιακού, 16) Βοιωτίας, 17)
Χαλκιδικής, 18) Μεγάρων, 19) Όρμος Αγ. Νικολάου, Ερατεινής, Γαλαξίδι,
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Αντίκυρα, 20) Λέσβου, 21) Ρόδου – Χάλκης, 22) Ψερίμου, 23) Καλύμνου, 24)
Αγαθονησίου, 25) Αμβρακικού.
Τέλος,

αλγεινή

εντύπωση

προκαλεί

το

γεγονός

ότι

το

Υπουργείο

Περιβάλλοντος έκρινε σκόπιμο να κοινοποιήσει την απάντησή του προς τον
Δήμο Πόρου στις εταιρίες ΣΕΛΟΝΤΑ και ΑΜΒΙΟ (μελετητική εταιρία με την
οποία συνεργαζόταν ως ιδιώτης μελετητής ο Υφυπουργός Χωροταξίας κ. Δ.
Οικονόμου),

καθώς

και

στην

Ελληνική

Οργάνωση

Παραγωγών

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Επισημαίνεται ότι από το 2017 έως το 2020 ο
Δήμος ζητούσε επανειλημμένα από το Υπουργείο να του γνωστοποιηθεί η
Μελέτη για τη δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο που είχαν καταθέσει η
ΣΕΛΟΝΤΑ και η ΑΜΒΙΟ, και το Υπουργείο αρνιόταν να την γνωστοποιήσει,
προφασιζόμενο αμφιβολίες για το αν αποτελεί διοικητικό έγγραφο.
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