
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ; 
 
 
 
   Νέα βόμβα στα θεμέλια της προόδου και της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας, 
αποτελεί η αίτηση για εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας έκτασης 10 στρεμμάτων στην περιοχή της ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ανατολικότερα της ήδη υπάρχουσας. 
   Η νέα αυτή επιχείρηση περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής του ευρύτερου 
κόλπου των Μεγάρων ξεκίνησε μετά από αίτημα της εταιρείας APC – ΔΑΝΙΗΛ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , η οποία εν συνεχεία 
με το αρ. πρωτ. 49394/503/9-7-2018 έγγραφο προς διάφορους φορείς (το έγγραφο 
αναφέρει ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ), ζητάει την έκφραση γνώμης για την ίδρυση 
της προαναφερόμενης μονάδας, «..η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη 
και να περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα της αρμοδιότητας σας λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία των τριών μηνών που προβλέπεται στο 
σχετικό, θεωρείται ότι παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη ή γνώμη κατά περίπτωση για 
την εγκατάσταση της μονάδας..», όπως ακριβώς αναφέρεται σε αυτό. 
   Ακολούθως στις 21/08/2018 η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με 
το αρ. πρωτ. 3122.1-Λ14/62217/2018 έγγραφο ζήτησε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Ελευσίνας και αυτό με τη σειρά του από το Γ΄Λιμενικό Τμήμα Μεγάρων να 
απαντήσει το ταχύτερο δυνατόν σε ερωτήματα που έχουν σχέση με την έκφραση 
σύμφωνης γνώμης, την καταλληλότητα του χώρου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
την ύπαρξη άλλων υφιστάμενων παράνομων υδατοκαλλιεργειών, τυχόν παρεμπόδιση 
ναυσιπλοΐας, αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας κ.λ.π. 
   Στη συνέχεια το Γ΄Λιμενικό Τμήμα Μεγάρων με το αρ. πρωτ. 2132,2/590/18 
έγγραφο το οποίο απέστειλε στον Αλιευτικό Σύλλογο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», 
ζήτησε τις απόψεις του συλλόγου για την υπό ίδρυση πλωτή μονάδα  
ιχθυοκαλλιέργειας στην Κακιά Σκάλα και συγκεκριμένα ζήτησε από το σύλλογο να 
απαντήσει εάν οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν τόπους αλιείας μελών του 
συλλόγου τους και εάν συμφωνούν ή όχι με την προτεινόμενη δραστηριότητα. 
   Από την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης της νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και σαφώς πολύ κοντύτερα στην παραλία των 
Μεγάρων, έχουν περάσει ήδη 2 μήνες και δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση της 
δημοτικής αρχής. 
   Δεν μπορεί να ενημερώνεται ο αλιευτικός σύλλογος και να μην έχει ενημερωθεί η 
διοίκηση του δήμου για ένα τόσο μείζον θέμα! 
   Η διοίκηση του δήμου πιάστηκε για άλλη μια φορά στον ύπνο. 
   Μετά το βωξίτη στα Γεράνεια και το καλώδιο στον Αη Νικόλα της Πάχης έρχεται 
ακόμα μια δραστηριότητα υποβάθμισης να γίνει πραγματικότητα και η διοίκηση 
βρίσκεται προφανώς ακόμα σε διακοπές! 
   Η νέα πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας κοντά στο Βαρδάρη αποτελεί ακόμα ένα 
χτύπημα κάτω από τη μέση στην τουριστική άνθηση του παραλιακού μετώπου του 
δήμου μας. 
   Η διοίκηση του δήμου, κουρασμένη  και νωθρή δεν έχει τα απαραίτητα 
αντανακλαστικά για να αντιδράσει, ή γνωρίζει και δεν αντιδρά! 
   Πρέπει άμεσα να υπάρξει σθεναρή αντίδραση από όλους μας για να μην 
προχωρήσει αυτό το νέο έκτρωμα, το οποίο θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στον 



τουρισμό της περιοχής και θα ζημιώσει αφάνταστα τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές 
επιχειρήσεις της περιοχής όπως π.χ. η ξενοδοχειακή μονάδα που λειτουργεί και 
φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες ξένους τουρίστες, καθώς και το Σκιρώνειο 
μουσείο το οποίο προσφέρει στους τουρίστες την αστείρευτη  πολιτισμική 
κληρονομιά μας. 
   Κύριοι της διοίκησης  μπορεί να έχετε αντιληφθεί ότι φεύγετε από τη διοίκηση του 
δήμου. 
   Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσετε πίσω σας συντρίμμια. 
   Δεν θα το επιτρέψουμε! 
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