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Προς: τον Πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΣΧΣΑΑ)

Θέμα: Σχόλια στο σχέδιο κ.υ.α. για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον
τουρισμό

Το κείμενο αυτό κατατίθεται από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, στο πλαίσιο της
συζήτησης για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Σε γενικές γραμμές, το παρόν σχέδιο κ.υ.α. εμφανίζει κάποιες αξιόλογες σημειακές βελτιώσεις,
αλλά και επιδείνωση των όρων δόμησης σε μικρά νησιά, σε σχέση με το σχέδιο που τέθηκε σε
δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση τον Ιούνιο του 20131. Εξακολουθεί όμως να δίνει την εικόνα
ενός σχεδίου που επιχειρεί απελπισμένα να βάλει τάξη σε ένα χωρικό χάος που επιτείνεται από
τις διάσπαρτες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη, ακόμα και σε νομοθετήματα άσχετα με
τον τουρισμό.

Όπως έχουμε και στο παρελθόν τονίσει και φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, το περιβάλλον
αποτελεί σαφώς τον κυριότερο παράγοντα επιλογής τουριστικού προορισμού στην Ευρωπαϊκή
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Λόγοι επιλογής προορισμού

Πηγή: Flash Euro barometer 291 σχετικά με τη συμπεριφορά των ευρωπαίων προς τον τουρισμό.
Τα ποσοστά είναι επί του συνόλου των ερωτηθέντων στην ΕΕ-27.

Με πρόσχημα την κρίση και υπερτονισμό της ανάγκης περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης της
χώρας, προωθείται τα τελευταία χρόνια ένας νομοθετικός καταιγισμός με στόχο τη
διευκόλυνση αμφίβολης ωφέλειας για την εθνική οικονομία επενδύσεων που καταλαμβάνουν
τεράστιες εκτάσεις στον φυσικό χώρο, ακόμα και εντός των ορίων προστατευόμενων
περιοχών. Κατά το 2013, η πλέον αξιοσημείωτη ενέργεια από την πλευρά του Υπουργείου
Τουρισμού ήταν η ψήφιση από τη Βουλή τού ν. 4179/2013 για την επιτάχυνση των τουριστικών

1 http://www.opengov.gr/minenv/?p=5152

http://www.opengov.gr/minenv/?p=5152


2

επενδύσεων2.  Με τον νόμο αυτόν προάγεται η εντατική και άναρχη δόμηση,  η κατάληψη
αιγιαλών και δασών και η εγκατάλειψη στοιχειωδών περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τις
τουριστικές εγκαταστάσεις. Είχαν προηγηθεί πολλές ακόμα νομοθετικές πρωτοβουλίες με
διάσπαρτες ρυθμίσεις σε άσχετους νόμους, όπως ο νόμος-σκούπα 4092/2012 του Υπουργείου
Οικονομικών και βέβαια η περιβαλλοντικά εγκληματική και οικονομικά ασύμφορη για το
κράτος νομοθεσία για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Επίσης σημαντικό πρόβλημα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ετήσια έκθεση τού WWF
Ελλάς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το 2012, είναι «[η] de facto
πλέον αυτονόμηση του Υπουργείου Τουρισμού στο πεδίο της πολεοδομικής και χωροταξικής
νομοθεσίας για τις τουριστικές επενδύσεις και δραστηριότητες δημιουργεί μια πολιτικά
ανερμάτιστη, νομικά επισφαλή και περιβαλλοντικά καταστροφική κατάσταση για τον φυσικό
χώρο και τους φυσικούς πόρους».

Κεφαλαιώδες ζήτημα ανακύπτει με το νέο τουριστικό προϊόν που εισήχθη με την πρόσφατη
νομοθεσία για τον τουρισμό: τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Οι ισχυρισμοί του
Υπουργείου Τουρισμού ότι αυτές οι νέες υποδομές θα αποτελέσουν τη ναυαρχίδα της
τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς θα φέρουν ξένες επενδύσεις, υποσκάπτονται από το
γεγονός ότι αυτές υπάγονται στον επενδυτικό νόμο (ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε από
τον ν.  4146/2013  και ισχύει),  ο οποίος προβλέπει κρατική ενίσχυση αυτών των επενδυτικών
σχεδίων. Λαμβάνοντας ειδικότερα ως δεδομένο ότι από καμία δημόσια διαθέσιμη μελέτη δεν
προκύπτει ούτε η ζήτηση για τέτοια καταλύματα, ούτε ο κορεσμός των ήδη υπαρχόντων αυτού
του επιπέδου τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά ούτε και η ωφέλειες για την εθνική οικονομία
από την ανάπτυξη νέων,  η φρενήρης νομοθετική δραστηριότητα για τη διευκόλυνσή τους
προκαλεί πολλές αμφιβολίες επί της οικονομικής, αναπτυξιακής αλλά προφανώς και
οικολογικής βιωσιμότητάς τους.

Σε αυτήν λοιπόν την εξαιρετικά πιεστική και χαοτική κατάσταση καλείται το ΕΣΧΣΑΑ να
γνωμοδοτήσει επί ενός χωροταξικού σχεδίου που πρέπει να βάλει σε μια τάξη και να
καταστήσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο κ.υ.α. αποτελεί έναν κατάλογο επιλογών, χωρίς ιεράρχηση
προτεραιοτήτων για τον βιώσιμο αναπροσανατολισμό του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης
της χώρας. Η τάση για προώθηση της σχεδόν άνευ όρων πλέον κατασκευής μεγάλων
τουριστικών συγκροτημάτων και για χωροθέτηση των «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων»
του ν. 4179/2013 είναι εμφανής. Επιπλέον, το παρόν σχέδιο, όπως και όλα τα χωροταξικά
πλαίσια δεν περιλαμβάνουν ουδεμία πρόνοια για την παρακολούθηση και την αποτίμηση του
οικολογικού αποτυπώματος από τις ρυθμίσεις που θέτουν σε ισχύ.

Για την οργάνωσή μας, οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα οικολογικά, κοινωνικά και
οικονομικά βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης περιγράφονται στην πρόταση «Ζωντανή
ελληνική οικονομία»3,  η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 9 Οκτωβρίου 2013. Σύμφωνα με
την πρόταση αυτή, Ο τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό οικονομικό
όφελος σε συνδυασμό με το μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας και αξιοποίησης του φυσικού κεφαλαίου
της χώρας,  της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου που αποτελούν και τα βασικά κεφάλαια του
ελληνικού τουρισμού. ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει να:

*Αποτελεί δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, χωρίς να υποβαθμίζει το κεφάλαιο στο οποίο
βασίζεται, δηλαδή την ελληνική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

*Τηρεί τους όρους βιωσιμότητας που ορίζει το Global Sustainable Tourism Council.

*Λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος.

*Συμβάλλει στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

2  WWF Ελλάς, Σχόλια στο σχέδιο νόμου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής
επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Έκτακτη παρέμβαση
προς  τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, 3 Ιουλίου 2013).
3 http://www.wwf.gr/sustainable-economy/vision
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*Τονώνει την τοπική οικονομία και κοινωνία.

*Αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον χώρο του βιώσιμου τουρισμού διεθνώς
(συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών τήρησης της φέρουσας ικανότητας των προορισμών και
διαχείρισης των επισκεπτών) και να προάγει καινοτόμες λύσεις που αρμόζουν στη χώρα μας.

*Πλαισιώνεται από παράλληλες πολιτικές ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου και από στρατηγικό
όραμα για κάθε περιφέρεια, βάσει θεματικών ενοτήτων, ώστε να αποφεύγεται η τουριστική
μονοκαλλιέργεια που καθιστά τους προορισμούς ευάλωτους στην εποχικότητα και τις διακυμάνσεις
της ζήτησης.

*Ενισχύεται στο πλαίσιο μιας εθνικής αλλά και τοπικής στρατηγικής ενίσχυσης του θεματικού
τουρισμού χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (π.χ. ιστιοπλοϊκός τουρισμός, αγροτουρισμός,
νοσηλευτικός και συνεδριακός τουρισμός, καθώς και τουρισμός αναψυχής).

*Υποστηρίζεται από καθεστώς ενίσχυσης για επενδύσεις που πληρούν κριτήρια περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, αλλά και κριτήρια αισθητικής, ανάδειξης πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς,
προσωπικής συμμετοχής του επενδυτή στην επιχείρηση, δραστηριοποίησης σε παραδοσιακούς
οικισμούς, πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης.

*Αναπτύσσεται βάσει μελετών για τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, καθώς και της κοινωνίας,
οικονομίας και για την ποιότητα της προσφερόμενης εμπειρίας και υπηρεσίας στους επισκέπτες.
Τέτοιες μελέτες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά και συνολικά υπόψη στον σχεδιασμό της
τουριστικής ανάπτυξης (στις επενδύσεις, τις αδειοδοτήσεις, στη δημιουργία κινήτρων για
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τοπική ανάπτυξη, στο
marketing του τουριστικού προϊόντος κλπ.). Επιπλέον, μια μελέτη της φέρουσας ικανότητας πρέπει
να αποτυπώνεται στον χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι και το βασικό μέσο οργάνωσης των
δραστηριοτήτων στον χώρο. Χωρίς σαφές σχέδιο, χρήσεις γης, χωροταξία και πολεοδομία,
καταλήγουμε σε άναρχη τουριστική ανάπτυξη χωρίς δίκτυα, υποδομές, και αρχιτεκτονική
καλαισθησία.

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Προοίμιο

Στην παρ. Β, προτείνεται η προσθήκη περίπτωσης 7 (με αντίστοιχη αναρίθμηση των
υπολοίπων), ως εξής:

«Κύριος λόγος επιλογής τουριστικού προορισμού στην ΕΕ είναι το φυσικό περιβάλλον. Αυτό
ενισχύει την ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένων και συνεκτικών χωρικών πολιτικών που
ελαχιστοποιούν το οικολογικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και συμβάλλουν
αποτελεσματικά στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας»

Άρθρο 2-Στόχοι

Προτείνεται η εξής προσθήκη:

 ιβ) Τη βέλτιστη δυνατή παρακολούθηση και μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της
τουριστικής δραστηριότητας.

Άρθρο 3-Ορισμοί

Προτείνεται η εξής προσθήκη:

7. Ως «οικολογικό αποτύπωμα» ορίζεται η έκταση γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι
απαραίτητη για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών σε ενέργεια και νερό,
συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων ανά άτομο και την έκταση που χρειάζεται για την
απόθεση των απορριμμάτων.
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Επιπλέον, από τον ορισμό των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων
πρότυπου χαρακτήρα δεν προκύπτει καμία συνθήκη ή κριτήριο που να πιστοποιεί ακριβώς
αυτόν τον πρότυπο χαρακτήρα που επιτρέπονται επάνω σε μικρής έκτασης νησιά.

Άρθρο 5 – Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης

Σε όλες τις κατηγορίες, είναι απαραίτητο να οριστούν οι εξής κατευθύνσεις:

α. Κατά προτεραιότητα χωροθέτηση νέων τουριστικών επενδύσεων σε ήδη δομημένο χώρο και
σε εγκαταλειμένο κτιριακό απόθεμα (π.χ. εγκαταλειμένα χωριά για τη δημιουργία σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων).

β. Απαγορεύεται η χωροθέτηση νέων τουριστικών καταλυμάτων κάθε κατηγορίας σε περιοχές
που δεν διαθέτουν πρόσβαση στις απαραίτητες περιβαλλοντικές υποδομές, όπως
ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.

Ειδικά το β. προκύπτει ως απολύτως επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι πολλές τουριστικά
ανεπτυγμένες περιοχές απορρίπτουν τα απόβλητά τους δίχως καμία επεξεργασία ή σε χώρους
ταφής που στερούνται περιβαλλοντικών αδειών και όρων λειτουργίας.

Τέλος, με τον περιορισμό της κατασκευής νέων καταλυμάτων στις κατηγορίες 3 αστέρων και
άνω, περιορίζονται οι προοπτικές ανάπτυξης ποιοτικού, αλλά low budget τουρισμού, όπως ο
φοιτητικός που δείχνει προτίμηση για τα youth hostels. To γεγονός ότι καταλύματα για
χαμηλού προϋπολογισμού, όπως τα youth hostels δεν διαθέτουν τις ανέσεις πολυτελείας (και
συχνά υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος) των καταλυμάτων 3 και άνω αστέρων δεν
πρέπει να τα καθιστά ανεπιθύμητα. Ο «ποιοτικός τουρισμός» πρέπει να αντιμετωπίζεται ως να
αφορά την ποιότητα και όχι το πορτοφόλι του τουρίστα.

(Δ1) Νησιά

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι κατευθύνσεις που προτείνονται για τα νησιά.
Συγκεκριμένα,

Ομάδα Ι

Δίχως αιτιολογία, καταργείται το κατώτατο όριο των 90 τ.χλμ για την ανάπτυξη σύνθετων
τουριστικών υποδομών,  η οποία ίσχυε με βάση το άρθρο 9  της κ.υ.α 24208/11.06..  Η
συγκεκριμένη πρόβλεψη του ισχύοντος χωροταξικού για τον τουρισμό λειτουργούσε ως μη
επαρκής μεν, αλλά χρήσιμη οριζόντια πρόβλεψη για την τήρηση ενός λογικού επιπέδου
τήρησης της χωρικής φέρουσας ικανότητας των νησιών. Δίχως καμία αιτιολογία, η πρόβλεψη
αυτή αφαιρείται και  δεν αντικαθίσταται από καμία έστω και στοιχειώδη αντίστοιχη πρόνοια.

Ως μάλλον προσχηματική κρίνεται η πρόβλεψη «δ.  Μέριμνα για την αποτροπή της
μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό», καθώς δεν δίνεται καμία ειδική κατεύθυνση, ενώ
δεν αποτρέπεται ο κίνδυνος κάλυψης του μεγαλύτερου τμήματος της έκτασης των νησιών με
μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Ομάδα ΙΙΙ / δεύτερη υπο-ομάδα

Από μια πρόχειρη (με την επιφύλαξη ισχύος ειδικότερων όρων δόμησης) άσκηση γεωγραφικής
ανάλυσης προκύπτει ότι τα νησιά που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία ξεπερνούν τις 150 και
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής νησίδες:

! ΕΥΒΟΙΑ: Λαμπερούσα, Ποντικονήσι, Καβαλιανή, Χερσονήσι και Πεταλιοί
! ΑΜΟΡΓΟΣ: Νικουριά, Γραμβούσσα
! ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Πρασονήσι
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! ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Δεσποτικό και Στρογγυλό
! ΘΑΣΟΣ: Θασοπούλα
! ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Καλόλιμνος, Αγαθονήσι, Μαράθι, Αγρελούσσα και Καλόβουλος Αρκιών
! ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Σαρία και Αστακίδα
! ΚΕΑ: Μακρόνησος
! ΚΕΡΚΥΡΑ: Δίαπλος
! ΚΡΗΤΗ: Σπιναλόγκα, Ψείρα, Παξιμάδια, Κουφονήσι (Λευκή), Χρυσή, Γαυδοπούλα,

Δία, Δραγονάδα
! ΚΥΘΗΡΑ: Μακρονήσι
! ΛΑΚΩΝΙΑ: Ελαφόνησος
! ΛΕΥΚΑΔΑ: Μεγανήσι
! ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Σφακτηρία, Βενέτικο και Σαπιέντζα Μεσσηνίας
! ΜΥΚΟΝΟΣ: Χταπόδια
! ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ: Γαϊδουρόνησο και Πασσάς
! ΠΑΤΜΟΣ: Τραγονήσι, Άνυδρος
! ΠΗΛΙΟ: Τρίκερι
! ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: Μαθράκι
! ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Χριστιανά, Παλιά Καμένη,
! ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ:  Φλέβες,  Αγ.  Θωμάς,  Αγ.  Ιωάννης και Ψηλή,  Σκυλί και Σπαθί Πόρου,

Μονή, Κυρά, Δωρούσα και Μετώπη Αίγινας, Δοκός, Τρίκερι και Πετάσι Ύδρας
! ΣΚΥΡΟΣ: Πλατεία, Άργκος και Δεσπότης (Σαρακηνό)
! ΣΥΡΟΣ: Γυάρος και Δίδυμη
! ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ: Θυμιανάκι, Κεσιριά, Μεγάλος Ανθρωποφάς και Μακρονήσι
! ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Αμμουλιανή και Διάπορος

Πολλές από τις νησίδες που πλέον «ανοίγουν» για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων
τουριστικών δραστηριοτήτων προστατεύονται με βάση τις κοινοτικές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και
147/2009/ΕΚ, αλλά στερούνται άλλων ειδικών ρυθμίσεων προστασίας. Γι’ αυτές δεν
προβλέπεται καμία ειδική πρόνοια για την επίτευξη των στόχων διατήρησης των οικοτόπων
και ειδών χαρακτηρισμού τους, εκτός από την προσάρτηση στη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της προβλεπόμενης από τον ν. 4014/2011 ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι ενώ η χώρα δεσμεύεται για κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για όλες τις
περιοχές του κοινοτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, εντούτοις η
υποχρέωση αυτή αγνοείται προκλητικά, με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να στερούνται
στόχων και πλαισίου διαχείρισης. Συνεπώς κάθε πρόνοια για χωροθέτηση μεγάλων
επενδύσεων σε περιοχές Natura έρχεται σε αντίθεση με  τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού
δικαίου.

Γενικότερα οι μικρές νησίδες της χώρας αποτελούν «οικολογικά θησαυροφυλάκια», καθώς
φιλοξενούν εκατοντάδες ενδημικά είδη και σημαντικούς τύπους ενδιαιτημάτων. Η
εγκατάσταση μεγάλων τουριστικών υποδομών σε αυτές αναπόφευκτα θα επιφέρει την
καταστροφή αυτού του φυσικού πλούτου.  Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τη σπάνη των
απαραίτητων φυσικών πόρων και περιβαλλοντικών υποδομών (π.χ. νερό, ενέργεια, υποδομές
για τη διαχείριση απορριμμάτων), αλλά και τις αυξημένες ανάγκες για μετακινήσεις, είναι
δεδομένο ότι οι επενδύσεις αυτές θα έχουν ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

(Δ2) Παράκτιος χώρος

Ειδικά ο παράκτιος χώρος έχει πληγεί δυσεπανόρθωτα από την επιδείνωση της νομοθεσίας και
ειδικότερα διατάξεων προστασίας της παράκτιας ζώνης που θα έπρεπε να θεωρούνται
περιβαλλοντικό κεκτημένο.
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη φετινή ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς για την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-
NOMOreport%202013.pdf):

«Η τάση κατάληψης της παραλίας και του αιγιαλού για εισπρακτικούς λόγους,  με ολοένα πιο
υποτυπώδεις διαδικασίες και παράλληλη υποβάθμιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους,  η
οποία είχε επισημανθεί στην περσινή έκθεση, συνεχίστηκε και φέτος. [….]

Όσον αφορά τις πιο εκτεταμένες χρήσεις,  επεκτάθηκε το δικαίωμα  των τουριστικών
επιχειρήσεων να μισθώνουν τμήματα του αιγιαλού, 4  ενώ ορίστηκε, προφανώς για
επενδυτικούς λόγους (και παρά την ύπαρξη του νόμου περί αυθαιρέτων),  ότι η διαδικασία
καθορισμού της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα και η εκτέλεση λιμενικών έργων δεν
κωλύεται από την ύπαρξη αυθαίρετων του δημόσιου τομέα –  άρα,  σε κάποιες τουλάχιστον
περιπτώσεις, ούτε από την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.5 Η αστυνομικής φύσεως άδεια
των λιμενικών αρχών για την εκτέλεση έργων παραχώρησης του αιγιαλού επίσης
καταργήθηκε.6 Προφανώς, οι προβλέψεις αυτές δεν είναι αρκετές, καθώς το νέο νομοσχέδιο
για τα αυθαίρετα επιτρέπει την τακτοποίησή τους «εφόσον προϋφίστανται της σχετικής
οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού»:7 έτσι, επιδιώκεται η ανατροπή της πάγιας εξαίρεσης του
αιγιαλού από τις νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.»

Το παρόν σχέδιο κ.υ.α. δυστυχώς δεν παρέχει καμία ουσιαστική κατεύθυνση για την
αποτελεσματική προστασία και πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος που υποβαθμίζει την
κρίσιμης σημασίας παράκτια ζώνη της χώρας.

(Ζ) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αξιόλογες κατευθύνσεις, όπως η επίσπευση των διαδικασιών
κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές του Συστήματος,
αλλά και η θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των φορέων διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής,
όπου τέτοιοι υπάρχουν.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η περίπτωση θ.,  η οποία αποτελεί επί της ουσίας
μεταβατική διάταξη μέχρι τη θεσμοθέτηση των χρήσεων και δραστηριοτήτων που
προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης. Ειδικότερα όσον αφορά τις περιοχές Natura που
στερούνται πράξης καθορισμού χρήσεων γης, η υφιστάμενη νομοθεσία και η προτεινόμενη
διάταξη δεν προνοούν για την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων που προκαλούνται από
τη συγκέντρωση πολλών τουριστικών εγκαταστάσεων. Είναι απαραίτητο να προστεθεί διάταξη
που θα επιτάσσει ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα εξαρτάται από την ενδελεχή
συνεκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων από υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις στα
είδη και τους οικοτόπους χαρακτηρισμού της περιοχής ως  Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) ή
/ και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Άρθρο 6 – Ειδικές -  εναλλακτικές μορφές τουρισμού

(Γ2) Τουρισμός με σκάφη αναψυχής

Η πρόβλεψη ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ μαρινών καταργείται στην ουσία από την
πρόβλεψη για εξαιρέσεις που την ακολουθεί. Η τελευταία είναι εξαιρετικά ασαφής ως προς τα
κριτήρια που θέτει.

4  Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος IΔ. 4 ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013» (ΦΕΚ Α' 104).
5  Άρθρα 18 παρ. 6 και 21 παρ. 4 ν. 2971/2001, όπως αντικαστάθηκαν από το άρθρο 49 παρ. 3 και 2, αντιστοίχως, του ν.
4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).
6  Άρθρο 61 παρ. 1 ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
102).
7  ΥΠΕΚΑ, Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων. Άρθρο 2: Απαγόρευση υπαγωγής  (ημερομηνία επίσκεψης 10.6.2013) [
http://www.opengov.gr/minenv/?p=4981 ].

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport%202013.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-NOMOreport%202013.pdf
http://www.opengov.gr/minenv/?p=4981
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Επιπλέον, στην περίπτωση ι. αναφέρεται ο όρος «πράσινες υποδομές», αντί του ορθού
«περιβαλλοντικές υποδομές». Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
επικοινωνία της με τίτλο «Πράσινη υποδομή (ΠΥ)  –Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της
Ευρώπης»  (COM/2013/0249/τελικό)  ,  ως «πράσινη υποδομή ορίζεται το «στρατηγικά
προγραμματισμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών, καθώς και άλλων
χαρακτηριστικών στοιχείων του περιβάλλοντος,  ο σχεδιασμός και η διαχείριση του οποίου
αποσκοπούν στην παροχή ευρέος φάσματος οικοσυστημικών υπηρεσιών.  Το εν λόγω δίκτυο
περιλαμβάνει χώρους πρασίνου (ή γαλάζιου, προκειμένου για υδάτινα οικοσυστήματα) και
άλλα φυσικά χαρακτηριστικά στοιχεία των χερσαίων (συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων)
και των θαλάσσιων περιοχών. Στην ξηρά συναντάται ΠΥ σε αγροτικό και αστικό περιβάλλον.»

(Γ3) Αλιευτικός τουρισμός

Η ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού βασίζεται στην ύπαρξη υγειών βυθών και ικανών
ιχθυαποθεμάτων. Η σημερινή όμως κατάσταση των ελληνικών θαλασσών δεν αφήνει πολλά
τέτοια περιθώρια.

Με δεδομένες τις εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις της υπεραλίευσης στα ελληνικά θαλάσσια
οικοσυστήματα,  είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση λήψη μέτρων για την ανάκαμψη των
ιχθυαποθεμάτων. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών και δημοσιεύσεων καταδεικνύουν τη
μείωση ιχθυοπληθυσμών σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, κυρίως στην Ελλάδα και την
Τουρκία 8 . Αποτελεί συνεπώς άμεση προτεραιότητα η θεσμοθέτηση καταφυγίων ψαριών.
Ειδικά μάλιστα καθώς συγκεκριμένα εμπορεύσιμα είδη, όπως ο γαύρος, το μπαρμπούνι, ο
μπακαλιάρος και προφανώς ο κόκκινος τόνος και ο ξιφίας αναφέρονται από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος ως «εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων»9. Τα καταφύγια ψαριών,
δηλαδή οι περιοχές ολοκληρωτικής απαγόρευσης της αλιείας, αποτελούν την πλέον
ενδεδειγμένη μέθοδο για τη φυσική ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων. Δεδομένου ότι η Ελλάδα
δεν διαθέτει καταφύγια θαλάσσιας βιοποικιλότητας που λειτουργούν ως θύλακες δηλαδή
αναπαραγωγής της ιχθυοπανίδας, ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και σχετικές μελέτες, η
θεσμοθέτηση τέτοιων προστατευόμενων περιοχών είναι δυνατόν να γίνει άμεσα
πραγματικότητα.

Προβληματισμό επίσης προκαλεί η πρόβλεψη για μίσθωση τμημάτων του θαλάσσιου ή
χερσαίου χώρου «με χρήση εκτροφής υδρόβιων οργανισμών».  Στο σημείο αυτό είναι
απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν η χρήση των εκτρεφόμενων ειδών για αλιευτική
δραστηριότητα περιορίζεται εντός μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Η απελευθέρωση ψαριών
εκτροφείου στον φυσικό θαλάσσιο χώρο δεν μπορεί να επιτρέπεται.

Για τον καθορισμό περιοχών ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού είναι απαραίτητο
προηγηθεί ενδελεχής μελέτη της κατάστασης και της φέρουσας ικανότητας των
ιχθυαποθεμάτων και βεβαίως διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους, δηλαδή τους
ψαράδες των περιοχών αυτών. Εξυπακούεται επίσης ότι η τήρηση της νομοθεσίας και των
ειδικότερων ανά περιοχή ρυθμίσεων θα ελέγχεται αποτελεσματικά, τόσο από τις λιμενικές
αρχές όσο και από την οικεία Δ/νση Αλιείας.

(Ε.1) Γκολφ

Οι κατευθύνσεις για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων γκολφ αποτελούν ευχολογικού τύπου
υποδείξεις, για μια δραστηριότητα με πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως σε
σχέση με τις απαιτήσεις σε νερό και τις αλλοιώσεις στα τοπία.

8 Ενδεικτικά: Sala, E., Ballesteros, E., Dendrinos, P., et al. (2012, 29 Φεβρουαρίου). The Structure of Mediterranean Rocky Reef
Ecosystems across Environmental and Human Gradients, and Conservation Implications. PLoS ONE 7(2): e32742. Ανακτήθηκε
από http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032742. Επίσης, Piroddi C., Bearzi G., Christensen
V. (2010, 10 Ιουνίου). Effects of local fisheries and ocean productivity on the northeastern Ionian Sea ecosystem. Ecolοgical
Modelling.  Από: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380010001365
9 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. (29 Νοεμβρίου 2012). State of commercial fish stocks in Mediterranean Sea . Στο
Maps and graphs. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2013, από http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/state-of-commercial-
fish-stocks-in-mediterranean-sea-up-to.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032742
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380010001365
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/state-of-commercial-fish-stocks-in-mediterranean-sea-up-to
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Η πρόβλεψη για ανάπτυξη «τουριστικών προορισμών γκολφ» στις περιοχές της κατηγορίας Β1
(περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού» είναι
απαράδεκτη. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόποι
εξέχουσας οικολογικής και τοπιακής αξίας, όπως η Παρανέστια και η Παράρδια περιοχή, η
Ροδόπη, η Β. Πίνδος, ο Γράμμος και το Βίτσι, η Γκιώνα και η Οίτη.

Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων γκολφ θα έπρεπε να υπόκειται σε ιδιαίτερα κριτήρια, ακόμα και
εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ακριβώς λόγω του οικολογικού
τους αποτυπώματος. Ειδικά στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου χωροταξικού για
τον τουρισμό, είναι απαραίτητο να τεθούν σε γνώση του κοινού στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
όντως υπάρχει ζήτηση για τέτοιες μονάδες στην Ελλάδα και ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
δεν επαρκούν.

Άρθρο 7 – Ειδικές και τεχνικές υποδομές

(Γ) Ύδρευση

Σε περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκείς υδάτινους πόρους, σύμφωνα και με τα δεδομένα που
παρουσιάζονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροιής, δεν θα έπρεπε να
επιτρέπεται η ανάπτυξη υδροβόρων τουριστικών υποδομών, όπως οι εγκαταστάσεις γκολφ.

(Δ) Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

Η ανάπτυξη νέων τουριστικών εγκαταστάσεων θα έπρεπε διαρρήδην να απαγορεύεται σε
περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε οργανωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
(ΧΥΤ, μονάδες ανακύκλωσης και κέντρα επεξεργασίας αστικών λυμάτων).

Περιπτώσεις ανεπαρκούς διαχείρισης των ανυπολόγιστων όγκων απορριμμάτων και αστικών
αποβλήτων σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές αφθονούν στην Ελλάδα και αποτελούν
πλέον κανόνα, παρά εξαίρεση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ζακύνθου που
εξακολουθεί να λειτουργεί παράνομα χώρο ταφής εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου, με αποτέλεσμα τα στραγγίσματα να ρέουν στον θαλάσσιο χώρο.
Πρόσφατα μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχιζόμενη παράνομη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου και
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης έργων δημιουργίας ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων
διαχείρισης απορριμμάτων. Και όμως, το παρόν σχέδιο κ.υ.α. προβλέπει περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη περιοχών όπως η Ζάκυνθος.

Άρθρο 8 – Κατευθύνσεις και κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς και επίλυση

Α. Δάση και δασικές εκτάσεις
Η διατύπωση στο υπό συζήτηση σχέδιο κ.υ.α. σηματοδοτεί σαφή επιδείνωση της ισχύουσας με
την κ.υ.α. 24208/11.06.2009 διάταξης, η οποία προβλέπει τα εξής:

 «Α. Δάση και δασικές εκτάσεις
Επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών, μη μόνιμων,  υποδομών εξυπηρέτησης ειδικών μορφών
τουρισμού φύσης, αποκλειστικά για τη φύλαξη εξοπλισμού και την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η
δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων του άρθρου 40 του ν. 3105/2003 και δασικών χωριών
του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 998/1979.»

Η προτεινόμενη κατεύθυνση,  βάζει και χωροταξική «σφραγίδα»  στο τέλος του
προστατευτικού για τον δασικό πλούτο της χώρας θεσμικού πλαισίου που τέθηκε με το άρθρο
24 του Συντάγματος και τον Δασικό Κώδικα. Με πρόσχημα την ανάγκη αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης με οικοδομική ανάπτυξη και επιχειρηματολογία που υπερτονίζει υπαρκτές
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ή και αβάσιμες περιπτώσεις θεσμικών προβλημάτων, η δασική νομοθεσία υφίσταται συνεχή
υποβάθμιση μέσω ρυθμίσεων από διαφορετικά υπουργεία και στο πλαίσιο άσχετων με το θέμα
νόμων, επιτείνοντας έτσι τη δικαιοδοτική ανασφάλεια και ασάφεια.

Άρθρο 9 – Λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασμού και προτάσεις

Η πρόβλεψη για θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των οικείων φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών είναι ένα από τα θετικά στοιχεία του σχεδίου κ.υ.α. Θα ήταν
σημαντικό να οριστεί ο τρόπος θέσπισης του τέλους αυτού.

Για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος από την εφαρμογή του χωροταξικού
πλαισίου,  και με δεδομένο ότι η παρ.  5  του άρθ.  7  του ν.  2742/1999  ΔΕΝ ορίζει πώς και με
ποιους δείκτες παρακολουθείται και αποτιμάται το οικολογικό αποτύπωμα των ρυθμίσεων,
προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης διάταξης:

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Τουρισμού, καθορίζει δείκτες παρακολούθησης του οικολογικού αποτυπώματος της
τουριστικής δραστηριότητας, κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος ειδικού πλαισίου
χωροταξικού σχεδιασμού.»

Άρθρο 11 – δεν υπάρχει;

Λοιπά άρθρα

Δεν είναι κατανοητή η αρίθμηση «Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ»  και «Άρθρο ΤΡΙΤΟ»,  ειδικά καθώς
ακολουθούν το Άρθρο 12.

Δεν είναι κατανοητό σε τι αναφέρεται η περίπτωση 1  του «Άρθρου ΔΕΥΤΕΡΟΥ»,  η οποία
παραπέμπει στο προηγούμενο άρθρο, το οποίο όμως δεν αφορά την προστασία και διαχείριση
του περιβάλλοντος, αλλά τις καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις. Το χρονικό διάστημα
ισχύος ποιων ακριβώς όρων ορίζεται σε 12  έτη;  Και από πού προκύπτουν τα 12  έτη,  όταν το
άρθρο 7 του ν. 2742/1999 ορίζει σαφώς ότι τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού
αναθεωρούνται ανά πενταετία;

Για το WWF Ελλάς,
Θεοδότα Νάντσου, Τακτικό μέλος ΕΣΧΣΑΑ
Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Αναπληρωματικό μέλος ΕΣΧΣΑΑ


