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ΨΗΦΙΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΣΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΙΔΡΤΗ ΠΛΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗΝ ΚΑΚΙΑ ΚΑΛΑ 
 

   «φςςωμο  το Δθμοτικό υμβοφλιο και ο Λαόσ του Διμου Μεγαρζων, με 
φψιςτθ οργι και αγανάκτθςθ αντιτίκεται και ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩ ςτθν “Κδρυςθ τθσ 
πλωτισ μονάδασ Ιχκυοκαλλιζργειασ ςτθν καλάςςια περιοχι τθσ Κακιάσ ςκάλασ” του 
Διμου Μεγαρζων και καταγγζλλει προσ κάκε κατεφκυνςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ χρόνια 
τϊρα βάναυςθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ Ζωισ και τθν απαξίωςθ τθσ Ιςτορικισ 
Μεγαρίδασ με αρνθτικζσ παρεμβάςεισ του κράτουσ, παρά τισ αντίκετεσ κζςεισ τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ. 

 
             Η Μεγαρίδα, ωσ γνωςτό, διακζτει ιςχυρά αναπτυξιακά πλεονεκτιματα ςε 
βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, όπωσ ςτον Πρωτογενι Σομζα (Γεωργία, 
Κτθνοτροφία, πτθνοτροφία, αλιεία κ.λ.π.), ςτον Πολιτιςμό - Σουριςμό 
(αρχαιολογικό, Θρθςκευτικό, διατροφικό, καλάςςιο, ορεινό κ.λ.π.) με ςοβαρζσ 
προοπτικζσ Ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ βιϊςιμων κζςεων. 

 
 Παρά ταφτα θ κεντρικι διοίκθςθ αγνοϊντασ τθν λαϊκι βοφλθςθ και τισ 

κζςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  με ςχετικζσ ενζργειεσ και αποφάςεισ τθσ 
ςυνεχίηει τθν υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ. 
         Ενδεικτικά κυμίηουμε τθν τεράςτια επιβάρυνςθ του τόπου μασ με: 
• Σισ τεράςτιεσ και εξαιρετικά επικίνδυνεσ εγκαταςτάςεισ του υγροποιθμζνου 
φυςικοφ αερίου ςτθ Ρεβυθοφςα και τθν πρόςκετθ ςθμαντικι επιβάρυνςθ με τισ 
μετακινιςεισ τεράςτιων ζμφορτων πλοίων μεταφοράσ του. 
• Σον επίςθσ εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλϊν χιλιομζτρων αγωγό διζλευςθσ 
φυςικοφ αερίου, που ςτθν κυριολεξία διαςχίηει όλο τον κάμπο τθσ Μεγαρίδασ, που 
ςθμειωτζον επζφερε τθν καταςτροφι χιλιάδων ελαιοδζνδρων κακϊσ & δζντρων 
Πεφκθσ & Ελάτθσ, αλλά και ςθμαντικι απαξίωςθ περιουςιϊν, πολλϊν δθμοτϊν. 
• Σισ επίςθσ επικίνδυνεσ και μεγάλθσ ζκταςθσ εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν ςτο 
Πζραμα Μεγαρίδασ. 
• Σισ εξίςου μεγάλθσ και υψθλισ επικινδυνότθτασ και επιβάρυνςθσ περιβάλλοντοσ 
εγκαταςτάςεισ διυλιςτθρίων ΕΛΠΕ και MOTOR OIL.  
•Σθν αναλόγου επικινδυνότθτασ εγκατάςταςθ και λειτουργία, ςε ζκταςθ 4 χιλ. 
ςτρεμμάτων του πεδίου βολισ όπλων καμπφλθσ τροχιάσ 
• Σθν απαξιωτικι εγκάρςια κατάτμθςθ τθσ Πόλθσ και αποκοπισ τθσ από τθν 
κάλαςςα με τθ διζλευςθ δφο μεγάλων οδικϊν αξόνων (Παλαιάσ & Νζασ Εκνικισ 
οδοφ ) και τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ και τθν ιδθ κακϊσ λειτουργοφςα μονάδα 
Ιχκυοκαλλιζργειασ ςε παρακείμενο καλάςςιο χϊρο. 
      ιμερα διαφαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ ςτρεβλισ δικεν οικονομικισ ανάπτυξθσ, 



ςχεδιάηεται από τθν κεντρικι διοίκθςθ  ζνα νζο και εξαιρετικά καταςτροφικό για το 
καλάςςιο περιβάλλον και άκρωσ υποβακμιςτικό για τθν περιοχι μασ κτφπθμα.  

Η “Ιδρυςη πλωτήσ μονάδασ Ιχθυοκαλλιζργειασ εκτροφήσ θαλάςςιων 
ιχθφων ςτην θζςη Κακιά κάλα”. 

Η λειτουργία αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ κρίνεται καταςτροφικι και 
επικίνδυνθ για τθν περιοχι αφοφ βρίςκεται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από τεράςτιασ 
αρχαιολογικήσ αξίασ μνθμεία, όπωσ είναι ο τάφοσ του πρώτου Βαςιλζωσ των 
Μεγάρων ΚΑΡ και οι κιρωνίδεσ Πζτρεσ, το “κιρώνειο Μουςείο” του διάςθμου 
Καλλιτζχνθ Κϊςτα Πολυχρονόπουλου και μεγάλθ ξενοδοχειακι μονάδα . 

Η τοπική αυτοδιοίκηςη ςχεδιάηει αποκλειςτικά και μόνο τθν Σουριςτικι 
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, που κα ςυμβάλλει κετικά και ουςιαςτικά ςτθν ανάταξθ και 
τθν αναβάκμιςθ τθσ Κινζττασ, που δοκιμάςτθκε από τθν τεράςτια καταςτροφικι 
πυρκαγιά τθσ 23θσ Ιουλίου 2018 και κάκε άλλθ δραςτθριότθτα όχι μόνον δεν 
ςυμβάλλει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αλλά απαξιϊνει και υποβακμίηει το 
περιβάλλον. 

Επιπροςκζτωσ, με τισ ΚΑΣΕYΘΤΝΕΙ ΣΟΤ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ και με  
βάςθ  τθν   παρ. εε του  άρκρου 12 του Νόμου 4277/2014, ΦΕΚ 156/Α/01-09-2014,    
«Νζο Ρυκμιςτικό χζδιο Αττικισ – Ακινασ και άλλεσ διατάξεισ», προβλζπεται θ 
ενεργοποίθςθ ακτοπλοϊκισ ςυγκοινωνίασ τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ για τθν ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και τησ μοναδικήσ 
ιςτορικήσ ςημαςίασ των ακτών του Αργοςαρωνικοφ, ςτισ οποίεσ 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ παράκτια ηϊνθ από Πειραιά προσ αλαμίνα– Κυνοςοφρα , 
Ελευςίνα , Κακιά κάλα , Αφαία. 

Με τθν παρ. ςτ του άρκρου 17, του ίδιου προαναφερόμενου νόμου , 
προβλζπεται θ επίτευξθ και διατιρθςθ καλισ κατάςταςθσ για το καλάςςιο 
περιβάλλον τθσ Αττικισ. 

Με το άρκρο 18 του παραρτιματοσ του ίδιου νόμου θ Κακιά κάλα 
χαρακτθρίηεται ωσ τόποσ γεωμορφολογικοφ και τοπιακοφ ενδιαφζροντοσ . 

Για όλα τα παραπάνω με το παρόν ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΜΑ είμαςτε κάθετα 
αντίθετοι με την Κδρυςη τησ ςυγκεκριμζνησ μονάδασ ιχθυοκαλλιζργειασ. 

Ωσ Λαόσ ςασ γνωςτοποιοφμε με ομόφωνθ, αταλάντευτθ και ςτεντόρεια 
φωνι να μθν αγνοιςετε το περιεχόμενο του ψθφίςματοσ αυτοφ και κελιςετε να 
προχωριςετε ςε υλοποίθςθ δικεν επενδυτικϊν  ςχεδίων, που δεν κα ωφελιςουν 
αλλά αντίκετα  κα υποβακμίςουν και κα καταςτρζψουν τθν περιοχι μασ. 

Ωσ Δθμοκρατικι Κοινωνία, μιασ Δθμοκρατικισ Χϊρασ δε δεχόμαςτε άλλθ 
καταςτροφικι υποβάκμιςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου Μεγαρζων. 

Μθ μασ υποχρεϊςετε με τισ αποφάςεισ ςασ να φτάςουμε ςτα άκρα. 
Θα αντιδράςουμε ςκεναρά και πάλι, όπωσ ζγινε με τθν επιχειροφμενθ δθμιουργία 
ορυχείων Βωξίτη ςτα Γεράνεια,  προαςπίηοντασ ωσ δθμοκρατικοί Πολίτεσ τα 
δίκαια, αυτονόθτα και αυταπόδεικτα δικαιϊματα τθσ τοπικισ μασ κοινωνίασ, με 
κάκε τρόπο όπωσ θ δθμοκρατικι μασ ςκζψθ και ςυνείδθςθ τα αντιλαμβάνεται.» 

 
Μζγαρα 21 - 9 - 2018 

Σο Δημοτικό υμβοφλιο  
Οι Φορείσ του Δήμου   


