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Προς
Δήμαρχο Ξηρομέρου
κ. Τριανταφυλλάκη Ιωάννη
Αστακός 30006
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Σε συνέχεια της συνάντησής μας την Πέμπτη 08/10/2020 και της συζήτησης που
διεξάγαμε και αφού σας δηλώσουμε την υποστήριξη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς τον
Δήμο Ξηρομέρου για το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών στο παραλιακό κομμάτι Αστακός –
Μύτικας, σας παραθέτουμε στην συνέχεια τις Προτάσεις μας για το ως άνω θέμα, όπως
αυτές κατατέθηκαν προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια διαβούλευσης για
το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του εγκεκριμένου
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
«Για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας το κεφάλαιο Δ (Δ2) με τίτλο «Οι στρατηγικοί τομείς
προτεραιότητας του αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ», αποτελεί το κύριο θέμα
προβληματισμού.
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1. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, όπου για την
Αιτωλοακαρνανία προτείνεται η ιχθυοκαλλιέργεια, η βιολογική κτηνοτροφία και
γεωργία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις προτάσεις για τις χωρικές δυναμικές εδαφικές ζώνες, για
γη υψηλής παραγωγικότητας, τα εκτατικά κτηνοτροφικά πάρκα, τους νέους βοσκότοπους,
τη χωρική οργάνωση των ιχθυοκαλλιεργειών.
Η παρούσα μελέτη αναθεώρησης προτείνει μια συνολική ειδική μελέτη ΠΟΑΠΔ για τη
χωρική οργάνωση των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων για τμήματα της Δυτικής
Αιτωλοακαρνανίας – Εχινάδων και του Αμβρακικού για να ρυθμισθούν οι αντικρουόμενες
χρήσεις γης έναντι του θαλάσσιου τουρισμού και του παραθερισμού.

Αποτελεί εύλογο ερώτημα πως θα προχωρήσει η μελέτη της αναθεώρησης του
χωροταξικού δίχως την ύπαρξη αυτής της ειδικής μελέτης.
Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ Αιτωλ/νίας τονίζει ότι ήδη για τα παράλια της Δυτικής
Αιτωλ/νίας αλλά και τις έναντι αυτών νήσους, έχει διαμορφωθεί (ειδικότερα στα κεντρικά και
Βόρεια Δυτικά παράλια) αρκετά έντονη τουριστική - παραθεριστική δραστηριότητα (κατά
τόπους πολύ έντονη), αλλά και έξαρση επενδυτικών (τουριστικών) δραστηριοτήτων.
Επίσης η περιοχή είναι εξαιρετικού φυσικού κάλλους και προστατευμένη κατά τόπους από
ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες (Natura) .
Είναι πρόδηλο και αυτονόητο ότι στις περιοχές αυτές η ειδική μελέτη χωροθέτησης των
ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να λάβει υπ’ όψιν της τις
ανωτέρω συνθήκες, γεγονός που είναι και το προφανές. Εξάλλου έχει ήδη γίνει αντιληπτό
και πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπ’ όψιν, η μη ύπαρξη κοινωνικής συναίνεσης.
Παρόμοιο ερώτημα αφορά και τις αναγκαιότητες μελέτης χωρικού σχεδιασμού των
κτηνοτροφικών πάρκων, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, με τις απαραίτητες χωροταξικές
ρυθμίσεις για ασύμβατες χρήσεις».

Με εκτίμηση
Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
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