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ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ 
 

Kειμένο θέσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επί του 

σχεδίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ όπως αυτό εστάλη στα 

μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας 
Εισαγωγικό πλαίσιο 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΕΧΣΘΧ) αποτελεί κείμενο βασικών 

αρχών πολιτικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου, καθώς και για τον 

συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με χωρικές συνέπειες.  

Περιλαμβάνει κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, τους βασικούς άξονες, καθώς και τους 

μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της 

Κυβέρνησης και των επιμέρους φορέων της. Ενσωματώνει, επίσης, την εθνική θαλάσσια 

χωρική στρατηγική και οφείλει να προτείνει τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου. 

Η ΕΧΣΘΧ αποτελεί την θεσμική βάση για τους μακροχρόνιους στόχους του χωρικού 

σχεδιασμού στον θαλάσσιο χώρο, καθώς και άλλων πολιτικών με χωρικές συνέπειες και για 

τον συντονισμό των χωροταξικών πλαισίων, των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων και 

προγραμμάτων, και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να βασιστεί σε συνεργασία με τα 

συναρμόδια υπουργεία, κάτι που θα διασφαλιστεί και με την έγκριση μέσω ΠΥΣ. Η γενική 

αυτή αρχή δεν πρέπει όμως να υποβαθμίσει τον κεντρικό ρόλο του ΥΠΕΝ στην χάραξη της 

χωρικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι τομεακές 

πολιτικές να συμπεριλαμβάνουν και συνθέτουν τους στόχους αειφόρου χωρικής ανάπτυξης 

στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, χωρίς αυτοί να υποτάσσονται άκριτα σε τομεακές 

προτεραιότητες.  

Το στοίχημα για το ανά χείρας κείμενο ΕΘΧΣ είναι συγκεκριμενοποιεί τα εργαλεία, τους 

φορείς και τις παραμέτρους που θα δικαιολογούσαν τον τίτλο της ως κείμενο στρατηγικής 

και να εξασφαλίζει το κύρος και την εφαρμοσιμότητα των στρατηγικών κατευθύνσεων που 

θέτει. 

Επισημαίνουμε πάντως ότι το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας 

των σχολίων των μελών του ΕΣΧ δεν επέτρεψε την αναλυτική επεξεργασία θέσεων και 

προτάσεων όλων των διατάξεων της ΕΧΣΧΘ. Η ΕΛΛΕΤ θεωρεί αναγκαία την οριζόντια 

κυκλοφορία μεταξύ των μελών του ΕΣΧ όλων των κειμένων που θα κατατεθούν ώστε να γίνει 

ουσιαστική διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου και των βελτιωτικών 

προτάσεων που θα κατατεθούν από τους φορείς που εκπροσωπούνται στο ΕΣΧ.  
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Επί της αρχής 

Η θέσπιση ΕΧΣΘΧ αποτελεί εκκρεμούσα υποχρέωση της χώρας η οποία πηγάζει από το 

άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ (αρθ. 9, ν. 4546/2018 όπως ισχύει) και το αρθ. 61 του ν. 

4622/2019 (Α 133) και είχε καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2021. 

Ως εκ τούτου η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) επικροτεί την 

πρόθεση του ΥΠΕΝ να καταρτίσει ΕΧΣΘΧ αλλά επισημαίνει σειρά ζητημάτων που χρήζουν 

βελτίωσης ή/και αποσαφήνισης, με βασικό στόχο να αποτελέσει η ΕΧΣΘΧ ένα κείμενο ικανό 

να εκφράσει τις πολιτικές ενός κράτους, όπως η Ελλάδα, το οποίο συνδέεται τόσο στενά και 

άμεσα με τις θάλασσες και τα νησιά του, και όχι μια απλή τυπική εκπλήρωση υποχρεώσεων 

της χώρας έναντι του Κοινοτικού Πλαισίου. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η οδηγία πλαίσιο για 

τον θαλάσσιο χώρο είναι ενίοτε πληρέστερη του σχεδίου ΕΧΣΘΧ γι’ αυτό είναι αναγκαίο να 

επισημανθεί ότι οι διατάξεις της αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο για τα Θαλάσσια 

Χωροταξικά Πλαίσια (ΘΧΠ) ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ή όχι στο κείμενο της  

Κρίσιμο ζήτημα αρχής είναι ο χαρακτήρας των ΘΧΠ ως προς το αν θα περιέχουν και 

κανονιστικού τύπου ρυθμίσεις εκτός από τις στρατηγικές κατευθύνσεις καθώς δεν 

προβλέπεται το πολεοδομικό τοπικό επίπεδο στην θαλάσσια χωροταξία, τα ΘΧΠ καλούνται 

να περιλάβουν και κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τις 

κατευθύνσεις για την χωροθέτησή τους στις τέσσερεις προβλεπόμενες θαλάσσιες περιοχές. 

Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι κυρίως απαγορευτικές, δηλαδή προστατευτικού 

χαρακτήρα και δευτερευόντως να υποδεικνυουν περιοχές αναζήτησης για την χωροθέτηση 

χρήσεων θέτοντας με σαφήνεια τα κριτήρια καταλληλότητας των περιοχών ανά χρήση, κάτι 

που θα όφειλε να είχε τεθεί ήδη στην παρούσα στρατηγική. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να 

είναι λεπτομερείς και δεσμευτικές οι κατευθύνσεις που θα δώσουν τα ΘΧΠ προς την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση καθως και να δοθεί έμφαση στην ΣΠΜΕ των ΘΧΠ και στους 

όρους που θα θέσει, ως προς την παρακολούθηση της πορείας των ΘΧΠ 

Η συνολική αξιολόγηση της ΕΛΛΕΤ είναι πως το κείμενο το οποίο εστάλη στα μέλη του 

Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧ) είναι περισσότερο επεξεργασμένο σε σχέση με το 

κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση. Η δομή του, και το περιεχόμενό του προσομοιάζουν 

πολύ περισσότερο σε κείμενο Στρατηγικής αν και παραμένει ο διαπιστωτικός και συχνά 

ασαφής χαρακτήρας πολλών διατάξεών του, ο οποίος δημιουργεί αμφιβολίες για την 

αποτελεσματικότητά του σε επίπεδο υλοποίησης των προτεραιοτήτων και στόχων του. Για 

τον λόγο αυτό συμπληρώνεται το παρόν κείμενο θέσεων με το συνημμένο παράρτημα.  

 

Θετικά σημεία με βελτιωτικές προτάσεις  

Η υπό διαβούλευση ΕΧΣΘΧ ορίζει τη σχέση μεταξύ ΕΧΣΘΧ, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 

(ΕΧΠ), Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) και 

λοιπών σχεδίων, τονίζει οριζόντια τη σημασία της διασυνοριακής διαχείρισης των υδάτων, 

της συνεργασίας με Τρίτα Κράτη, συνυπολογίζει με πληρότητα τα προγράμματα και σχέδια 

που συνδέονται με τον θαλάσσιο χώρο και καταγράφει ολοκληρωμένα, αλλά μέσω μιας 

τομεακής προσέγγισης, τις κατευθύνσεις για τους διάφορους τύπους δραστηριοτήτων.  
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Θετική είναι η πρόβλεψη για συσχέτιση του παράκτιου με τον θαλάσσιο χώρο καθώς και 

με τα ΕΧΠ για ΑΠΕ, τουρισμό, υδατοκαλλιέργειες κ.α. Είναι όμως βασικό να συνεκτιμάται και 

το επίπεδο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, και να τροφοδοτείται η ανάδραση με αυτά  

Κρίσιμη είναι επίσης η αναφορά στη σημασία της γαλάζιας ανάπτυξης, βάσει των αρχών 

της αειφορίας. 

Σημαντικό είναι το γεγονός πως η δημοκρατική και συμμετοχική διαμόρφωση 

αποφάσεων επισημαίνεται ως βασική επιδίωξη της ΕΧΣΘΧ κατά τη διαμόρφωση πολιτικών 

αλλά και κατά τη διακυβέρνηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, καθώς και η αναφορά στα 

γνωστά διεθνώς εργαλεία οικοδόμησης συναινέσεων. Θα πρέπει ωστόσο να προκύπτει 

σαφώς ότι η μεθοδολογία αυτή πρέπει να ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση των ΘΧΠ , αλλά 

και των χερσαίων σχεδίων (όλων των βαθμίδων) που περιλαμβάνουν παράκτιο χώρου. Καλό 

είναι επίσης να διακριθεί και να δοθεί έμφαση και στον ενδοδιοικητικό συντονισμό (ιδίως 

στο στάδιο της εφαρμογής), πλην της συμμετοχικής διαδικασίας. 

Οι διατάξεις που περιέχονται για τα θέματα των ενάλιων αρχαιοτήτων σαφώς 

δημιουργούν μια θετική προοπτική για την προστασία και ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής 

κατηγορίας πολιτιστικής κληρονομιάς, και της αναγκαίας συνεργασίας της πολιτικής 

προστασίας αρχαιοτήτων με την χωρική και περιβαλλοντική πολιτική. 

Η προβλεπόμενη πιλοτική εφαρμογή της βάσης των γεωχωρικών δεδομένων για τον 

ελληνικό θαλάσσιο χώρο ορθά αναγνωρίζεται ως βασικό βήμα για τη διαμόρφωση μιας 

επιτυχημένης πολιτικής για τον θαλάσσιο χώρο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόταση για 

σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Γεωχωρικών Δεδομένων σε Εθνικό Επίπεδο. Η πληθώρα 

δεδομένων σε διαφορετικά Υπουργεία και Τμήματα στη μορφή που είναι σήμερα είναι μη 

αξιοποιήσιμη στη κλίμακα των ΘΧΣ ενώ σημαντική πληροφορία παρέχεται και από τις 

μελέτες των ΠΧΠ η οποία όμως πρέπει να ομογενοποιηθεί από μοναδικό φορέα κυρίως ως 

προς την ονομασία και περιγραφή των εκάστοτε γεωχωρικών δεδομένων. 

Ορθά κρίνεται από την ΕΧΣΧΘ ως χρήζων παρέμβασης ο κλάδος της κρουαζιέρας. Ωστόσο 

οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οφείλουν να είναι φιλόδοξες στον βαθμό που διαρκώς 

εντείνονται οι επιπτώσεις από τον συγκεκριμένο κλάδο. Είναι αναγκαία η διαμόρφωση 

διαχειριστικών και περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή φαινομένων κορεσμού στην 

ημερήσια επισκεψιμότητα των νησιών και άλλων παράκτιων προορισμών, λαμβάνοντας 

υπόψη την φέρουσα ικανότητα τους . 

Η θετική πρόβλεψη για βάση δεδομένων υπό το ΥΠΕΝ, που πρέπει να είναι ανοικτή και 

προσβάσιμη σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, είναι αναγκαίο βήμα για την παρακολούθηση 

και βελτίωση των πολιτικών μέσω του Παρατηρητηρίου. Δυστυχώς όμως στην χώρα μας δεν 

υπάρχει θετική εμπειρία από τη σύσταση και λειτουργία παρατηρητηρίων, όπως έχει 

διαπιστωθεί από τα χωρικά παρατηρητήρια του ν. 4495/2017 Θα απαιτηθεί άρα ιδιαίτερη 

προσπάθεια στην υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης με χαρακτηριστικά διοικητικής 

μεταρρύθμισης μείζονος σημασίας, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική παρακολούθηση της 

εφαρμογής της στρατηγικής και των χωρικών και τομεακών πολιτικών που πηγάζουν ή 

συνδέονται με αυτήν.  
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Σημεία προβληματισμού και κριτικής, με βελτιωτικές προτάσεις  

Κεντρικό ζήτημα για την θέσπιση της ΕΧΣΘΧ είναι συμπληρώνει το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο και να μην περιορίζεται στην επανάληψη σειράς ρυθμίσεων οι οποίες έχουν ήδη 

θεσμοθετηθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η επανάληψη 

εννοιών/ ορολογιών και ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην ΕΧΣΘΧ, αλλά ήδη υπάρχουν 

στον ν. 3983/11 (σσ. ‘Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις’). Ανάλογο είναι το παράδειγμα 

με την επανάληψη των διατάξεων περί κανονιστικής πυκνότητας του ν. 4758./2021, θέματα 

που εξ άλλου είναι δύσκολα και δεν έχουν δρομολογηθεί ώστε να κριθούν και από την 

εφαρμογή τους  

Επιπρόσθετα δεν προκύπτει ότι συνυπολογίζονται τα Προγράμματα Μέτρων για την 

επίτευξη ή διατήρηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης τα οποία θεσπίστηκαν με την 

Υ.Α. 142569/2017 (ΦΕΚ 4728-29/12/2017) και προβλέπονταν στον ν. 3983/11. Σημειώνεται 

επίσης ότι στα έχοντας υπόψη δεν αναφέρεται ο «Στρατηγικός Σχεδιασμός της Γενικής 

Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα (GFMC)» καθώς και μια σειρά 

από άλλες διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, που αναφέρονται στο κείμενο (πχ έλεγχοι 

ασφάλειας μεταφορών, υδάτινων έρμων κλπ, βλέπε παράρτημα ) . 

Αμφιβολίες προκύπτουν για τον προτεινόμενο συνδετικό μηχανισμό εποπτείας και 

παρεμβάσεων μεταξύ Θαλάσσιων και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων καθώς δεν 

προσδιορίζονται οι φορείς που θα τον συντονίσουν, οι φορείς που προβλέπεται να 

συμμετέχουν, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, ο 

χρονικός ορίζοντας κοκ. Οι ουσιαστικές αυτές παραλείψεις θέτουν σε διακινδύνευση το όλο 

εγχείρημα. Εξάλλου στο γεμάτο παθογένειες ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού η 

δημιουργία νέων και διακριτών οργανισμών/ εργαλείων έχει αποδειχθεί ότι δεν πετυχαίνει 

ως προσέγγιση. Αντίθετα καλύτερες πιθανότητες επιτυχίες έχουν πρωτοβουλίες στελέχωσης 

και γενικότερης υποστήριξης των υφιστάμενων δομών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας τους και τήρηση διαφανών / συμμετοχικών διαδικασιών και μέριμνα για την 

σύνδεση και αλληλοεπίδραση με τον χερσαίο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Κατά την διαβούλευση της ΕΧΣΘΧ η ΕΛΛΕΤ είχε καταγράψει ως λανθασμένη την 

προσέγγιση του Ν. 4759/20 να διαχωρίζεται ο θαλάσσιος από τον χερσαίο χώρο της 

παράκτιας ζώνης, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές, ο σκοπός και το πεδίο 

εφαρμογής της ΕΧΣΘΧ πλαισιώνει την χερσαία παράκτια ζώνη τόσο ως οικοσύστημα, όσο και 

ως προς τις χρήσεις/ δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή (παράκτιο τοπίο), οι 

οποίες και είναι αλληλένδετες με τις θαλάσσιες δραστηριότητες που συνδέονται με τον 

χωρικό σχεδιασμό. Με το σημερινό σχέδιο ΕΧΣΘΧ αναγνωρίζεται ως δεδομένη αυτή η 

επιλογή αλλά είναι βασικό να βελτιωθούν περεταίρω οι σχέσεις τους. 

Κρίσιμη είναι επίσης η επισήμανση ότι σε πολλά σημεία του κειμένου της υπό 

διαβούλευση ΕΧΣΘΧ σημειώνεται η ανάγκη προσδιορισμού σχεδίων/ διαδικασιών από την 

ίδια την ΕΧΣΘΧ, αλλά κάτι τέτοιο τελικά δεν γίνεται. Τα όρια Εθνικού Θαλάσσιου Χώρου 
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καταγράφονται με πληρότητα. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι σύμφωνα με το ν. 4546/2018, 

όπως ισχύει, οι περιοχές εκπόνησης των ΘΧΠ ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνεται ότι στο κρίσιμο αυτό θέμα το υπό διαβούλευση 

κείμενο της ΕΧΣΘΧ καταγράφει μεν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις διάκρισης των 

περιοχών, αλλά ως προς τους στόχους υπολείπεται σε σαφήνεια και διατύπωση πολιτικής με 

σαφή προσδιορισμό στόχων. 

Η περιφερειοποίηση του θαλάσσιου χώρου για να πετύχει τη μείωση συγκρούσεων, την 

αύξηση συνεργειών και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να εξειδικεύει 

και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που χρειάζεται να τηρηθούν ανά τομέα, ιδίως αναφορικά 

με τις δραστηριότητες οι οποίες είναι άμεσα εξαρτώμενες από τα γεωγραφικά και 

κοινωνικοοικονομικα δεδομένα κάθε χωρικής ενότητας. Εμφανής γίνεται η παραπάνω 

αναγκαιότητα στις περιπτώσεις ενοποίησης των όμοιων και ομοιογενών συστημάτων κάθε 

επιμέρους θαλάσσιας περιοχής.  

Ιδιαίτερα για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 αξίζει να τονιστεί 

ότι παρά τη θετική άποψη για «ενιαία διαχείριση» θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη τα 

χαρακτηριστικά κάθε κηρυγμένης περιοχής ως προς τη γεωγραφική θέση, τη μορφολογία, το 

κλίμα κλπ. Σημειώνεται επίσης ότι από τις κατευθύνσεις για τις θαλάσσιες προστατευόμενες 

περιοχές Natura 2000, απουσιάζει η όποια αναφορά στους στόχους της Στρατηγικής για τη 

Βιοποικιλότητα, αλλά και στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, που αποτελούν δεσμευτικό 

πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την διαχείριση των περιοχών Natura 2000 παράλειψη ικανή 

από μόνη της να καταδικάσει σε αποτυχία τη δυνατότητα εφαρμογής της ΕΧΣΘΧ. 

Σημειώνεται ότι μολονότι η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνεται στα λαμβάνοντας υπόψιν 

της ΕΧΣΘΧ δεν υπάρχουν σε κανένα άρθρο της συσχετίσεις με τις προβλέψεις της.  

Η εμβάθυνση της ΕΧΣΘΧ στα θεμελιώδη ζητήματα της ενέργειας (αιολικής, κυματικής,) 

των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και των υποστηρικτικών υποδομών, των 

τουριστικών διαδρομών, της ασφάλειας, της αλιείας, των εξορύξεων, της έρευνας και της 

προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι απαραίτητο να γίνει με ουσιαστικό και 

ευδιάκριτο τρόπο. Θετική είναι η πρόβλεψη της ΕΧΣΧΘ για την κατά προτεραιότητα 

χωροθέτηση πλωτών αιολικών και φωτοβολταϊκών στον θαλάσσιο χώρο, υπό τους όρους της 

ολοκληρωμένης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και της διαβούλευσης με 

τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία.  

Ως προς το μείζον ζήτημα των εξορύξεων στον θαλάσσιο χώρο η ΕΧΣΧΘ ορθά σημειώνει 

ότι η εξόρυξη υδρογονανθράκων δεν αποτελεί δραστηριότητα που συνάδει με το γενικότερο 

Ευρωπαϊκό και Ελληνικό κλιματικό σχεδιασμό, κάτι που αναφέρεται και στο υπό 

αναθεώρηση ΕΣΕΚ, στο οποίο η παραγόμενη από υδρογονάνθρακες ενέργεια ορθά 

προβλέπεται να ελαχιστοποιηθεί έως το 2050. Σε άλλο σημείο του σχεδίου όμως φαίνεται 

να προβλέπεται η χωροθέτηση εξορύξεων και μάλιστα σε προστατευόμενες περιοχές. Η 

ΕΧΣΧΘ οφείλει να συμβάλλει στην απαγόρευση χωροθέτησης δραστηριοτήτων εξορύξεων σε 

θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, προβλέποντας μάλιστα ρητά ότι οι 

όποιες προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στις περιοχές Natura 2000 οφείλουν να 
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συμβαδίζουν με τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια 

Διατήρησης και τις προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Πάγια θέση της ΕΛΛΕΤ είναι η αναγκαιότητα σύντομης δημοσιοποίησης του υπό 

αναθεώρηση νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τις ΑΠΕ ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 

πραγματικότητα. Το σχέδιο αυτό θα αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και την χωροθέτηση των 

ΑΠΕ στον θαλάσσιο χώρο.  

Αναφορικά με τα ζητήματα των υποδομών απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 

εφαρμογή της ΕΧΣΧΘ είναι η συνάρτηση των προτεινόμενων κατευθύνσεων με την εκπόνηση 

μελετών μεταφορικής ζήτησης στο πλαίσιο ένταξης τους στην ευρύτερη πολιτική Υποδομών 

όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από το Υποδομών και Μεταφορών και συναρτήσει στενής 

συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Ως προς τον κλάδο της ναυσιπλοίας χρειάζεται η διαμόρφωση κατευθύνσεων με στόχο τη 

σχηματοποίηση προληπτικών μέτρων για την περιβαλλοντική ασφάλεια των 

χρησιμοποιούμενων μέσων. 

 

Τελική τοποθέτηση 

Κατά την άποψη της ΕΛΛΕΤ η υπό διαβούλευση ΕΧΣΧΘ αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση 

που καλύπτει την τυπική εκπλήρωση μιας υποχρέωσης της χώρας βάσει του ευρωπαϊκού 

δικαίου και θέτει ένα πλαίσιο αρχών και προτεραιοτήτων για τον θαλάσσιο χώρο.  

Για να δικαιολογηθεί ο τίτλος του ως κείμενο στρατηγικής καλό είναι να συμπληρωθεί με 

συγκεκριμένες διατάξεις και να αναμορφωθούν ορισμένες κρίσιμες διατυπώσεις του ώστε 

να μην είναι διαπιστωτικού χαρακτήρα αλλά να δίνουν ουσιαστικές και όχι ενδεικτικές 

κατευθύνσεις στα υποκείμενα επίπεδα των ΘΧΠ αλλά και στις τομεακές πολιτικές. 

Η ΕΛΛΕΤ καταθέτει σε συνημμένο παράρτημα ενδεικτικές -προτάσεις , αναδιατυπώσεων 

σε κρίσιμες διατάξεις που εκτιμά ότι θα είναι χρήσιμα και κρίσιμα στην κατεύθυνση της 

τόνωσης της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των κατευθύνσεων της ΕΧΣΧΘ. 
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