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Δεν πρόλαβαν να συμπληρωθούν έξι μήνες από την έκδοση του Προεδρικού
Διατάγματος(ΦΕΚ 326/Δ΄/11.05.2022) “Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε θαλάσσιες περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου
αυτού”, με το οποίο ένα πάγιο αίτημα των Υδατοκαλλιεργητών της Θεσπρωτίας
ικανοποιήθηκε μετά από αγώνες ετών και η ίδια η πολιτεία, μέσω του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, έρχεται να τοποθετήσει μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της
ΠΟΑΥ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με απόφασή του, χορήγησε στις

16/11/2022, «έγκριση εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών
καυσίμων και ασφάλτου, της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε, στη θέση
«Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας».
Μιας δραστηριότητας όχι μόνο ασύμβατης με τις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά
και επιζήμιας για τον μεγαλύτερο εξαγωγικό παραγωγικό τομέα, το μεγαλύτερο
εργοδότη της περιοχής μας.
Η ιστορία της συγκεκριμένης «επένδυσης» είναι γνωστή, δεκαετίες τώρα. Η
εμμονή των «επενδυτών» για εγκατάστασή της στη μεθόριο, μια ανάσα από τα
σύνορα, είναι επίσης γνωστή.
Όπως γνωστές σε όλους, ενδιαφερόμενους και μη, είναι οι αρνητικές
γνωμοδοτήσεις του συνόλου των τοπικών αρχών και φορέων επί της εγκατάστασης
της συγκεκριμένης επένδυσης, ανάμεσα στις ιχθυοκαλλιέργειες.
Ωστόσο αυτές πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων και οι «αρμόδιοι» από τις
καρέκλες των Αθηνών αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου μας, αγνοώντας το
παρελθόν, το παρόν του και αδιαφορώντας για την τοπική κοινωνία.
Ως Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών Θεσπρωτίας και εκπροσωπώντας το σύνολο των
υδατοκαλλιεργητών του Νομού μας, δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας
στη συγκεκριμένη «εγκατάσταση» και καλούμε το Υπουργείο που έδωσε την
έγκριση για την συγκεκριμένη δραστηριότητα να την ανακαλέσει άμεσα.
Καλούμε δε τις τοπικές αρχές και φορείς, για μια ακόμη φορά, να κάνουν
σαφείς με αποφάσεις τους, ότι η ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου μας, δεν είναι
διαπραγματεύσιμο, ούτε βορά στα επιχειρηματικά σχέδια οποιουδήποτε.

Αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι για τις ιχθυοκαλλιέργειες της
Θεσπρωτίας, τουλάχιστον ΠΡΩΤΑ ας μην τις υποβαθμίζει με ενέργειες που
ελλοχεύουν τεράστιους κινδύνους για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.
Και πάλι θα παλέψουμε, όπως άλλωστε κάνουμε τόσα χρόνια, με όλους
τους δυνατούς τρόπους, για να μη συντελεστεί το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα
στην περιοχή μας.

Ηγουμενίτσα 24-11-2022
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ Π.Ε Θεσπρωτίας
Παναγιώτης Πάντος

