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ΘΕΣΗ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ
επί του σχεδίου ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τον Τουρισµό
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, έχοντας αναγνώσει µε εξαιρετική προσοχή το σχέδιο
ΚΥΑ του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισµό και έχοντας προχωρήσει σε ανάλυση των ρυθµίσεων που επιχειρεί να εισαγάγει στο πλαίσιο ειδικής επιστηµονικής οµάδας, αποφάσισε να το απορρίψει καθ’
ολοκληρίαν για τους εξής λόγους:
1. Απουσία Εθνικού Χωροταξικού: Όπως έχει ήδη επισηµανθεί από το WWF Ελλάς και πολλούς
άλλους φορείς, η κατάρτιση των ΕΠΣΧΣΑΑ πρέπει να έπεται του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Βάσει των άρθρων 7 και 18 του Ν. 2742/1999 ΦΕΚ
207/Α’/07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις», µόνο
κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, η κατάρτιση και έγκριση ειδικών πλαισίων χωροταξικού
σχεδιασµού χωρεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη εγκεκριµένου γενικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης. Η πρώτη εφαρµογή του νόµου σε ζητήµατα χωροταξικού
σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε το 2001 µε την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού για τα σωφρονιστικά καταστήµατα1. Εποµένως, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό Χωροταξικό) θα έπρεπε να έχει οριστικοποιηθεί και
εγκριθεί ήδη πριν το ΕΠΣΧΣΑΑ για τον τουρισµό. Σηµειώνουµε ότι η ολοκλήρωση και θέση σε διαβούλευση του Εθνικού Χωροταξικού αναµένεται από το 2001, οπότε το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης κατάληξε σε τελική γνωµοδότηση επί της τότε εκδοχής του.
Το WWF Ελλάς εµµένει στην ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσµοθέτησης του Εθνικού
Χωροταξικού, καθώς η προήγηση ειδικών και περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων διαµορφώνει
µια κατάσταση που θα το εγκλωβίσει και θα περιορίσει τη χρησιµότητά του στην απλή αποτύπωση
µιας ήδη διαµορφωµένης κατάστασης.
2. ∆εν περιλαµβάνονται προβλέψεις συνυπολογισµού φέρουσας ικανότητας2: Σε γενικές
γραµµές, το σχέδιο ΚΥΑ προσανατολίζεται προς τη διευκόλυνση και χωροθέτηση των επενδύσεων
που έχουν ήδη δροµολογηθεί, και δευτερευόντως προς τη διαµόρφωση συνθηκών για αειφόρο
χωροταξική οργάνωση. Έτσι, ως προτεραιότητα προβάλλει η εντατικοποίηση της τουριστικής εκµετάλλευσης του χώρου, ακόµα και σε περιοχές που αναγνωρίζονται ως τουριστικά ήδη ανεπτυγµένες. Επιπλέον, πουθενά δε γίνεται αναφορά στην ανάγκη υπολογισµού και σεβασµού της φέρουσας ικανότητας των περιοχών στις οποίες χωροθετούνται νέες τουριστικές υποδοµές.
3. ∆ίνει κατευθύνσεις εντατικής εκµετάλλευσης του φυσικού χώρου. Πουθενά δε γίνεται µνεία
για τουριστικά «κορεσµένες» περιοχές, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στην αποµάκρυνση των τουριστικών εγκαταστάσεων που είτε είναι παράνοµες είτε προκαλούν εξόφθαλµη αισθητική υποβάθµιση του τοπίου. Α1

ΥΑ 28704/4362 ΦΕΚ Β' 1575/28.11.2001 «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστηµάτων Κράτησης».
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Ως φέρουσα ικανότητα ορίζεται ο µέγιστος αριθµός ανθρώπων που µπορούν να «χρησιµοποιούν» µια περιοχή, χωρίς να επιφέρουν
µη αποδεκτή αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς να προκαλούν µη αποδεκτή υποβάθµιση στην ποιότητα της εµπειρίας των επισκεπτών.
Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια
βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο
της Μεσογείου και να εµποδίσει – και µακροπρόθεσµα
να αντιστρέψει– την υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης.
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ντίθετα, ακόµα και στις διεγνωσµένες ως τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές, δίνονται κατευθύνσεις
για περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας.
4. Απουσία ρυθµίσεων για την αποµάκρυνση αυθαιρέτων: Θεωρούµε επίσης σοβαρή έλλειψη
κάθε σχεδίου χωρικής οργάνωσης της τουριστικής δραστηριότητας την απουσία ρυθµίσεων για
την εφαρµογή των τελεσίδικων πράξεων κατεδάφισης των αυθαιρέτων κτισµάτων σε αιγιαλούς,
παραλίες, δάση και δασικές εκτάσεις. Η απουσία αυτή µειώνει το κύρος του συγκεκριµένου πλαισίου και το καθιστά απλό σχέδιο περαιτέρω οικοδοµικής ανάπτυξης των υπό εξέταση περιοχών.
Μεγάλη έλλειψη αποτελεί επίσης η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην ανάγκη κατάργησης ή
τουλάχιστον δραστικού περιορισµού της εκτός σχεδίου δόµησης, που ευθύνεται για µεγάλο µέρος
της υποβάθµισης του φυσικού χώρου από την τουριστική ανάπτυξη. Κατά την άποψή µας, η µη
κατάργηση του δικαιώµατος για δόµηση εκτός σχεδίου ουσιαστικά ακυρώνει κάθε προσπάθεια για
χωροταξική οργάνωση.
4. Απουσία Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων: Θεωρούµε απαράδεκτη τη µη δηµοσιοποίηση
των υποστηρικτικών µελετών και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία βάσει της κείµενης νοµοθεσίας3 πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης οποιουδήποτε ΕΠΣΧΑΑ
και πρέπει απαραιτήτως να δηµοσιοποιηθεί και να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση.
5. Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ρυθµίσεις: Η προβαλλόµενη ως νέα µορφή τουρισµού µε τον
τίτλο «σύνθετες και ολοκληρωµένες αναπτύξεις τουριστικών υποδοµών σταθερού παραθερισµού»
δηµιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη δηµιουργία νέων οικισµών µε αποκλειστικά παραθεριστική
χρήση, οι οποίοι θα είναι πλήρως αποκοµµένοι από την τοπική κοινωνία και οικονοµία. Μάλιστα, η
πρόβλεψη χωροθέτησης «σύνθετων και ολοκληρωµένων αναπτύξεων τουριστικών υποδοµών
σταθερού παραθερισµού» εντός των ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000, δηµιουργεί σοβαρή απειλή οικοδοµικής επιβάρυνσης στις ευαίσθητες αυτές περιοχές. Η πρόβλεψη για «δέουσα
βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα» είναι εξαιρετικά ασαφής και υπόκειται σε επικίνδυνες παρερµηνείες. Αυτή η µορφή οικιστικής ανάπτυξης θεωρούµε πως δεν αποτελεί µορφή τουρισµού,
αλλά αντικείµενο της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των κατά τόπους ειδικότερων πολεοδοµικών
ρυθµίσεων. Επιπλέον, θεωρούµε απαράδεκτο τον ορισµό ελάχιστης απόστασης τοποθέτησης κτισµάτων τα 50 µ. από την γραµµή αιγιαλού, στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές. Η ρύθµιση αυτή
δεν απειλεί απλώς την παράκτια ζώνη µε σοβαρή οικοδοµική επιβάρυνση, αλλά προκαλεί και ευθεία αµφισβήτηση της τεκµηριωµένης σχετικής νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας που
ορίζει ως ελάχιστη απόσταση τα 100 µ. (Π.Ε. 247/2003, Τµ. Ε΄, καθώς και Π.Ε. 636/2002 και
633/2002).
6. Ελλιπής πρόβλεψη συντονισµού µε ΕΣΠΑ 2007-2013: Λείπει οποιαδήποτε αναφορά και
σύνδεση µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, παρά το γεγονός πως και τα δυο σχέδια θα εξελιχθούν ταυτόχρονα. Μόνη αναφορά γίνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»- ΕΣΣΑ 2007-2013, αποκλειστικά όµως ως χρηµατοδοτικό µέσο, ενώ λείπει οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα.
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Οδηγία 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» και ΚΥΑ
107017 ΦΕΚ Β1225/5.9.2006 «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

