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ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1* Η λςμνοθάλαοσα Μεσολογγίου έχει σήμερα έκταση περίπου 145.000 στρέμμ.
2. Υπάρχουν και λειτουργούν έντεκα (11) οργανωμένα ιχθυοτροφεία και 

το ελεύθερο τμήμα αυτής. Επιπλέον αυτών υπάρχουν τρία |3) ακόμη 
ιχθυοτροφεία εκτός λιμνοθάλασσας (Μπούκα- Βυκιά, Τ^εταλάς, καί 
Σουπί) γιά τα οποία δεν εφαρμόστηκε ο νόμος 1341/83. Τα ιχθυο- 
τροφέία παραχωρούντα για εκμετάλλευση σε αλιευτικούς συν/σμούς 
περιοχής, ενώ ero ελεύθερο τμήμα της λιμνοθάλλσσας ψαρεύουν οι 
ελεύθεροι αλιείς που δεν ανήκουν σε συν/σμούς.

3. Οι αλιευτικοί συν/σμοί Καταβάλλουν στο δημόσιο το 25% της ακα
θάριστης παραγωγής των ιχθυοτροφείων. Επί πλέον καταθέτουν σε 
ειδικό λογαριασμό στην ATE ποσοστό 5% από τα έσοδα των ιχθυο-

jjt lyτροφείων για την εκτέλεση εγγειοβελτι^ϊων έργων σ'αυτά. Από τα 
έσοδα αυτά του δημοσίου (25%) ποσοστό 80% κατανέμεται ως ακο
λούθως :
- Δήμος Μεσολογγίου 35%
- Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγείου 8%
- Δήμος Αιτωλικού 20%
- Λιμενικό Ταμείο Αιτωλικού 2%

Κοινότητα Νεοχωρίου 15%
4. Με το νόμο 1341/83 λύθηκαν οι υπάρχουσες συμβάσεις εκμετάλλευσης 

των ιχθυοτροφείων που είχαν διάρκεια 10 χρόνων προκειμένου, 
κατά δήλωση του αρμόδιου για τα θέματα αλιείας Υφ/ργού να συ- 
σταθεί κοινωνικοποιημένος φορέας στον οποίο θα συμμετείχαν 
συνεταιρισμένοι ψαράδες, τοπική αυτοδιοίκηση καί κρατικά 
πιστωτικά ιδρύματα με την εποπτεία της Νομαρχίας, (αΛάντηση 
17012/9.3.83 στη Βουλή) για ενιαία εκμετάλλευση ολόκληρης 
της λιμνοθάλασσας και επειδή η μέχρι τότε εκμετάλλευση γιΐίό- 
ταν από συν/σμούς με περιορισμένο αριθμό μελών που δεν έκαναν



ορθολβγική καί έντιμη εκμετάλλευση.
Μέχρι να συσταθεί ο φορέας αυτός και για να μην υπάρ£ει κ<&νό 
στην εκμετάλλευση των ιχθυοτροφείων δόθηκε η δυνατότητα στον 
νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, που έχει την σχετική αρμοδιότητα να 
παραχωρήσει τα ιχθυοτροφεία για εκμετάλλευση, πλήν της Κλείσο
βας, σε νέους συν/σμούς διευρυμένους στους οποίους περιλήφθηκε 
διπλάσιος σχεδόν αριθμός φοράδων απ'όσους στους προηγούμενους.
Η παραχώρηση έγινε με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις 
(25& παραγωγής στο δημόσιο καί 5% βελτιωτικά έργα).
Η λιμνοθάλασσα Κλείσοβάς μέ την 58931/12.9.83 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας παραχωρήθηκε #αατά χρήση? (διοίκηση, διαχείρι
ση, εκμετάλλευση) στο Δήμο Μεσολογγίου, που διεκδικώντας την 
κυριότητα αυτής δεν προέβαινε στην παραλαβή της. 'Ηδη κατά 
πληροφορίες ο-Δήμος παρέλαβε τή λιμνοθάλασσα Κλείσοβας.
Η εκμετάλλευση της Κλείσοβας για ένα περίπου χρόνο έγιΐϊε με αυτε 
πιστασία από την Νομαρχία Αιτωλωακαρνανίας.

5. Σημειώνουμε ότι το ΙΟΚΑΕ (Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευ
τικών Ερευνών) έχει αναλάβει και εκπονεί εδώ καί ένα χρόνο πε
ρίπου υδροβιαλογική μελέτη η οποία θα συνεχειστεί για ένα τουλά
χιστον χρόνο ακόμη. Η μελέτη αυτή θα παρουσιάσει τις δυνατό
τητες καλλίτερης αλιευτικής εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας.
Στο προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας 
το 1983 ήταν ετταγμένο έργο μέ πίστωση 8.000.000 δρχ. γιά την 
εκπόνηση μελέτης κατασκευής τεχνικών έργων για την με σύγχρονες 
μεθόδους εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας. Μετά την αποκέντρωση 
έργων και μελετών στις Νομαρχίες το έργο αυτό της μελέτης μα- 
gí μέ την πίστωση μεταβιβάστηκε στη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, 
που θα πρέπει να τό έχει περιλάβει στο νομαρχιακό της Πρόγραμμα 
Επενδύσεων. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης έργων αύλησης 
της ραραγωγής στη λιμνοθάλασσα μέχρι ποσοστό 50% της δαπάνης

βάσ βάσει του Κανονισμού 2908/83 της Κοινότητας. Η δυνατότητα αυ-
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τή έχε», συζητηθεί, κατά Πληροφορίες, μεταξύ του κ. Κοντογιώργη 
(Επιτρόπου υπεύθυνου για θέματα αλιείας στην Επιτροπή των Ε.Κ.) 
καί του βουλευτή κ. Χρήστου Μπασαγιάννη.
ή μή ανάθεση της μελέτης αυτής οφείλεται στο ότι ο αρμόδιος 
για τα θέματα αλιείας Υφ/ργό είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να προη-

γη γηθεί η μελέτη του ΙΩΚΑΕ, τα στοιχεία της οποίας θα χρησίμευαν 
στην εκπόνηση της μελέτης των έργων, ενώ θα μπορούσε να γίνει 
συντονισμός των δύο μελετών και η δεύτερη μελέτη να αρχίσει 
6 μήνες αργότερα με τα πρώτα στοιχεία. Σχετικές Προδιαγραφές 
υπάρχουν στην Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και μπορούν να χρησι
μοποιηθούν για την προκήρυξη της μελέτης.

6. Ποτέ δεν γνωστοποιήθηκε στην Διεύθυνση Αλιείας το "πνεύμα" της 
επιδιωκόμενης με τον νόμο1341/83 αλλαγής στη μορφή αλιευτικής 
εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αττωλικού στις 
δε συσκέψεις που γιΝόταν στο Υπουργείο Γεωργίας με τοπικούς 
παράγοντες (βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση, ψαράδες) δεν εκα
λείτο ο δι'ντής Αλιείας με αποτέλεσμα να υπάρχει άγνοια των 
προθέσεων καί της πολιτικής βούλησης στο θέμα αυτό.-


