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ΕΛΛΕΤ 
Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου  ΣΘΕΠ  
Ομάδα εργασίας Τουρισμός, Επενδύσεις, Χωροταξία  

1.9.2022 
 

Θέσεις προς την δημόσια διαβούλευση επί ορισμένων Σ.Μ.Π.Ε. και 

Ε.Π.Σ. τουριστικών επενδύσεων  

Α. Γενική τοποθέτηση 

Η ΕΛΛΕΤ όπως έχει διατυπώσει και με άλλες ευκαιρίες τόσο προς την ΔΙΠΑ (με αφορμή την 

ΣΜΠΕ του ΕΠΣ στο Πικρί Νερό Ίου) όσο και προς την Γεν Γραμματεία Χωροταξίας του ΥΠΕΝ, σε 

ποικίλες ευκαιρίες (υποβολή έκθεσης για την φέρουσα ικανότητα στη Σαντορίνη,  

προδιαγραφές ΤΠΣ/ΕΠΣ, τουριστική και χωροταξική νομοθεσία, σχεδιασμός οδικού δικτύου, 

κλπ) θεωρεί ότι η τουριστική ανάπτυξη στην χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή νέας 

ανόδου και θα έπρεπε να παρέχεται πολύ σαφέστερο και μελετημένο χωροταξικό πλαίσιο 

προς τους επενδυτές προκειμένου να αποφευχθούν  φαινόμενα υπερκορεσμού και 

υποβάθμισης του ίδιου του τουριστικού προϊόντος της Χώρας. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο 

έντονο στις Κυκλάδες που αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα του ελληνικού νησιωτικού 

χώρου. 

Η γενική μας τοποθέτηση, που αφορά στο σύνολο των μεμονωμένων μεγάλων επενδύσεων 

τουριστικής ανάπτυξης στην Χώρα, επικεντρώνεται στα εξής: 

1. Είναι επείγουσα ανάγκη να τεθεί σε δημόσιο διάλογο και να προωθηθεί η θεσμοθέτηση του 

Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό. Εν όψει αυτού του θεσμικού κενού καλό 

είναι να λαμβάνεται υπόψη τα δύο προηγούμενα, στο βαθμό που η ακύρωσή τους έχει γίνει 

για τυπικούς λόγους,   

2. Απολύτως δεσμευτικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ισχύον ΠΧΠ, η ανάγνωση του οποίου 

πρέπει να γίνεται συνολικά επί της περιφερειακής ή υποπεριφερειακής χωρικής  ενότητας, ή 

σε επίπεδο νησιού, και όχι αποσπασματικά για την περιοχή της επένδυσης, ώστε να εκτιμηθεί 

προς τα πού προτείνεται να προσανατολιστούν οι τουριστικές επενδύσεις και ποια τμήματα 

του χώρου να αντιμετωπιστούν ως δυνάμει περιοχές προστασίας. Μόνο έτσι μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αποσπασματικότητας των ad hοc χωροθετήσεων, και να 

συνεκτιμηθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας μιας επένδυσης και η εναρμόνιση και η συμβολή 

της στην υλοποίηση των στόχων του ΠΧΠ. (βλ. διατάξεις του Ν.4447/2014 όπως ισχύει), έτσι 

ώστε να θεωρείται θεμιτή η εφαρμογή ειδικού αδειοδοτικού καθεστώτος.  

3. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Τοπίο για την 

αναγκαιότητα προστασίας, ανάδειξης και διάσωσης της ακεραιότητας του τοπίου ιδίως όταν 

πρόκειται για περιοχές γύρω από ζώνες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ή Τοπίων 

Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους, που αποτελούν τον πυρήνα του τουριστικού πόρου κάθε 

χωρικής ενότητας με τουριστική αναπτυξιακή δυναμική. Η ΕΛΛΕΤ έχει ήδη επισημάνει (βλ. 
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συμπεράσματα σχετικής ημερίδας σε συνδιοργάνωση με ΕΕΔΙΠΟΧ και MedINA, Φεβρουάριος 

2022) την αναγκαιότητα συμπλήρωσης της ΣΜΠΕ με μελέτη ένταξης στο τοπίο, ακόμα και στο 

επίπεδο των εναλλακτικών σεναρίων, πρόταση που συνάδει με την οδηγία 2001/42.   

4. Η τομεακή νομοθεσία του Υπ. Τουρισμού δεν μπορεί να υποκαθιστά τον χωροταξικό και 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό, και μάλιστα με κριτήρια αμφιβόλου επιστημονικότητας, ως προς 

τον ήπιο ή μη χαρακτήρα μιας επένδυσης, αφού την κατατάσσει με γνώμονα την πυκνότητα 

δόμησης εντός ενός «οικοπέδου» και όχι σε επίπεδο χωρικής ενότητας, ή διακριτών ζωνών. 

Αντίθετα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ώστε ο πρόσφατος θεσμός των τουριστικών 

παρατηρητηρίων (DMMO) να επιδιώκει την σύμπλευση χωρικής,  περιβαλλοντικής και 

τουριστικής πολιτικής. 

5. Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της χωρικής ενότητας υποδοχής είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την αποδοχή ή μη μιας επένδυσης για την οποία απαιτείται ειδική θεσμική 

ρύθμιση σχεδιασμού (μέσω ΕΠΣ). Το ΕΠΣ και η ΣΜΠΕ δεν μπορούν να υπερβούν αυτό το θέμα, 

ιδίως μετά την νομολογία του ΣτΕ, η οποία επισημαίνει (α) ότι η απλή ζήτηση οικιστικής 

ανάπτυξης δεν συνιστά επαρκή λόγο τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ανάπτυξης, (που αφορά 

μάλιστα τις οικιστικές επεκτάσεις στο ΓΠΣ Πάρου), επισήμανση η οποία, κατά την γνώμη μας 

ισχύει και στις τουριστικές επενδύσεις όταν εμμέσως προωθούν οικιστική ανάπτυξη και (β) 

την ανάγκη συνεκτίμησης (συνεργιστικής) του σωρευτικού χαρακτήρα των επιπτώσεων των 

επικείμενων ή δυνητικών επενδύσεων.  

6. Για το «εργαλείο» των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων, η ΕΛΛΕΤ έχει εντοπίσει ότι η 

λανθάνουσα οικιστική ανάπτυξη (παραθεριστικής κατοικίας) υπό μορφή τουριστικής 

επένδυσης, αποτελεί σοβαρή θεσμική στρέβλωση σε σχέση με τις συνταγματικές επιταγές 

περί πολεοδομικής ενεργοποίησης μιας περιοχής και των συνεπαγόμενων υποχρεώσεων της 

ιδιοκτησίας, όπως ρητά προβλέπεται στο Σύνταγμα (αρ24,παρ3) και έχουν κριθεί από το Σ.τ.Ε. 

Η διατυπωθείσα πρόταση της ΕΛΛΕΤ επ΄ αυτού απαιτεί νομοθετική πρόβλεψη, με 

χαρακτηριστικά μεταρρύθμισης, η οποία θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση των επενδύσεων 

στην αειφορική τοπική ανάπτυξη. Ήδη πολλές επενδύσεις εμπεριέχουν κάποιες «εθελούσιες» 

προτάσεις, αυτής της λογικής, αλλά δεν έχουν το δέον θεσμικό βάρος.    

7. Το ζήτημα της αναγκαιότητας σχεδιασμού του οδικού δικτύου σε επίπεδο τουλάχιστον 

Δήμου ή έστω Δημοτικής Ενότητας, οι οποίες μάλιστα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

υπαγορεύονται από εντετοπισμένες εκτιμήσεις με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικών 

αναγκών που έχει αναδείξει και η νομολογία του ΣτΕ (βλ. απόφαση Σ.τ.Ε. 665/2018 κ.ά.),, 

αφορά συνολικά στις εκτός σχεδίου αναπτύξεις, είτε αυτές γίνονται υπό μορφήν 

μεμονωμένου υποδοχέα, είτε με τις γενικές διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης. Παρά την 

διάκριση μεταξύ πρόσβασης και προσώπου για την εκτίμηση της οικοδομησιμότητας ενός 

γηπέδου, δεν σημαίνει ότι με το ΕΠΣ δεν θα πρέπει να μελετηθεί συνολικότερα το οδικό δίκτυο 

μιας περιοχής, ιδίως δε όταν προτείνονται νέες διανοίξεις.  

Επίσης η διάνοιξη οδού θα πρέπει να εκτιμάται στο σενάριο της μηδενικής παρέμβασης, όπου 

κατά τεκμήριο δεν είναι δυνατή η δόμηση, αν δεν υπάρχει πρόσωπο επί αναγνωρισμένης -

μέσω σχεδιασμού- οδού.   
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8. Για το (συχνό) φαινόμενο τουριστικών επενδύσεων σε περιοχές εντός του δικτύου Natura 

2000, η θέση της ΕΛΛΕΤ  είναι ότι -προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με τις ευρωπαϊκές 

υποχρεώσεις της χώρας- δεν πρέπει να χωροθετούνται μεγάλες επενδύσεις στις περιοχές 

αυτές χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί τα σχέδια διαχείρισης και οι στόχοι για την διατήρηση 

της περιβαλλοντικής ποιότητας των προστατευτέων ειδών και οικοτόπων. Είναι επιτακτική 

ανάγκη η προώθηση  και θεσμοθέτηση του προγράμματος των ΕΠΜ και οι προτεινόμενες 

ρυθμίσεις θα πρέπει να συνάδουν με την χωροταξική πολιτική τόσο ως προς την εναρμόνιση 

με το χωρικό πρότυπο που έχει θεσμοθετηθεί με τα ΠΧΠ, για τα οποία οι περιοχές Natura 

αποτελούν κατά τεκμήριο ένα πολύτιμο κεφάλαιο προώθησης ενός εναλλακτικού προτύπου 

αειφόρου ανάπτυξης συχνά οριζόμενο ως οικοανάπτυξη, όσο και στην σύμπλευση με τα 

χωρικά σχέδια χρήσεων γης, με επικέντρωση στο ακανθώδες ζήτημα του περιορισμού της 

εκτός σχεδίου δόμησης, για την προστασία της υπαίθρου και του τοπίου που επιβάλλεται 

ιδιαίτερα για τις περιοχές Natura.  

Η σχετική οδηγία 92/43 ΕΟΚ και ευρωπαϊκή νομολογία θεωρεί ότι η δέουσα εκτίμηση για τις 

επιπτώσεις ενός σχεδίου πρέπει να στηρίζεται σε θεσμοθετημένους, συγκεκριμένους και 

επαρκείς στόχους διατήρησης για την περιοχή, κάτι που απαιτεί αυξημένη επιστημονική 

τεκμηρίωση από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Υπενθυμίζεται σχετική νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-258/11) σύμφωνα με την οποία "ένα σχέδιο που δεν συνδέεται 

άμεσα ή δεν είναι άμεσα αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου παραβλάπτει την ακεραιότητα 

του τόπου αυτού, αν ενδέχεται να εμποδίσει τη διασφάλιση της διατήρησης των συστατικών 

χαρακτηριστικών του οικείου τόπου που έχουν σχέση με την παρουσία ενός φυσικού 

οικοτόπου προτεραιότητας, του οποίου ο σκοπός διατήρησης αποτέλεσε τον λόγο 

καταχώρισης του τόπου αυτού στον κατάλογο των ΤΚΣ, κατά την έννοια της οδηγίας αυτής. Για 

να γίνει η εξακρίβωση αυτή, πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης". Σύμφωνα με 

την ΕΕ η ίδια λογική ισχύει και για οικοτόπους όχι προτεραιότητας και για οικοτόπους ειδών 

κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι "το σχέδιο δεν θα έχει επιβλαβείς συνέπειες 

στην ακεραιότητα της περιοχής" καθώς, "για να γίνει αυτό, δεν θα πρέπει να υφίσταται, από 

επιστημονικής απόψεως, καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την απουσία τέτοιων 

επιπτώσεων." (Απόφαση C-127/02). 

Λόγω της τόσο επιτακτικής αναγκαιότητας εκτίμησης των επιπτώσεων, θεωρούμε ότι η 

αυξημένη αυτή μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται και για τις επενδύσεις σε ζώνες άμεσης 

γειτνίασης με περιοχές Natura, ιδίως όταν πρόκειται για θαλάσσια και παράκτια 

οικοσυστήματα που αποτελούν ενιαία ενότητα οικοτόπου για την αναπαραγωγή των 

προστατευόμενων ειδών.  

9. Το ασφυκτικά περιορισμένο χρονικό διάστημα της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, συχνά μάλιστα 

εν μέσω θερινών διακοπών, και ο τυπικός και απλά ενημερωτικός χαρακτήρας της 

διαβούλευσης επί του ίδιου του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, υπονομεύει την ποιότητα του 

δημοσίου διαλόγου και έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας περί 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 2001/42. Η ΕΛΛΕΤ προτείνει τις εξής βελτιώσεις στην 

ακολουθούμενη πρακτική: (α) να γίνεται χρήση της πλατφόρμας opengov που 

χρησιμοποιείται στην διαβούλευση νομοθετικών πρωτοβουλιών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια 
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και αλληλοενημέρωση των παρεμβαινόντων και (β) να υπάρξει τοπικά ευρεία διαβούλευση 

με το κοινό επί των ΕΠΣ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης και επίλυσης αποριών, 

διαδικασία η οποία πρέπει να ελέγχεται και κατά την έγκριση της ΣΜΠΕ και του ΕΠΣ. Ελλείψει 

αυτών είναι επιβεβλημένο  να ληφθούν υπόψη και να περιληφθούν στον φάκελο του υπό 

έκδοσιν ΠΔ/τος, όλες οι παρεμβάσεις που θα διατυπωθούν εκτός της ασφυκτικής 

προθεσμίας, (πχ έως την εισήγηση προς τα γνωμοδοτικά όργανα).    

 

Β. Σχόλια για την Σ.Μ.Π.Ε. του Ε.Π.Σ., στη θέση «Κολυμπήθρες» της Δ.Κ. Νάουσας, του Δ. 

Πάρου, της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου  

Με βάση τις ανωτέρω γενικές επισημάνσεις η ΕΛΛΕΤ, στο πλαίσιο του διατιθέμενου χρόνου 

διαβούλευσης, περιορίζεται στις κατωτέρω επισημάνεις εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν 

αναλυτικότερα σχόλια από τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης, του τοπικού επιχειρηματικού 

κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών που θα φωτίζουν καλύτερα τον δημόσιο διάλογο, και 

θα παρεμβαίνουν πιο συγκεκριμένα στους προτεινόμενους όρους ήπιας ανάπτυξης όπως 

είναι η προσαρμογή στο τοπίο, η διάσπαση των όγκων το ύψος των κτιρίων, η χρήση των 

υλικών, η διαχείριση των απορριμμάτων. η διαχείριση των υδατικών πόρων (στο κείμενο 

παραμένει ως εναλλακτική η επιβάρυνση των δημόσιων υποδομών) , η χρήση τοπικών 

προϊόντων (σε επίπεδο περιφέρειας), οι οικολογικές πιστοποιήσεις, η προώθηση 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε σύνδεση με τις 

προστατευόμενες περιοχές  κλπ 

1. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι η έγκριση της επένδυσης απαιτεί την τροποποίηση της 

διάταξης της ΖΟΕ και του ισχύοντος ΓΠΣ, η οποία περιορίζει /αποτρέπει την δημιουργία οδών 

στην έκταση της χερσονήσου. Πρόκειται προφανώς για διάταξη προστασίας η οποία 

αποσκοπεί κυρίως στην διάσωση της ακεραιότητας του τοπίου και του φυσικού χαρακτήρα 

της χερσονήσου, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρωχημένη και υπό «επικαιροποίηση» 

διότι αυτό σημαίνει πλήρη ανατροπή της  κανονιστικής ρύθμισης χωρικού σχεδιασμού της 

περιοχής και όχι απλή τροποποίηση/ προσαρμογή της. Για τον λόγο αυτό, κρίνουμε 

προβληματική την προτεινόμενη «κατ΄ εξαίρεση κατασκευή των απολύτως απαραίτητων 

εργασιών οδοποιίας για την εξυπηρέτηση της οργάνωσης της χωρικής ενότητας 1», με απλή 

πρόβλεψη «σύμφωνης γνώμης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων», διάταξη που 

διαφαίνεται ότι θα επιτρέπει όχι μόνο την διάνοιξη οδών πρόσβασης αλλά και εσωτερικής 

οδοποιίας, η οποία συνήθως επιφέρει σοβαρή καταστροφή του τοπίου (ακόμα και αν αυτές 

συμβούν στην γειτονική έκταση, Χ.Ε.2.)  

Επισημαίνουμε ότι ο ανωτέρω περιορισμός του ΓΠΣ υλοποιεί μιαν αντίληψη διαχείρισης του 

φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με σεβασμό στο τοπίο της Πάρου, η οποία 

από το έτος 1975 είναι κηρυγμένη «ολόκληρη» ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 

χρήζουσα κρατικής προστασίας διότι «άπαντα τα εν τη νήσω τοπία είναι εξαιρέτου φυσικού 

κάλλους», αποτελεί σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο και περιλαμβάνει «αξιόλογα 

αρχιτεκτονικά συγκροτήματα ενδιαφέροντα την Ελληνική αρχιτεκτονική και ιστορία» (υ.α. 

55013/1975).   
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2. Η απαίτηση δέουσας εκτίμησης για τις επιπτώσεις στην θαλάσσια και παράκτια περιοχή 

Natura (ΦΕΚ 4432/β/2017), σύμφωνα με την εκτεθείσα αναλυτικά παραπάνω νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η εργασία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την ανωτέρω 

προτεινόμενη μελέτη ένταξης στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπογενή και φυσική 

του διάσταση.  

3. Η αναγκαιότητα συνεκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του νησιού συνολικά, 

συνεκτιμώντας την πρόσφατη νομολογία, με χρήση επιστημονικών κριτηρίων και μεθόδων. 

Ελπίζουμε να είναι χρήσιμη η  συμβολή των εργασιών της ΕΛΛΕΤ επ’ αυτού, οι οποίες δίνουν 

έμφαση αφενός στο επιστημονικό σκέλος της επεξεργασίας δεικτών αξιολόγησης, αφετέρου 

στο σκέλος της συνολικότερης αντίληψης χωρικού σχεδιασμού που προτάσει τον σεβασμό 

των φυσικών πόρων και της αειφόρου διαχείρισής τους, έναντι της δυνατότητας τεχνικής 

βελτίωσης των υποδομών για την υπέρβαση των τιθέμενων ορίων.   

https://www.thira.gov.gr/pegasus/gov00_00/downloadarchive.php?nr01=40124559&table=g

ov00_03&subnr01=40000641,  

https://mega.nz/file/Ck5AEaRb#Wa3ShvsBMBN_zvfMvutOgA2QY23ukcaexpOFAe4Worw). 

Υπ΄ αυτό το πνεύμα είναι αναγκαία μια αντικειμενική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του 

νησιού με στόχο να προληφθούν καταστάσεις υπερτουρισμού, (με την έκδοση προδιαγραφών 

όπως προβλέπει πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση) που είναι αμφίβολο αν μπορεί να γίνει σε 

επίπεδο μεμονωμένης επένδυσης, χωρίς να συνεκτιμηθούν όλες οι επενδύσεις που θα 

υπάρξουν δυνητικά, αν τηρηθεί αυτή η πρακτική των αποσπασματικών αδειοδοτικών 

μεθόδων χωρίς κριτήρια και ασφαλιστικές δικλείδες  για την υπαγωγή τους σε ειδικό 

καθεστώς μέσω των ΕΠΣ.  

4. Η πρόβλεψη οικιστικής ανάπτυξης στο επενδυτικό σχήμα του Σύνθετου Τουριστικού 

Καταλύματος, ελέγχεται ως προς την συνταγματικότητα, βάσει της ανωτέρω γενικής 

παρατήρησης   Α.6.  αλλά και της πρόσφατης απόφασης για τις οικιστικές επεκτάσεις του ΓΠΣ 

Πάρου, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και αναγνωστεί κριτικά από την διοίκηση, κυρίως 

την ΔΠΣ κατά την επεξεργασία του ΠΔ/τος του ΕΠΣ, αλλά και από την ΔΙΠΑ (κατά την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση).  

5. Τέλος η υποχρέωση εναρμόνισης με το ΠΧΠ επιτρέπει, αν όχι επιβάλλει να ληφθούν μέτρα 

δραστικού περιορισμού της επένδυσης και έλεγχο της χωροθέτησης της δόμησης.  

Σημειώνουμε την δεσμευτική προς τα Ειδικά Πολεοδομικά και την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση κατεύθυνση : «Στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης, πρέπει να εξορθολογισθεί 

και περιορισθεί η επέκταση της οικιστικής χρήσης σε νέες περιοχές και η κατάληψη 

γεωργικών, δασικών ή άλλων εκτάσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει:   Να περιοριστεί 

δραστικά η εκτός σχεδίου δόμηση (κατάργηση παρεκκλίσεων, αναπροσαρμογή όρων δόμησης, 

επιβολή περιορισμών) (… ) 

Επίσης μπορεί να συνεκτιμηθεί και το υπό έγκριση νέο ΠΧΠ, όπου για τον  τουριστικό τομέα 

στην Ζώνη Α: Περιοχές Ποιοτικής Αναβάθμισης Εντατικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων, 

προβλέπεται: Ο περιορισμός ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και αύξησης των κλινών, 

με εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων και έλεγχο του 

https://www.thira.gov.gr/pegasus/gov00_00/downloadarchive.php?nr01=40124559&table=gov00_03&subnr01=40000641
https://www.thira.gov.gr/pegasus/gov00_00/downloadarchive.php?nr01=40124559&table=gov00_03&subnr01=40000641
https://www.thira.gov.gr/pegasus/gov00_00/downloadarchive.php?nr01=40124559&table=gov00_03&subnr01=40000641
https://mega.nz/file/Ck5AEaRb#Wa3ShvsBMBN_zvfMvutOgA2QY23ukcaexpOFAe4Worw


 

 

 
 

 

 

 

[6] 

τρόπου της δόμησης και του βαθμού ανάπτυξής τους (μέγεθος, κλίμακα, κατηγορία, 

ποιότητα)». 

 

Εν κατακλείδι η ΕΛΛΕΤ θεωρεί  ότι πρέπει να επανεξεταστεί και περιοριστεί μέσω του 

υπερκείμενου σχεδιασμού (ιδίως του ΕΧΠ/Τουρισμού και του εκκρεμούς ΠΧΠ Νοτίου Αιγαίου 

και γενικών κατευθύνσεων σε επιτελικό επίπεδο) η εφαρμογή των αποσπασματικών 

αδειοδοτικών διαδικασιών, και η επεξεργασία του συγκεκριμένου ΠΔ/τος θα πρέπει να θέσει 

το ανωτέρω πρόβλημα πριν γενικευτεί μια καταστροφική εφαρμογή ad hoc  επενδύσεων.   

 


