
 

 

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και 

Θέμα: Για την επικείμενη ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
Αιτωλοακαρνανίας. 

 
Ήδη επίκειται η ίδρυση της Περιοχής Ολοκληρωμένης 

Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ο παραπάνω σχεδιασμός, ήδη 
έχει πάρει θετική γνωμάτευση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τον Φεβρουάριο του 2019. 

Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού στην παραλιακή ζώ
μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας που θα δημιουργηθούν και την επέκταση των υφισταμένων, θα είναι έγκλημα σε βάρος του 
λαού της περιοχής και των άλλων γειτονικών περιοχώ
ιχθυοκαλλιέργειας που λυμαίνονται ήδη την περιοχή.

Με βάση τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση, δρομολογούνται εξελίξεις που θα επιτρέψουν πέρα από την άναρχη και 
ανεξέλεγκτη επέκταση των υφισταμένων ιχθυοκαλλι
στεριά για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Ήδη κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής βιώνουν καθημερινά την τραγική περιβαλλοντολογική υποβάθμιση των 
θαλασσών της περιοχής.  

Οι επιπτώσεις είναι δυσμενέστατες για την υγεία των κατοίκων, ενώ οδηγούν και στον περιορισμό της παράκτιας 
αλιείας που συμβάλλει στο εισόδημα επιβίωσης τους. Το περίσσευμα των διατροφικών σκευασμάτων που 
χρησιμοποιούνται και τα περιττώματα της ιχθυοκαλλιέργειας, πέρα απ’ 
προκαλούν νέκρωση του βυθού, όχι μόνο κάτω απ’ τις δεξαμενές και τα κλουβιά, αλλά και σε ευρύτερες θαλάσσιες 
ζώνες.  
 
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 
 Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν έτσι ώστε να ακυρωθεί άμεσα η σχεδιαζό
ταφόπλακα στις όποιες προϋποθέσεις για ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για ψάρεμα, 
ξεκούραση, αναψυχή, θαλάσσια μπάνια κλπ
 Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τις υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες, 
επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον;
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ΕΡΩΤΗΣΗ 
τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας  
 

εριοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων Νήσων και 

Ήδη επίκειται η ίδρυση της Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.ΟΑ.Υ.) Εχινάδων 
Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ο παραπάνω σχεδιασμός, ήδη 
έχει πάρει θετική γνωμάτευση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τον Φεβρουάριο του 2019. 

η αυτού του σχεδιασμού στην παραλιακή ζώνη Αστακός- Μύτικας - Μαραθάκι 
μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας που θα δημιουργηθούν και την επέκταση των υφισταμένων, θα είναι έγκλημα σε βάρος του 
λαού της περιοχής και των άλλων γειτονικών περιοχών, προς όφελος της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων 
ιχθυοκαλλιέργειας που λυμαίνονται ήδη την περιοχή. 

Με βάση τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση, δρομολογούνται εξελίξεις που θα επιτρέψουν πέρα από την άναρχη και 
ανεξέλεγκτη επέκταση των υφισταμένων ιχθυοκαλλιεργειών και την εγκατάσταση νέων, την κάλυψη εκτάσεων στην 
στεριά για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Ήδη κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής βιώνουν καθημερινά την τραγική περιβαλλοντολογική υποβάθμιση των 

αι δυσμενέστατες για την υγεία των κατοίκων, ενώ οδηγούν και στον περιορισμό της παράκτιας 
αλιείας που συμβάλλει στο εισόδημα επιβίωσης τους. Το περίσσευμα των διατροφικών σκευασμάτων που 
χρησιμοποιούνται και τα περιττώματα της ιχθυοκαλλιέργειας, πέρα απ’ την ορατή θόλωση των θαλάσσιων υδάτων, 
προκαλούν νέκρωση του βυθού, όχι μόνο κάτω απ’ τις δεξαμενές και τα κλουβιά, αλλά και σε ευρύτερες θαλάσσιες 

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν έτσι ώστε να ακυρωθεί άμεσα η σχεδιαζόμενη Π.Ο.Α.Υ, που θα βάλει και 
ταφόπλακα στις όποιες προϋποθέσεις για ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για ψάρεμα, 

η, αναψυχή, θαλάσσια μπάνια κλπ; 
Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για τις υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε να επιτευχθεί δραστική μείωση των 

επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον; 

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος
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Ηρακλείου 145, 

,  
gr  

Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων Νήσων και 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.ΟΑ.Υ.) Εχινάδων 
Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ο παραπάνω σχεδιασμός, ήδη 
έχει πάρει θετική γνωμάτευση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τον Φεβρουάριο του 2019.  

Μαραθάκι - Κανδήλας, με τις νέες 
μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας που θα δημιουργηθούν και την επέκταση των υφισταμένων, θα είναι έγκλημα σε βάρος του 

ν, προς όφελος της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων 

Με βάση τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση, δρομολογούνται εξελίξεις που θα επιτρέψουν πέρα από την άναρχη και 
εργειών και την εγκατάσταση νέων, την κάλυψη εκτάσεων στην 

Ήδη κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής βιώνουν καθημερινά την τραγική περιβαλλοντολογική υποβάθμιση των 

αι δυσμενέστατες για την υγεία των κατοίκων, ενώ οδηγούν και στον περιορισμό της παράκτιας 
αλιείας που συμβάλλει στο εισόδημα επιβίωσης τους. Το περίσσευμα των διατροφικών σκευασμάτων που 

την ορατή θόλωση των θαλάσσιων υδάτων, 
προκαλούν νέκρωση του βυθού, όχι μόνο κάτω απ’ τις δεξαμενές και τα κλουβιά, αλλά και σε ευρύτερες θαλάσσιες 

μενη Π.Ο.Α.Υ, που θα βάλει και 
ταφόπλακα στις όποιες προϋποθέσεις για ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για ψάρεμα, 

ώστε να επιτευχθεί δραστική μείωση των 

Οι Βουλευτές 

Παπαναστάσης Νίκος 

Καραθανασόπουλος Νίκος 


