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

5.9.2022 

 
Θέσεις προς την δημόσια διαβούλευση επί ορισμένων Σ.Μ.Π.Ε. και Ε.Π.Σ. 
(Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου)  τουριστικών επενδύσεων.  
Γενικά σχόλια και Σ.Μ.Π.Ε. του Ε.Π.Σ σε φερόμενη ιδιοκτησία της εταιρείας 

«ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ Α.Ε», στη θέση 

Φαλάσαρνα της Δ.Ε. Κισάμου Χανίων 

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 
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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. 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 (ή/και να σχεδιάζονται) 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 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, 



 

 

 
 

 

 

 

[4] 

όλες οι παρεμβάσεις που θα διατυπωθούν εκτός της ασφυκτικής προθεσμίας, (πχ έως την εισήγηση 

προς τα γνωμοδοτικά όργανα).    

 

Β. Θέσεις σχόλια επί της Σ.Μ.Π.Ε του Ε.Π.Σ., στη θέση Φαλάσαρνα, της Δ.Ε. 

Κισάμου Χανίων («ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 

Α.Ε»).   

 

1. Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και νομολογία για τις περιοχές Natura  
Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται ανωτέρω  (παρ.Α.8.) η θέση της ΕΛΛΕΤ ότι δεν πρέπει να 

χωροθετούνται μεγάλες επενδύσεις στις περιοχές Natura χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί τα σχέδια 

διαχείρισης και οι στόχοι για την διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας των προστατευτέων ειδών 

και οικοτόπων. Στηρίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή οδηγία όσο και στην σχετική νομολογία του 

ευρωπαϊκού δικαστηρίου.  

Συμπληρωματικά σύμφωνα με την εθνική νομολογία: …δεν απαγορεύεται κατ’ αρχήν η 

έγκριση σχεδίου, όπως είναι και το σχέδιο δημιουργίας, στον τομέα του τουρισμού, 

οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών εγκαταστάσεων, σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 

εφόσον διαπιστωθεί, κατόπιν της δέουσας εκτίμησης και πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας, 

ότι διασφαλίζεται ότι το συγκεκριμένο σχέδιο έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να μην 

παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.  ΣτΕ Ολ 1704/2017 (απόφαση 

για τη νομιμότητα του ΕΣΧΑΣΕ στο Κάβο Σίδερο). 

 

2. Σχέση του ΕΠΣ με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ΕΠΜ  
Το υπό διαβούλευση ξενοδοχειακό συγκρότημα και οι λοιπές συνοδές τουριστικές 

εγκαταστάσεις φαίνεται να  χωροθετούνται πλήρως εντός της περιοχής Natura Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (ΕΖΔ): «GR4340001 - Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα – Τηγάνι και Φαλάσαρνα – 

Ποντικονήσι, όρμος Λιβάδι – Βίγλια». Βάσει αυτού οφείλουν να υπογραμμιστούν τα εξής:   

o Είναι αδικαιολόγητο ότι δεν έχει ακόμα  δοθεί σε διαβούλευση η μελέτη ΕΠΜ, με μεγάλη 
καθυστέρηση έναντι του προγραμματισμένου  χρονοδιαγράμματος και εν τω μεταξύ να 
προωθείται αποσπασματικά ένα ΕΠΣ. Το ΥΠΕΝ οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τους 
υποψήφιους επενδυτές για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο προγραμματισμός μιας 
επένδυσης σε τόσο κρίσιμες περιοχές με βαρείς θεσμικούς περιορισμούς από την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία. Υπάρχουν ακόμα και νομοθετικά εργαλεία σ΄ αυτή 
την κατεύθυνση, όπως η έκδοση ΥΑ αναστολής, ή περιορισμού χρήσεων, όπως εφαρμόστηκε 
στα λεγόμενα "απάτητα βουνά".    

o Το ΕΠΣ που βρίσκεται προς έγκριση προεξοφλεί χρήσεις γης αλλά και ορισμένα διαχειριστικά 
μέτρα (ειδικά αυτά για το κρινάκι Androcymbium rechingeri) ενώ αυτά θα πρέπει να 
βασιστούν στην ολοκληρωμένη μελέτη ΕΠΜ για την περιοχή και το Σχέδιο Διαχείρισης. 

o η Δέουσα Εκτίμηση του ΕΠΣ δεν στηρίζεται σε θεσμοθετημένους, συγκεκριμένους και 
επαρκείς στόχους διατήρησης για την περιοχή όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/ΕΟΚ και η σχετική 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επίσης λόγω της παραπάνω καθυστέρησης η 
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"Οικολογική μελέτης βάσης" περιλαμβάνει ένα προσάρτημα με προτεινόμενους στόχους, 
χωρίς όμως σαφή διασύνδεση με το περιεχόμενο της μελέτης. Είναι παράδοξη η εισαγωγή της 
έννοιας της Οικολογικής μελέτης βάσης στο βαθμό που στην νομοθεσία προβλέπεται η ΕΟΑ 
(Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση).  
Η μελέτη είναι αρκετά ενδελεχής και το γενικό πνεύμα που τη διαπνέει είναι ότι οι επιπτώσεις 
στους οικοτόπους και είδη της περιοχής θα είναι ασήμαντες και άρα ουδείς λόγος ανησυχίας 
από την επένδυση. Ωστόσο ορισμένα βασικά της συμπεράσματα δεν είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένα, πχ. βάσει του επιλεγόμενου σεναρίου 3 καταλαμβάνεται (δηλαδή 
καταστρέφεται) πάνω από το 6% του βιοτόπου του Androcymbium rechingeri στην περιοχή 
(είδος προτεραιότητας της οδηγίας, ενδημικό της Κρήτης όπου απαντάται μόνο σε 3 περιοχές) 
χωρίς αυτό να θεωρείται ότι επιδρά στην ακεραιότητα της περιοχής. Εντύπωση προκαλεί και 
για το ίδιο είδος ο διαχωρισμός σε σημεία με μεγάλη/ μεσαία/ χαμηλή συγκέντρωση ατόμων 
του είδους, σαν να μην πρόκειται για ενιαίο οικότοπο με τις οικολογικές του λειτουργίες που 
πρέπει να διατηρηθεί. Παρόμοιο συμπέρασμα και για τον αμμοθινικό οικότοπο 2110 του 
οποίου καταλαμβάνεται το 3.5%. 
Με την μελέτη επίσης για να ενισχυθεί το συμπέρασμα περί ασήμαντων επιπτώσεων στην 
περιοχή Natura γίνεται αναφορά και σε "ανθρωπογενείς οικοτόπους", έννοια που όμως δεν 
περιλαμβάνονται στην οδηγία. 
Ερωτήματα προκαλεί και το συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις σε θαλάσσια είδη 
και οικοτόπους εφόσον δεν θα πραγματοποιηθούν έργα στη θάλασσα καθώς αγνοεί τη 
πιθανότητα πρόκλησης επιβλαβών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της ξηράς. Άλλα 
ζητήματα αποτελούν η απουσία αναφοράς της μελέτης σε συσσωρευτικές επιπτώσεις με 
άλλες δραστηριότητες καθώς και τα μάλλον γενικά μέτρα μετριασμού που προτείνονται βάσει 
και ενός προτεινόμενου μελλοντικού "σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα" που θα 
συνοδεύει το έργο. 
Έτσι κρίνεται δύσκολο 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." (Ευρ. Δικ. απόφαση C-127/02).  
Τέλος, στην παρούσα ΣΜΠΕ αναδεικνύεται ελλιπής παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 

βιβλιογραφίας για τις σχετικές πολιτικές, δεδομένου ότι παρόλο που φέρει ημερομηνία 

Ιούνιος 2022 αναφέρεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ενώ από 10/2020 

υπάρχει το 8ο), αγνοεί τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που δημοσιεύτηκε 05/2020, ενώ η 

οικολογική μελέτη αναφέρεται (στη βιβλιογραφία) σε παλιότερους οδηγούς της ΕΕ για το 

Ν2000 ενώ αυτοί αναθεωρήθηκαν το 2019 και 2021. 

 
3. Η έννοια της ήπιας ανάπτυξης στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Ειδικές προβλέψεις για τις 

περιοχές Natura   
Ελλείψει σαφούς θεσμικού πλαισίου όπως το Ειδικό Πλαίσιο για το Τουρισμό, υπάρχει θέμα 
περιεχομένου και νομικής υπόστασης στον όρο ήπια ανάπτυξη, αφήνοντας κάθε φορά 
περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. Γι’ αυτό προτείνεται ανωτέρω (Α1) να λαμβάνονται 
υπόψη τα προηγούμενα, παρότι τυπικά ακυρωμένα. Στο ΕΧΠ τουρισμού 2013 (Β΄3155/2013) ο 
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επιτρεπόμενος σ.δ. εντός προστατευόμενων περιοχών περιορίζονταν σε 0,05.  (Αρθ. 5 παρ. Ζι). 
Ο ίδιος περιορισμός σ.δ. 0,05 υπήρχε και για τους οργανωμένους τουριστικούς 
υποδοχείς ήπιας ανάπτυξης (αρθ. 3 παρ. 1β).  
 Στο ν/σ που τέθηκε σε διαβούλευση για τις χρήσεις γης στις Natura (και τελικά 
αποσύρθηκε) http://www.opengov.gr/minenv/?p=12387  ο επιτρεπόμενος σ.δ. για 
οργανωμένους τουριστικούς υποδοχείς ήταν 0,07 (ο προτεινόμενος σ.δ. του υπό 
διαβούλευση ΕΠΣ είναι υπερδιπλάσιος) 
 Στο ισχύον πλαίσιο (άρθρα 14α-14 δ του π.δ. 59/2018) που εισήχθησαν με την παρ. 18 
του  αρθ. 44 του ν. 4685/2020, μόνο στις ζώνες διατήρησης οικοτόπων και ειδών (άρθρο 14γ) 
επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα με περιορισμό τις 150 κλίνες. 
 (15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014, Α’155). 
Ωστόσο οι χρήσεις γης των άρθρων 14α-14δ δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί, καθώς αυτό 
προβλέπεται να γίνει με τα π.δ/τα που θα προκύψουν από τις Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες. 
 

4. Εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του ΠΧΠ (Περιφερειακού Χωρικού Πλαισίου) Κρήτης. 
Θέματα τοπίου.   

Οι περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης (όπως θέλει να χαρακτηρίζεται το υπό διαβούλευση 
ΕΠΣ) ορίζονται με το ΠΧΠ Κρήτης. Βάσει αυτού η περιοχή του έργου εμπίπτει σε χωρική 
ενότητα ανάπτυξης γεωργίας και λοιπού πρωτογενούς τομέα (αρθ. 16 παρ. 1). Για τη χωρική 
αυτή ενότητα το ΠΧΠ αναφέρει ότι «Από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού λαμβάνεται 
ειδική μέριμνα, με μέτρα και προτάσεις χωρικού χαρακτήρα, για την προστασία της γεωργικής 
γης και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων «καλλιέργειες υπό κάλυψη» και 
«οικιστικό περιβάλλον, τουρισμός - παραθερισμός». Το ΕΠΣ αναφέρεται στο υπό εκπόνηση 
ΤΠΣ χωρίς να μας ενημερώνει για τις προτάσεις του, οι οποίες σαφώς θα πρέπει να 
εναρμονίζονται με την ανωτέρω στρατηγική κατεύθυνση του ΠΧΠ.  
Νότια της περιοχής επέμβασης το ΠΧΠ ορίζει παράκτια ζώνη ήπιας οικιστικής/ τουριστικής 
ανάπτυξης, ποιοτικής/ περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας/ ανάδειξης 
πολιτιστικών και φυσικών πόρων, ωστόσο η περιοχή επέμβασης δεν ανήκει στη ζώνη αυτή. 
Είναι προφανές ότι το ΠΧΠ προβαίνει στην διάκριση αυτή στο πλαίσιο της μέριμνας για την 
διαφύλαξη τόσο της γεωργικής χρήσης όσο και της ακεραιότητας του τοπίου ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 
λόγω της  φυσικής  και αισθητικής/ πνευματικής αξίας  του συγκεκριμένου τοπίου ως 
αναγνωρίσιμου  πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού αγαθού, που σήμερα αποτελεί έναν 
από τους πιο προβεβλημένους  τουριστικούς πόλους του Νομού Χανίων. Είναι φυσικός και 
τουριστικός πόρος για μια πολύ ευρύτερη περιοχή και η αλλοίωσή του  (η "Μεγάλη Παραλία" 
στην οποία αναπτύσσεται η επένδυση αποτελεί το πιο κεντρικό κομμάτι της παράκτιας ζώνης 
του προορισμού ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ) μαζί με την απώλεια της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης 
και χρήσης ενός τόσο χαρακτηριστικού χώρου θα  αποτελέσει πλήγμα για το δημόσιο 
συμφέρον, αλλά θα υπονομεύσει και την περεταίρω τουριστική ανάπτυξη στο νησί. Η 
κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους του παράκτιου μετώπου από μία ιδιοκτησία, χωρίς 
σαφείς δεσμεύσεις για διευκόλυνση /εξασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στην ζώνη αιγιαλού 
και παραλίας για το κοινό, είναι απολύτως προβληματική.  

http://www.opengov.gr/minenv/?p=12387
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 5. Τελικό συμπέρασμα  

Λόγω των προαναφερθέντων σοβαρών προβλημάτων: (α) ένταση της προτεινόμενης 
ανάπτυξης εντός προστατευόμενης περιοχής, (β) ασυμβατότητα με τις κατευθύνσεις του ΠΧΠ 
και (γ) το γεγονός ότι επιχειρείται το ΕΠΣ να προκαταλάβει την ΕΠΜ και το προεδρικό 
διάταγμα προστασίας της Νatura, η ΕΛΛΕΤ προτείνει να μη γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ 
και να επανέλθει όταν ολοκληρωθεί  το ΠΔ/γμα θεσμοθέτησης των χρήσεων γης της 
περιοχής. Ας συνεκτιμηθεί στην ανωτέρω θέση και η  πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του 
ΔΕΕ (C-849/19) για ανεπαρκή προστασία των Natura στην χώρα μας, αλλά και οι ανωτέρω 
επισημανθείσες  (Β.2.) ανακολουθίες και ελλείψεις της 'οικολογικής μελέτης βάσης', η οποία 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρεί τις απαιτήσεις του αρ. 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπως 
αυτό έχει ερμηνευθεί με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου". 
Πρόσφατα η ΕΛΛΕΤ κατέθεσε αναλυτικές θέσεις στο ΥΠΕΝ με αφορμή το υπό ψήφιση 

νομοσχέδιο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος», το οποίο περιελάμβανε 

τις διατάξεις για τις περιοχές Natura.  

 

 


