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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αστακός, 13.10.2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 8420 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας                                            Προς: Επιτροπή Ανάπτυξης και 
T.K. 300 06                                                                                          Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας                                                                                                                      
Τηλ.: 26463 60500                                              
Fax: 2646042531                                                 
Ε-mail: info@dimosxiromerou.gr 
                                                                             
 
ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην περιοχή 
του Δήμου Ξηρομέρου Αιτ/νιας». 
 
  Αξιότιμες/οι κύριες/οι, 
 
  Στις 04-11-2011 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ειδικό χωροταξικό σχέδιο που αφορούσε τις 
υδατοκαλλιέργειες σε όλη την επικράτεια, εν μια νυκτί (Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011, ΦΕΚ 2505/04-11-
2011). Το 2015 11 υδατοκαλλιεργητές συστήνουν Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, όπου η ίδια θα 
αποτελέσει και τον φορέα διαχείρισης της υπό ίδρυση ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ( Π.Ο.Α.Υ) . 
  Η συγκεκριμένη Π.Ο.Α.Υ. αντιτίθεται στην αναπτυξιακή προοπτική και την αειφόρο ανάπτυξη της 
περιοχής του Ξηρομέρου, δεν λαμβάνει υπόψιν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου στο 
επιχειρησιακό 2015-2020 .Στο μεσοδιάστημα δεν υπήρχε η απαραίτητη αντίδραση, με αποτέλεσμα 
να είμαστε στο τελικό στάδιο. Όμως, η νέα δημοτική αρχή, οι τοπικές κοινότητες και οι τοπικοί 
φορείς με αποφάσεις και σειρά δράσεων, αντιδρούμε για να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμένη 
χωροθέτηση. Ειδικά, για το παραλιακό μέτωπο Αστακού - Μύτικα, είμαστε ανυποχώρητοι, γιατί 
αποτελεί την τράπεζα γης, για αναψυχή, ήπια τουριστική ανάπτυξη, αλιεία και άλλες 
δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την περιοχή μας. Η κατάληψη του παραλιακού μετώπου από 
ιχθυοκαλλιεργητικούς κλωβούς, θα ανατρέψει οποιονδήποτε σχεδιασμό σε μια αναπτυξιακή 
προοπτική μέσω του τουρισμού. Για 35 χρόνια η τοπική κοινωνία συμβιώνει αρμονικά με τον κλάδο 
της ιχθυοκαλλιέργειας, αναγνωρίζει το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα, μέσω των θέσεων 
εργασίας, όμως υπάρχει έντονη αντίδραση στην επεκτατική πολιτική των επενδυτών, σε περιοχές 
που προσφέρονται για ισόρροπη ανάπτυξη σε άλλους κλάδους. Το μοντέλο της μονόπλευρης 
ανάπτυξης το έζησε η περιοχή μας με την καλλιέργεια του καπνού, που οδήγησε σε ερημοποίηση 
του Δήμου Ξηρομέρου. 
  Ζητάμε να μην υπογραφεί και εγκριθεί η συγκεκριμένη μελέτη χωροθέτησης Π.Ο.Α.Υ. και σε 
πνεύμα συνεργασίας, σε εκ νέου χωροθέτηση, να ληφθούν υπόψιν τα επιχειρήματα των φορέων 
του Δήμου (αλιείς, εμπορικοί σύλλογοι, τουριστικά καταλύματα) και του Δήμου. 
  Δεν νοείται ανάπτυξη, χωρίς την συνδρομή στο σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
  Στην διάθεσή σας για οτιδήποτε . 
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