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Θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για το 

πρόγραμμα εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 

Ομάδα εργασίας του ΣΘΕΠ (Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου) 

Παρέμβαση στην δημόσια διαβούλευση (με προσθήκες) 

 

ΘΕΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Το πρόγραμμα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) -εκ των οποίων οι τρείς πρώτες 

δημοσιοποιούνται στην παρούσα διαβούλευση- είναι ένα φιλόδοξο και πολυαναμενόμενο πρόγραμ-

μα που έχει ήδη καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η Χώρα ως προς τις υποχρεώσεις της 

έναντι της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που επιτάσσει να υπάρχουν θεσμοθετημένα 

Σχέδια Διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές (κάτι που απαιτεί και ρύθμιση των χρήσεων 

γης). Η επιτυχία του προγράμματος απαιτεί να καλυφθούν επαρκώς τα βασικά ζητούμενα από την 

οδηγία περί οικοτόπων και την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δηλαδή ο 

καθορισμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων διατήρησης για κάθε περιοχή Natura και βάσει 

αυτών η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη για τα οποία 

έχει χαρακτηριστεί. Το πρόγραμμα καλύπτει το 29% του χερσαίου χώρου και το 20% των χωρικών 

υδάτων της χώρας και τα βασικά θετικά του στοιχεία είναι ότι: 

1. Οι μελέτες περιλαμβάνουν εκτεταμένες περιοχές σε επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακής 

ενότητας και έτσι υπάρχει ενιαία θεώρηση χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, έναντι 

προηγούμενων μελετών που αφορούσαν περιορισμένες εκτάσεις (πρόκειται για 446 περιοχές 

προστασίας, ενταγμένες σε 23 μελέτες με ενιαίο συντονιστή).  

2. Εξετάζεται ταυτόχρονα το προστατευτέο αντικείμενο (και οι στόχοι διατήρησης) και η 

ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο ως οικότοπος αλλά και ως περιοχή με δυνατότητες οικοανάπτυξης. 

Είναι έτσι εφικτό να ενταχθεί η περιβαλλοντική προστασία σε ατζέντα αναπτυξιακού προγράμματος 

σε επίπεδο Περιφέρειας, αρκεί αυτό να τεθεί σαν στόχος πολιτικής και κατεύθυνση προς τις μελέτες, 

και να συνδεθεί με τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό.    

3. Βασίζεται σε ένα βελτιωμένο πλαίσιο χρήσεων γης (Π.Δ.59/2018) με την συμπλήρωση νέων 

κατηγοριών χρήσεων που αφορούν στον εξωαστικό χώρο (Αρ 14α-14δ) , κατηγορίες που θα 

έπρεπε να επεκταθούν -κατ’ αναλογία- στο σύνολο του εξωαστικού χώρου και όχι μόνο στις περιο-

χές Natura. Έτσι αποτελεί στην πραγματικότητα ένα πεδίο επεξεργασίας ενός προτύπου ρυθμι-

στικής πολιτικής για τον εκτός σχεδίου χώρο. Είναι άρα λογικό να μην περιλαμβάνει πόλεις και 

οικισμούς, με εξαίρεση όμως νησίδες ευαίσθητων περιβαλλοντικά ζωνών, όπως περιαστικά άλση, 

ρέματα με ευρύτερους υδάτινους σχηματισμούς και παράκτιες ζώνες, εντός ή στις παρυφές οικιστι-

κών περιοχών. 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ και ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

4. Το μεγάλο στοίχημα για το πρόγραμμα είναι η αναζήτηση μεθόδων σύμπλευσης του χωρικού με τον 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό και, το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται αυτόνομα χωροτάκτης 

μελετητής στο μελετητικό σχήμα, δεν βοηθάει στην επιτυχή συνεργασία  και διεπιστημονική 

μεθοδολογία. Η αδυναμία αυτή αντανακλάται ήδη σε κάποιες από τις δημοσιοποιημένες μελέτες 
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τόσο ως προς τις προτάσεις χρήσεων γης, όσο και ως προς την σύγχυση χρήσεων και δραστηριο-

τήτων (πχ οι αρχαιολογικές ανασκαφές δεν είναι χρήση γης).  

5. Το πρόβλημα όμως υπάρχει και στον νόμο -όπου πχ έχει καταγραφεί ως χρήση γης ο φάρος- άρα 

θα απαιτηθεί βελτίωση στο άμεσο μέλλον. Γενικά το πλαίσιο χρήσεων γης θα πρέπει να παρέχει 

ευελιξία ως προς την δημιουργία του επιθυμητού «μείγματος» ανά ζώνη, θέση που η ΕΛΛΕΤ 

έχει καταθέσει και συνολικά για τον σχεδιασμό χρήσεων γης (στις προτάσεις μας για την βελτίωση 

του ν 4759/2020, https://www.ellet.gr/action/ellet-protaseis-pros-ypen-gia-tropopoiiseis-tou-n-

4759-2020/, όπου προτείναμε να προβλέπεται η δυνατότητα αφαίρεσης (εκτός από προσθήκη) 

στοιχείων χρήσεων γης από τα πακέτα των προκαθορισμένων ζωνών, κατά τον σχεδιασμό. Αντί-

στοιχα οι δραστηριότητες μπορούν να ελέγχονται αυστηρά και λεπτομερώς από το σχέδιο διαχείρι-

σης, ακόμα και σε περιοχές απολύτου προστασίας (πχ επιτρέπεται η κολύμβηση αλλά όχι ορισμένες 

ώρες της ημέρας ή περιόδους)    

6. Η σύμπλευση με την χωροταξία αφορά σε δύο επίπεδα: 

a. την συμβατότητα με τα υπερκείμενα χωροταξικά σχέδια και κυρίως τα περιφερειακά και το 

ΓΠΧΣΑΑ, κάτι που πρέπει να ελέγχεται συστηματικά και κυρίως στην φάση επεξεργασίας του 

σχεδίου ΠΔ/τος, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε προτάσεις βελτίωσης των ΠΧΠ (η γνωστή μέθοδος 

ανάδρασης) 

b. το επίπεδο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και τώρα των ΤΠΣ/ ΕΠΣ που είναι και το κατ΄ εξοχήν πεδίο 

ρύθμισης των χρήσεων γης.  

7. Η αναζήτηση τρόπων σύνδεσης και σύνθεσης των ΕΠΜ με τα πολεοδομικά σχέδια πρέπει να 

αφορά όχι μόνο τα θεσμοθετημένα (ήδη παρατηρείται στις ΕΠΜ Κρήτης πχ, ότι έχουν αγνοηθεί 

πλήρως τα θεσμοθετημένα ΣΧΟΟΑΠ, ακόμα και οι Περιοχές Προστασίας /ΠΕΠ), αλλά και στις 

τρέχουσες υπό εκπόνηση μελέτες, είτε αυτές που έχουν «παγώσει», συχνά από αδυναμία της 

Τ.Α. ή από επιλογή λόγω φοβίας λήψης περιοριστικών μέτρων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι 

σαφές ότι τα ΠΔ/τα των ΕΠΜ  κατισχύουν των άλλων χωρικών /πολεοδομικών σχεδίων, τα 

οποία μάλιστα μπορούν να τροποποιήσουν κυρίως επί το αυστηρότερο, ενώ ενδεχόμενη πρόταση 

τροποποίησης επί το ευνοϊκότερο θα πρέπει να γίνεται εντός του πλαισίου της νομολογίας για το 

περιβαλλοντικό κεκτημένο, σε συμβατότητα με τα ΠΧΠ, και μόνο αν αυτό εναρμονίζεται με τους 

στόχους, τα μέτρα διατήρησης των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών και τα διαχειριστικά 

σχέδια. Πάντως η θέσπιση χρήσεων γης στις περιοχές των ΕΠΜ δεν μπορεί να γίνει με μόνο 

κριτήριο την επίπτωση στο προστατευτέο αντικείμενο και τον οικότοπο χωρίς να ληφθεί υπόψη η  

συνολική χωρική οργάνωση ανά δήμο. Το τρέχον πρόγραμμα των ΤΠΣ θα πρέπει να μελετήσει και 

αντιμετωπίσει εγκαίρως το ζήτημα των επικαλύψεων με τις ΕΠΜ, μια δύσκολη άσκηση που δεν 

φαίνεται αν έχει δρομολογηθεί.     

8. Ο ρόλος του συντονιστή είναι κρίσιμος και στην πραγματικότητα ασκεί καθήκοντα επιβλέπο-

ντα, αλλά θα πρέπει να καθιερώσει συστηματική συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες 

(χωρικού και περιβαλλοντικού αντικειμένου) σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, ΥΠΕΝ και ΠΕΧΩ των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που έχουν αποτελέσει ως σήμερα τον κορμό των δομών επίβλεψης 

των χωρικών μελετών και θεσμοθέτησης των τελικών Υ.Α/σεων ή Π.Δ/των, με μεγάλη συσσωρευμέ-

νη εμπειρία. Είναι αναγκαίο να δημοσιοποιούνται οι οδηγίες που δίνονται ή έχουν δοθεί ως τώρα 

καθώς και οι προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών.  

9. Οι ΕΠΜ αποτελούν επίσης ευκαιρία επεξεργασίας και υιοθέτησης μιας πολιτικής για το τοπίο, 

σε ανταπόκριση με την ευρωπαϊκή σύμβαση για το τοπίο, κάτι που επίσης έχει θέσει η ΕΛΛΕΤ 

επανειλημμένα και ιδίως στις παρατηρήσεις για τις προδιαγραφές των Τ.Π.Σ., αλλά και σε ειδική 

ημερίδα με θέμα «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός» (you tube ELLET). Γενικά παρατηρείται περιορι-

σμένη αναφορά σε οριοθέτηση και προστασία περιοχών τοπίου, σε συνέχεια μάλιστα των θεσμοθε-

mailto:elet@ellinikietairia.gr
http://www.ellet.gr/
https://www.ellet.gr/action/ellet-protaseis-pros-ypen-gia-tropopoiiseis-tou-n-4759-2020/
https://www.ellet.gr/action/ellet-protaseis-pros-ypen-gia-tropopoiiseis-tou-n-4759-2020/


 

 

Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα, ∙ Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225 240 e-mail: elet@ellinikietairia.gr,  www.ellet.gr 

Μέλος/Member: International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN), Europa Nostra/IBI, European Environment Bureau (EEB), Mediterranean 

Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)   

 

 

τημένων ήδη ΠΧΠ που περιλαμβάνουν μια πρώτη καταγραφή / κατάταξη των τοπίων, βήμα που 

πρέπει να ολοκληρωθεί θεσμικά.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και ΣΥΜΒΟΛΗ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

10. Θα χρειαστεί μεγαλύτερη συμμετοχή χωροτακτών για μία έστω καθυστερημένη ολοκληρωμέ-
νη αποτίμηση των προτεινομένων από τις ομάδες μελέτης ρυθμίσεων, ιδίως στις ζώνες εκτός 
της απολύτου προστασίας, αλλά και των επιπτώσεων τους στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον σε 
επίπεδο δήμου ή δήμων, όπως τέλος και τον έλεγχο συμβατότητας με τις κατευθύνσεις των ΠΧΠ, ή 
τυχόν εγκεκριμένων ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτρέψει μια πιο 
ολοκληρωμένη διατύπωση των τελικών Π.Δ/των, και θα πρέπει να συμπεριλάβει και την μέριμνα για 
την κατάλληλη σύνδεση/ έλεγχο συμβατότητας με τις γειτονικές περιοχές.  

11. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί και μια συμπληρωματική διαβούλευση στο στάδιο επεξεργασίας 
των ΠΔ/των, και μάλιστα δια ζώσης, αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη την αντικειμενική δυσκολία 
ανάγνωσης και κατανόησης των μελετών, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη 
διαδικασία γνωμοδότησης, δεδομένου ότι η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 που γνωμοδοτεί για τις ΕΠΜ, 
δεν διαθέτει την κατάλληλη επιστημονική σύνθεση για να γνωμοδοτήσει για θέματα χωρικού σχεδια-
σμού. Είναι σκόπιμο η διαβούλευση και η γνωμοδότηση να γίνει επί εναλλακτικών σεναρίων 
(με ολοκληρωμένη και ταυτόχρονη προσέγγιση χωρικού προτύπου και βαθμού προστασίας). στο 
πλαίσιο της οδηγίας περί Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο βαθμό μάλιστα 
που δεν υπάρχει ταυτόχρονη μελέτη ΣΜΠΕ. Τέλος αν υπάρχει σε εξέλιξη μελέτη ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ ή 
ΤΠΣ είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κάποιος τρόπος συνεργασίας στις διαδικασίες διαβούλευσης, 
ώστε να μην είναι παράλληλες και «ασύμπτωτες», κάτι που θα βοηθήσει την επιτυχή σύνθεση στο 
τελικό ΠΔ.  

12. Αναγκαία είναι η διατύπωση κεντρικών κατευθύνσεων με συνεργασία των αρμόδιων 
διευθύνσεων χωρικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ως προς το φλέγον ζήτημα του περιορισμού 
της εκτός σχεδίου δόμησης και την προστασία της υπαίθρου και του τοπίου, (μια εκκρεμότητα 
ήδη από την έγκριση του ΓΠΧΣΑΑ/2008), πολύ πιο επιτακτική σήμερα μετά την ισχυροποίηση των 
ειδικών καθεστώτων αδειοδότησης και την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος σχεδιασμού του 
οδικού δικτύου, λόγω της νομολογίας του ΣτΕ για  την αναγνώριση οδών. Η εργασία αυτή -που 
απαιτεί συντονισμένη χωρική και περιβαλλοντική θεώρηση- θα αποτελέσει χρήσιμη επεξεργασία και 
για το τρέχον πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και «άσκηση» 
για την εξειδίκευση των κατευθύνσεων των ΠΧΠ και του ΓΠΧΣΑΑ για την ύπαιθρο και το εξωαστικό 
τοπίο. Η ΕΛΛΕΤ έχει διαπιστώσει ότι η άρνηση του ΥΠΕΝ έκδοσης κεντρικών κατευθύνσεων 
λειτουργεί υπέρ της διατήρησης ως έχει των γενικών κανόνων της εκτός σχεδίου δόμησης, ενώ επί 
πλέον η προσθήκη έργων και κατασκευών στο ΠΔ περί χρήσεων γης όπως οδοί, διαμορφώσεις 
εδάφους, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών κλπ, συνάδουν με μια αντίληψη «αστικο-
ποίησης» της υπαίθρου, που πρέπει να περιοριστεί, αντί να ευνοηθεί Η διάνοιξη δρόμων προκαλεί 
σοβαρό κατακερματισμό της υπαίθρου (εξ΄ ού και η πολιτική για Περιοχές Άνευ Δρόμων) και δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «επιτρεπόμενη χρήση γης».   

13. Ο καθορισμός επιτρεπομένων χρήσεων γης και ανώτατων ορίων όρων δόμησης είναι πολύ γενική 
ρύθμιση για τις ευαίσθητες περιοχές προστασίας. Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά μέσω των 
οδηγιών, είτε με νομοθετική ρύθμιση, αν κριθεί αναγκαίο, ότι:  
(α) είναι δυνατή η θέσπιση "ορίων κορεσμού", πέραν των οποίων δεν αδειοδοτείται μια 
χρήση,  ώστε να μην υπάρξει υπερβολική ανάπτυξη μιας κατ' αρχήν αποδεκτής χρήσης (πχ 
ξενοδοχεία μέχρι 1500 κλίνες συνολικά στην έκταση της ζώνης, ανεξαρτήτως των τυχόν ορίων 
μεγέθους που θα έχουν τεθεί ανά ακίνητο). Η πρόταση συνάδει με την νομολογία του ΣτΕ και την 
ευρωπαϊκή κατεύθυνση για τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων. Γενικότερα η θέσπιση 
ορίων κορεσμού απαιτεί την εισαγωγή μιας συστηματικής προσέγγισης με κριτήριο την 

mailto:elet@ellinikietairia.gr
http://www.ellet.gr/


 

 

Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα, ∙ Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225 240 e-mail: elet@ellinikietairia.gr,  www.ellet.gr 

Μέλος/Member: International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN), Europa Nostra/IBI, European Environment Bureau (EEB), Mediterranean 

Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)   

 

 

Φέρουσα Ικανότητα των μελετώμενων περιοχών, θέμα στο οποίο η ΕΛΛΕΤ έχει δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση (βλέπε προτάσεις για την Σαντορίνη)  
(β) εντός των ζωνών 14α-14δ θα πρέπει να εξειδικεύονται ως «υποζώνες» οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης και δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να γίνει συγκέντρωση ήπιων - συμβατών 
χρήσεων σε επί μέρους συγκεντρώσεις, ιδίως στις ζώνες 14β-14δ και να αποφευχθεί η διασπορά 
τους που ευνοεί την διάνοιξη οδών και τον κατακερματισμό της υπαίθρου. Τα όρια κορεσμού 
αφορούν και στις υποζώνες.     
(γ) να αναδειχθεί - πλην της ρύθμισης χρήσεων γης- η σημασία των ρυθμίσεων απαγόρευσης 
των κατατμήσεων, διάνοιξης δρόμων χωρίς συνολικό σχεδιασμό του οδικού δικτύου, 
ορισμού υψηλών ορίων αρτιότητας ακόμα και για τα ειδικά καθεστώτα.  

14. Οι ρυθμίσεις/δεσμεύσεις των ΠΔ/των ΕΠΜ κατισχύουν των γενικών προβλέψεων των ειδικών 
αδειοδοτικών καθεστώτων και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τον περιορισμό των 
οριζοντίως ισχυόντων ανωτάτων δυνατοτήτων δόμησης και χρήσεων, όπως και περιορισμό των 
συντελεστών και όρων  δόμησης της εκτός σχεδίου και κατευθύνσεις προς την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση (πχ ως προς προϋποθέσεις χρήσης φυσικών πόρων, υποδομών εξυπηρέτησης, 
ογκομετρική διάταξη για την βέλτιστη ένταξη στο τοπίο κλπ). Η διάταξη που επιτρέπει την εκπόνηση 
αποσπασματικών ΕΠΜ για την προώθηση συγκεκριμένων επενδύσεων (αρ 112 ν 4782/2021) 
πρέπει να καταργηθεί ως αντιτιθέμενη με την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία (92/43, αρ6.παρ1, που 
απαιτεί τη λήψη μέτρων διατήρησης κατάλληλων για τις οικολογικές απαιτήσεις συνολικά των 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών και τους στόχους διατήρησής τους), αλλά και την νομολογία 
του ΔΕΚ.   

15.  Η έκδοση ΥΑ που προβλέπει αναστολή έκδοσης αδειών για επιβαρυντικές χρήσεις (πχ ΑΠΕ, 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα /ΣΤΚ, ΕΣΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ) ως την έκδοση των ΠΔ/των, όπως έγινε 
για τις Περιοχές Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ- απάτητα βουνά) θα βοηθούσε στην πρόληψη, ώστε να μην 
εκδοθούν οικοδομικές άδειες σε περιοχές όπου δεν ενδείκνυται, και την νηφάλια επεξεργασία των 
τελικών προτάσεων των ΠΔ/των. 

16. Τέλος η ΕΛΛΕΤ πιστεύει ότι το στοίχημα στο οποίο θα κριθεί η επιτυχία του προγράμματος 
μακροπρόθεσμα είναι να ανταποκριθεί η χώρα (επί της ουσίας και όχι τυπικά) στην υποχρέωση 
υιοθέτησης μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των περιοχών του 
οικολογικού δικτύου Natura 2000 και να εμφυσήσει στην κοινή γνώμη και στις τοπικές κοινωνί-
ες την πεποίθηση ότι η διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών προστασίας, της βιοποικιλό-
τητας και του τοπίου της υπαίθρου, ως χωρικό κεφάλαιο, είναι βαθιά αναπτυξιακή επιλογή 
και μπορεί να τροφοδοτήσει μια νέα αντίληψη για επενδύσεις σε κατεύθυνση οικοανάπτυξης με 
πλήρη σεβασμό στα προστατευτέα αντικείμενα, προβολή τους και τόνωση της τοπικής επιχειρηματι-
κότητας, οικοτεχνικού αλλά και καινοτόμου και εξωστρεφούς χαρακτήρα.  
Η ενσωμάτωση των προτάσεων διαχείρισης των ΕΠΜ στα Σχέδια Δράσης των ΠΧΠ των οποίων 
εκκρεμεί η έκδοση, θα συμβάλλει στην σύνδεση χωρικών και περιβαλλοντικών πολιτικών με τελικό 
αποδέκτη την αναπτυξιακή πολιτική της συγκυρίας όπως θα διαμορφωθεί με τα τρέχοντα προγράμ-
ματα του Ταμείου Ανάκαμψης και των ΠΕΠ.  

17. Υπ΄ αυτό το πρίσμα θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί και η πρόταση που έχουμε υποβάλλει προς τον 
ΥΠΕΝ και το Υπ. Τουρισμού (με αφορμή τον πρόσφατο τουριστικό νόμο που ευνοεί την οικιστική 
ανάπτυξη εκτός σχεδιασμού μέσω της «χαλάρωσης» του ορισμού των Σύνθετων Τουριστικών 
Καταλυμάτων), για εισαγωγή αντισταθμιστικού προγράμματος που αναλαμβάνει ο φορέας 
αναπτυξιακών επενδύσεων, με στόχο την συμβολή της επένδυσης στην γενικότερη προώθηση 
αειφόρου ανάπτυξης/ οικοανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, μέσω υποστηρικτικών δράσεων 
κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, σε κατεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης.  
Πρόκειται για μια θεσμική καινοτομία συμβατή με το ελληνικό Σύνταγμα, που αφορά σε όλο τον 
εκτός σχεδίου χώρο.  
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