
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                 
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    
                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   
 

                      Από το πρακτικό της 1ης/2020  Συνεδρίασης της Δ.Ε.Δ. 
 
Την 21η - 02 - 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνήλθε 

σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχείο, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 3235/12.02.2020  έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  κου Καπαραλιώτη Χαράλαμπου , Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018. 

 
Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 78 

παρ.1.εδ.α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ , με παρόντα είκοσι (20) μέλη από τα είκοσι εννέα (29) νόμιμα μέλη της Δ.Ε.Δ. 
(Εκπροσώπων Συλλόγων-Ομίλων & Φορέων) και συγκεκριμένα:  

 

         ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΥΛΟΓΩΝ-ΟΜΙΛΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
 

 
Α/Α 

 
                 ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

 
Α/Α 

 
         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ 

1.- Καπαραλιώτης Χαράλαμπος 1.- Βιρβίλη-Μαζιώτη Σταυρούλα 

2.- Αρακάς Ευάγγελος (αναπληρωματικό μέλος) 2.- Ραπατζίκου Αγγελική 

3.- Διγενάκης Μιχαήλ 3.- Κουναλάκης Γεώργιος 

4.- Κονσολένας Ανδρέας 4.- Αθανασίου Γεώργιος 

5.- Ραπατζίκου  Ορσία 5.- Μωραϊτης Γρηγόρης  

6.- Λανδράκης Μιχαήλ  6.- Ζησοπούλου Ελένη 

7.- Αργυρός Γρηγόρης 7.- Ξεναρίου  Ιωάννα 

8.- Λαμπαρά Ευαγγελία 8.- Λουκά Κατερίνα  

9.- Σουβατζόγλου  Βασίλης(αναπληρωματικό μέλος) 9.- Στεφάνου Ιωάννης 

10.- Δεσδενάκη Αναστασία   

11.- Κολλάρος Ανδρέας   

12.- Βούλγαρη Τζωρτζίνα   

13.- Παπαγγελή Ελένη   

14.- Λάρος Σωκράτης   

15.- Πρωτοναρίου Νίκη   

16.- Ζήση Έφη   

17.- Μαριδάκης Χρήστος   

18.- Ανδρέου Γεώργιος   

19.- Κυπριωτάκης Όθων   

20.- Κεπεζλή Δήμητρα   

  

           ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΗΜΟΤΩΝ 
 

  
(σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.1 , εδ. ι. οι 
δημότες  δεν συνυπολογίζονται  στην απαρτία 
της επιτροπής) 

 
Α/Α 

  
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Α/Α 

 
ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

1.- Σακελλαρίου Ερασμία 1.- Τοψιδέλης Παντελής 

2.- Ραπανάκης Εμμανουήλ 2.- Φασίλης Γεώργιος 

  3.- Μυλωνάς Χρήστος 

  4.- Ιατρού Δημήτριος 

  5.- Κακαγής Μελέτιος 
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1.     

 
2.     

 
Στη Συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και παρευρίσκονταν :  
ο κος   Γιώργος Παναγόπουλος Δήμαρχος  Σαλαμίνας 
ο κος Αλαϊσκας Αθανάσιος Πρόεδρος ΑΚΟΙΠΟΠ, 
ο κος Κόγιας Νικόλαος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-ΥΔΟΜ 
ο κος Γαλέος Συμεών Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Οι κ.κ. Μπούνταλη-Παυλίδη Αικατερίνη και Καραγιάννη Αντωνίου Ευαγγελή , Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Οι  υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Ανούστη Αφροδίτη & Καραβάνα Αικατερίνη   παρίσταντο  για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 Πριν την έναρξη προσήλθε ο  κος Στεφάνου Ιωάννης 
 

  Αριθμός Απόφασης :    1 /2020    
 
1ον   Ημερήσιας Διάταξης Θέμα:  
 
-.-Γνωμοδότηση επί της μελέτης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης εκτάσεων (θαλασσίων ή χερσαίων) για την 
προτεινόμενη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. < Περιοχές Οργάνωσης  Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών> στην περιοχή 
Διαπορίων νήσων Σαρωνικού κόλπου Σαλαμίνας και ευρύτερης περιοχής>  
                                               
 Aρχίζει η Συνεδρίαση και ο Δήμαρχος ,  απευθυνόμενος στα Μέλη της ΔΕΔ είπε ότι πρόθεσή του είναι ο ενεργός 
και όχι ο διακοσμητικός ρόλος της Επιτροπής σε θέματα που αφορούν όλο το νησί μας 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της   Δ.Ε.Δ. και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Καπαραλιώτης Χαράλαμπος, 
εισηγείται το θέμα που αφορά την <Γνωμοδότηση επί της μελέτης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης εκτάσεων 
(θαλασσίων ή χερσαίων) για την προτεινόμενη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. < Περιοχές Οργάνωσης  Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών, στην περιοχή Διαπορίων νήσων Σαρωνικού κόλπου Σαλαμίνας και ευρύτερης περιοχής>  
 
 Δόθηκε ο λόγος στον κ. Κόγια Νικόλαο Αντιδήμαρχο Τ.Υ και ΥΔΟΜ , ο οποίος αναφέρθηκε επί του θέματος  και 

συγκεκριμένα είπε ότι,  ο φορέας διαχείρισης ΠΟΑΥ Διαπορίων νήσων Σαρωνικού κόλπου  Σαλαμίνας και 
ευρύτερης περιοχής εκπόνησε μελέτη και την υπέβαλλε προς το ΥΠΕΝ (Δ/νση Χωροταξιακού Σχεδιασμού) με 
στόχο την χωροθέτηση ΠΟΑΥ στην περιοχή μας. Πρόκειται   για την θεσμική κατοχύρωση της προτεραιότητας της 
Υδατοκαλλιέργειας  στην παράκτια ζώνη της χώρας έναντι όλων των άλλων χρήσεων αφού μεταξύ άλλων 
προτείνεται η θεσμοθέτηση  μιας τεράστιας βιομηχανικής ζώνης όπου θα συγκεντρωθούν και θα αναπτυχθούν οι 
παλαιές αλλά και νέες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας πολλών δεκάδων στρεμμάτων η κάθε 
μια. 

  Σε  αυτή την μελέτη προτείνεται μεταξύ άλλων τουλάχιστον ο τετραπλασιασμός έως και δεκαπλασιασμός τόσο της 
ενεργού έκτασης όσο  και της δυναμικότητας παραγωγής και ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο χώρο της νότιας 
και δυτικής Σαλαμίνας και συγκεκριμένα προτείνονται: 

  Στο όρμο  ΒΑΘΥ    3 πάρκα εκτροφής      (100 στρέμματα) 
 Στο  ΘΗΝΕΙΟ       2 πάρκα εκτροφής      (60 στρέμματα) 
  Στη   ΦΩΚΑ          2 πάρκα εκτροφής      (40 στρέμματα) 
  Στο  ΛΑΜΠΡΑΝΟ  2 πάρκα εκτροφής       (70  στρέμματα) 
  Στο  ΠΥΡΓΙΑΚΟΝΙ       1 πάρκο εκτροφής        (100 στρέμματα) 
 Η περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού μας θαλάσσια και χερσαία θα λάβει δραματικές διαστάσεις. 
 Σε συμφωνία με την πάγια και διαχρονική πολιτική του Δήμου για τη μη  περαιτέρω επέκταση οιασδήποτε 

ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο νησί, με στόχο τη μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη θωράκιση 
της ποιότητας  ζωής των πολιτών, προτείνει ο Δήμος να διατηρήσει την θέση του  και να αποφασίσει τρόπους 
αντίδρασης σε αυτή τη δυσμενή εξέλιξη. 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν. 
 
Ο κος Κυπριωτάκης  Όθωνας , εκπρόσωπος ΕΑΑΣ, είπε ότι το νησί έχει γενικώς κορεσθεί  περιβαλλοντικά και 

προτείνει την απόρριψη της ΠΟΑΥ και την  αλλαγή του νομικού πλαισίου  ώστε να καταργηθούν και οι 
υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιεργειών.. 

Ο κος Ραπανάκης Εμμανουήλ, Δημότης αμφισβήτησε το κύρος της εταιρείας που συνέταξε την μελέτη διότι 
σύμφωνα με τους χάρτες οι μονάδες είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί καταστρέφοντας έτσι το περιβάλλον 
γενικότερα .Η συγκεκριμένη επίσης μελέτη  έχει παραβεί τις βασικές προϋποθέσεις αδειοδότησης των μονάδων 
π.χ. το βάθος και την απόσταση από την ακτή. Τέλος επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα στη Ευρώπη 
στις ιχθυοκαλλιέργειες με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Ο κος Μαριδάκης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Διεθνούς Ιδρύματος Σαλαμίνας,  προτείνει αποφασιστικότητα 
στις προτάσεις του Δήμου , μικρές μονάδες και  επιμονή στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. 

Ο κος Ανδρέου  Γεώργιος, εκπρόσωπος Σωματείου ιδιοκτητών ταξί,  αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της 
λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων,  όπως μόλυνση της θάλασσας, καταστροφή των δρόμων από τις 
νταλίκες, αλλά και πρόβλημα  απαγόρευσης κολύμβησης από τους ιδιοκτήτες  τους. 

Η κα Σακελλαρίου Ερασμία, Δημότισσα, πρόσθεσε στις αρνητικές επιπτώσεις και   την αλλοίωση του βυθού στο 
Σατερλί που έχει ή ιδία διαπιστώσει. 

Ο κος Σουβατζόγλου Βασίλης, εκπρόσωπος συλλόγου <Νέα Μενεμένη>, πρότεινε ως μόνη λύση στο 
πρόβλημα,  να μην υπάρχουν καθόλου μονάδες στη Σαλαμίνα 

Ο κ Γαλιατσάτος Διονύσης ,εκ μέρους του ΠΕΡΙΒΟΣ , κατέθεσε  πρόταση να εξαιρεθεί η Σαλαμίνα από ΠΑΥ 
κατηγορίας Α και να ενταχθεί σε ΠΑΥ κατηγορίας Ε , υπογραμμίζοντας το γεγονός της άμεσης γειτνίασης με 
κατοικημένες περιοχές , του χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικών χώρων  μεγάλου μέρους των ακτών , της 
ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας του τοπίου καθώς και τις ακτές κολύμβησης που εξυπηρετούν 300.000 
λουόμενους το καλοκαίρι. 

Ο κος Στεφάνου Ιωάννης, εκπρόσωπος Λέσχης <Κοινό  των Σαλαμινίων>,  θεωρεί αναποτελεσματικές τις 
όποιες θέσεις του Δήμου.  

Ο κος Λάρος Σωκράτης,  εκπρόσωπος <Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Σαλαμίνας>,  τόνισε ότι με τα 
σημερινά δεδομένα θα υπάρχει μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στο νησί μας την επόμενη 10ετία και αυτό 
προϋποθέτει υποδομές στους οικισμούς  και όχι υποβάθμιση . Επίσης στόχος του Δήμου θα πρέπει να είναι  η  
τουριστική ανάπτυξη και η προβολή των αρχαιολογικών χώρων  μας.  

Ο κος Κολλάρος Ανδρέας εκπρόσωπος συλλόγου <Περιβαλλοντικής Πολιτιστικής & Τουριστικής 
Ανάπτυξης Σεληνίων>,  δήλωσε άρνηση στις ρυπογόνες παρεμβάσεις και συμφωνεί στη τουριστική ανάδειξη 
του τόπου. 

Ο κος Αργυρός Γρηγόρης , εκπρόσωπος Συλλόγου <Πόρτο Φίνο>, είπε ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και 
θα πρέπει να στοχεύσουμε σε τροπολογία της κείμενης νομοθεσίας. 

Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο λέγοντας  ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές επειδή υπάρχει παρελθόν στο καθεστώς 
της υδατοκαλλιέργειας στο νησί μας. Δεσμεύτηκε προσωπικά να προβεί σε πολιτικό διάβημα παράλληλα με  την 
αρνητική  θέση του Δήμου και τη διαμαρτυρία μας. 

Η κα Βούλγαρη Τζωρτζίνα εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε.Σ.Σ. ,είπε  ότι η φετινή χρονιά εορτασμού των 2500 χρόνων από 
την Ναυμαχία της Σαλαμίνας  απαιτεί τουριστική προβολή του Νησιού και όχι υποβάθμιση. Συνεπώς δεν πρέπει 
να υπάρχουν καθόλου υδατοκαλλιέργειες. 

Ο κος Διγενάκης Μιχάλης ,εκπρόσωπος συλλόγου <Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας>, προτείνει την  τροποποίηση 
του Νόμου, λόγω του κορεσμού από επιβαρυμένες δραστηριότητες. 

Η κα Δεσδενάκη Αναστασία εκπρόσωπος συλλόγου <Αγίου Παντελεήμονα>, προτείνει  δημοψήφισμα , 
αλλαγή χρήσης γης καθώς και ίδρυση ενυδρείου για τουριστικούς λόγους.  

Η κα Μπούνταλη –Παυλίδη Αικατερίνη δημοτική σύμβουλος ,  προτείνει να καταγραφούν οι ήδη υφιστάμενες 
μονάδες και οι αρνητικές επιπτώσεις μέχρι το περιβάλλον ώστε να δικαιολογηθεί η αρνητική θέαση του Δήμου. 

 Τέλος ο Δήμαρχος , πρόσθεσε ότι ο Δήμος μας μέσω των οργάνων του και των φορέων του δηλώνει την 
σύσσωμη και διαχρονικά αρνητική του θέση για τη μη  περαιτέρω επέκταση οιασδήποτε ιχθυοκαλλιεργητικής 
δραστηριότητας στο νησί, με στόχο τη μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη θωράκιση της ποιότητας  ζωής 
των πολιτών. 

 

         Αφού ολοκληρώθηκε η διαλογική συζήτηση των μελών και λήφθηκαν υπόψη όλες οι κατατεθείσες απόψεις και  
         προτάσεις τους , 
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                            Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α.- Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της μελέτης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης εκτάσεων (θαλασσίων ή χερσαίων)  για 
την προτεινόμενη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. < Περιοχές Οργάνωσης  Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών> στην περιοχή 
Διαπορίων νήσων Σαρωνικού κόλπου Σαλαμίνας και ευρύτερης περιοχής> ,σε συμφωνία με την πάγια και 
διαχρονική πολιτική του Δήμου για τη μη  περαιτέρω επέκταση οιασδήποτε ιχθυθοκαλλιεργητικής δραστηριότητας 
στο νησί, με στόχο τη μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη θωράκιση της ποιότητας  ζωής των πολιτών και, 
 

Β.- Αποδέχεται την διαμορφωθείσα πρόταση των Μελών της και του Δημάρχου που έχει ως εξής: 
 
1.-Να απορριφθεί η Π.Ο.Α.Υ. και η πρόταση της εταιρείας 
 

  2.-Να τροποποιηθεί η απόφαση 31722/2011/Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στο   Τομέα του 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2505/2011 τΒ) ,ώστε να αναγράφεται ρητά ότι η 
Σαλαμίνα έχει κορεσθεί  και δεν  επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 
 Οι υφιστάμενες μονάδες να καταργηθούν μετά την λήξη των υπαρχουσών αδειών. 

 

  3.-Να μην υποβαθμιστεί  περαιτέρω το νησί λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά να αναβαθμιστεί και να 
προβληθεί τουριστικά. 

 
   4.-Να θεσμοθετηθεί νέο χωροταξικό πλαίσιο στη Σαλαμίνα, λόγω μεγάλης επιβάρυνσης από διάφορες ρυπογόνες 
εγκαταστάσεις.  
 
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Δ.          

 
                                     Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο        

                                                         Σαλαμίνα   27.02.2020 
                                                   Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  της  Δ.Ε.Δ. 
 
 
 
 
 
                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ  
                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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