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Εισαγωγή  
Ο τουρισµός αποτελεί για την Ελλάδα έναν σηµαντικότατο τοµέα οικονοµικής δραστηριοποίησης, 
αφού η άµεση συµµετοχή του στο ΑΕΠ είναι 7% και προσφέρει 800.000 περίπου θέσεις εργασίας. 
Εκτός όµως από τα άµεσα οφέλη, ο τουρισµός συµβάλλει και στην τόνωση πολλών πρωτογενών 
και δευτερογενών δραστηριοτήτων, αλλά και στη διατήρηση του οικονοµικού ιστού πολλών περι-
φερειακών οικονοµιών.  

Σηµαντική είναι η συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων και υποδοµών µικρής κλίµακας, οι 
οποίες και παρουσιάζουν καλύτερη διασύνδεση µε τις τοπικές οικονοµίες και σηµαντικά πολλα-
πλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονοµία. Όµως, παρά το γεγονός ότι οι µικρής κλίµακας δρα-
στηριότητες τέτοιου είδους λαµβάνουν οικονοµικές ενισχύσεις από το κράτος και την Ε.Ε., το κύριο 
βάρος της τουριστικής πολιτικής της χώρας εξακολουθεί να δίδεται στην προώθηση και ανάπτυξη 
του τουρισµού µεγάλης κλίµακας, ειδικά µέσα από την ανάπτυξη και επιχορήγηση καθετοποιηµέ-
νων µονάδων, καθώς και την δηµιουργία υποδοµών του λεγόµενου «ποιοτικού» τουρισµού. Ανά-
µεσα σε αυτές τις τελευταίες, συµπεριλαµβάνονται και τα γήπεδα γκολφ τα οποία τελευταία µονο-
πωλούν µεγάλο µέρος των επίσηµων θέσεων για την ανάπτυξη του τουρισµού στη χώρα µας.1  

Με αυτά τα δεδοµένα, το παρόν κείµενο επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις σηµαντικότερες  περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ, να προτείνει ενδεικτικές εναλλακτικές λύσεις, όπου αυ-
τές είναι εφικτές, και να θέσει βασικά κριτήρια για τον σχεδιασµό των επενδύσεων και την έγκριση 
των σχετικών µελετών. Το WWF Ελλάς δεν έχει σκοπό να παίξει τον ρόλο ενός οργανισµού πι-
στοποίησης για σχετικές επενδύσεις, µπαίνοντας σε διαδικασίες ελέγχου του βαθµού συµµόρφω-
σης κάθε επένδυσης µε περιβαλλοντικά κριτήρια.2 Ως εκ τούτου, τα όσα παρουσιάζονται παρακά-
τω έχουν ως µοναδικό στόχο τη συνεισφορά στον καλύτερο σχεδιασµό αυτών των τουριστικών 
επενδύσεων και πηγάζουν από την εµπειρία της οργάνωσης σε θέµατα περιβαλλοντικής προστα-
σίας και βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και από ενδελεχή εξέταση της σχετικής διεθνούς εµπειρίας.  

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να υπογραµµισθεί η πάγια θέση του WWF Ελλάς ότι η ανάπτυξη της 
χώρας – ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τοµείς όπως ο τουρισµός – δε µπορεί, και δεν πρέπει, να βασί-
ζεται σε παρωχηµένα µοντέλα µεγέθυνσης και µαζικοποίησης. Η διεθνής εµπειρία καταδεικνύει ότι, 
σε χώρες όπως η δική µας, η οικονοµική πρόοδος µπορεί να βασιστεί στην ποιότητα και στη δηµι-
ουργική αξιοποίηση θυλάκων αγοραστικής ζήτησης, ενώ ο τεράστιος αριθµός των ανά την χώρα 
εγκαταλελειµµένων ή υπολειτουργουσών µεγάλων τουριστικών επενδύσεων, είναι ενδεικτική της 
κατάληξης των «αναπτυξιακών» έργων ευκαιριακού και αποσπασµατικού χαρακτήρα.  

Το WWF Ελλάς θεωρεί ότι η αποδοχή οποιασδήποτε τουριστικής επένδυσης µεγάλης κλίµακας, 
όπως είναι τα γήπεδα γκολφ, συναρτάται από την εξ αρχής υπαγωγή της σε ολοκληρωµένη ανα-
πτυξιακή στρατηγική για τον κλάδο, η οποία θα αποτυπώνει συνολικά τις αναµενόµενες ωφέλειες 
και επιπτώσεις.    

 
 

1 1 Γεωργία Ζαβιτσάνου «Η Ελλάδα δεν είναι… Σκωτία», Η Καθηµερινή 13 Ιουλίου 2005. Αναφέρεται ότι 
σχεδιάζονται 40 νέα γήπεδα στην Ελλάδα, 9 εκ των οποίων στην Κρήτη. Επίσης  Κώστας Ντελέζος «Αγώ-
νας δρόµο» για γήπεδα γκολφ» ΤΑ ΝΕΑ 5 Μαρτίου 2005. 
2 Σηµειώνουµε όµως ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισµοί πιστοποίησης που σκοπό έχουν τον έλεγχο των 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών ενός γηπέδου γκολφ και τους οποίους µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να 
προσεγγίσει ώστε να τον βοηθήσουν να σχεδιάσει ή να βελτιώσει ένα γήπεδο γκολφ ακολουθώντας µια σει-
ρά περιβαλλοντικών µέτρων και αρχών µε τελικό στόχο την απόδοση στο γήπεδο ενός περιβαλλοντικού πι-
στοποιητικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αρχές που έχει θέσει η οργάνωση Committed to Green.  



 

 

                                                

Γενικές διαπιστώσεις  
Αν και το γκολφ είναι άθληµα που διεξάγεται στην ύπαιθρο, οι υποδοµές στις οποίες βασίζεται δεν 
είναι απαραίτητα φιλικές στο περιβάλλον. Μάλιστα, καθώς τα γήπεδα γκολφ έχουν υψηλές απαι-
τήσεις στη χρήση φυσικών πόρων (έδαφος, νερά, ενέργεια κ.α.) και καταλαµβάνουν µεγάλες εκτά-
σεις, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σοβαρές και να υποβαθµίσουν 
την ποιότητα του περιβάλλοντος. Λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ε-
γκαταστάσεων γκολφ είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί η αρχή της προφύλαξης που επιβάλλει 
προληπτικές δράσεις και επιφυλακτική στάση.   

Ελλείψει χωροταξικού σχεδιασµού και ανάλογων υποδοµών πληροφοριών, όπως πλήρη χαρτο-
γραφικά δεδοµένα περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, υδροφορέων, κτλ. στην χώρα µας δεν 
υπάρχει χαρακτηρισµός περιοχών που θεωρούνται κατάλληλες για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ. 
Έτσι επικρατεί η γνωστή σε όλους αυθαίρετη διαδικασία κατά την οποία ο επενδυτής κρίνει ποια 
περιοχή είναι κατάλληλη για µία τέτοια επένδυση και αποζητά την απαραίτητη έγκριση άδειας. Εί-
ναι πιθανόν ο χώρος που θεωρείται ιδανικός από τον επενδυτή για την εγκατάσταση ενός γηπέδου 
γκολφ να προστατεύεται από την ισχύουσα δασική ή άλλη περιβαλλοντική νοµοθεσία, οπότε και η 
εκεί χωροθέτηση του σχεδιαζόµενου γηπέδου να απειλεί µε υποβάθµιση το φυσικό περιβάλλον. 
Είναι επίσης πολύ πιθανό, στην επιλεχθείσα θέση, το γήπεδο να αλληλεπιδρά µε άλλων ειδών ε-
πενδύσεις, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις.   

Η  επιλογή της θέσης των σχεδιαζόµενων γηπέδων γκολφ σε διάφορες περιοχές της χώρας, φαί-
νεται να γίνεται αποκλειστικά µε κριτήρια προσέλκυσης των συνήθως υψηλού εισοδήµατος ασχο-
λούµενων µε το άθληµα, χωρίς να υπάρχει συνολικός σχεδιασµός που να αποτυπώνει τη σκοπι-
µότητα των επενδύσεων. Για παράδειγµα, στην Ισπανία τα δηµόσια, φτηνά, γήπεδα γκολφ, αποτε-
λούν µόνο το 11% των υπαρχόντων γηπέδων. Παράλληλα, στην Ευρώπη η διείσδυση του γκολφ 
είναι της τάξης του 1,1% του πληθυσµού ενώ στην Ισπανία, µία χώρα που συχνά συγκρίνεται µε 
την Ελλάδα, η διείσδυση του αθλήµατος είναι 0,6%. Στην Ελλάδα οι παίκτες γκολφ κατά το 2005 
ήταν 11353. Από µια πρόχειρη αποτίµηση της κατάστασης προκύπτει ότι οι συγκεκριµένες επεν-
δύσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές προς τους επενδυτές λόγω των αναµενόµενων πολλαπλών –και 
µεγάλου κόστους– εισροών, ενώ συχνά επιλέγονται ως συµπληρωµατικά έργα ξενοδοχειακών και 
οικιστικών επενδύσεων, στις οποίες και θεωρείται ότι προσδίδουν προστιθέµενη αξία. Μάλιστα, 
ακόµα κι αν οι εισροές από τους ασχολουµένους µε το γκολφ δεν αποδώσουν κατά το προβλεπό-
µενο, οι επενδυτές θα έχουν λάβει την επιχορήγηση που προβλέπεται ενώ η κτηµατοµεσιτική αγο-
ρά που συνοδεύει τα γήπεδα γκολφ θα συνεχίζει να παρέχει έσοδα στους επενδυτές. Έτσι ανα-
τρέπονται ουσιαστικά τα δεδοµένα αφού τα γήπεδα γκολφ γίνονται πλέον τα συνοδευτικά έργα 
των άλλων επενδύσεων. 

Εκτιµώντας τις επιπτώσεις ενός γηπέδου γκολφ στο φυσικό περιβάλλον πρέπει να προστεθούν 
και να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις από το σύνολο των επενδύσεων που συνοδεύουν το γή-
πεδο γκολφ και την ανάπτυξη που αυτές συνεπάγονται. Έτσι πρέπει να εκτιµώνται οι επιπτώσεις 
από τη λειτουργία των ξενοδοχειακών µονάδων, τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπων και 
µεταφορικών µέσων και γενικά την αύξηση της κίνησης στη συγκεκριµένη περιοχή. Πρέπει επίσης 
να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις από την πιθανή ανάπτυξη άλλων συµπληρωµατικών οικιστι-
κών ή εµπορικών επενδύσεων γύρω από τα γήπεδα γκολφ.4 Τέτοιας µορφής επενδύσεις αυξά-
νουν τους ρυθµούς οικοδόµησης µίας περιοχής και δηµιουργούν εποχικές πιέσεις, ανάλογα µε την 
τουριστική κίνηση της περιοχής. Είναι φανερό ότι όταν συγκεντρώνονται σε µία περιοχή πολλές 
τουριστικές επενδύσεις και γήπεδα γκολφ δηµιουργούνται προβλήµατα που λειτουργούν αθροιστι-
κά.  

 
3 European Golf Association Statistics for 2005. http//www.epa-golf.ch     
4 Kevin Brass. “Homes on golf courses suit investors to a tee” International Herald Tribune Properties, Sep-
tember 30, 2005. 



 

 

Παράλληλα, είναι σηµαντική η αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας του χώρου στον οποίο θα γίνει 
η εγκατάσταση αλλά και συνολικά της περιοχής, όπου µπορεί παράλληλα να σχεδιάζονται και άλ-
λες επενδύσεις, ίδιου ή άλλου τύπου. Εδώ να σηµειωθεί ότι ενώ µπορεί µία περιοχή να αντέξει το 
«βάρος» µίας µεγάλης επένδυσης, ενδεχοµένως να αδυνατεί να δεχθεί περαιτέρω επιβάρυνση 
από άλλα αναπτυξιακά σχέδια.  Άλλωστε, τα µεγάλα έργα και οι υποδοµές λειτουργούν συνδυα-
στικά, οπότε το συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωµα τους ενδέχεται να υπερβαίνει την φέρουσα ικα-
νότητα της περιοχής, δηµιουργώντας αναπτυξιακό κορεσµό.   

Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι οι επενδύσεις αυτές δεν αποτελούν πάντα κινητήριο δύναµη για την 
τοπική οικονοµία και κοινωνία. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται για την κατασκευή του έρ-
γου δεν είναι µόνιµες. ∆εν ενισχύεται, άρα, ουσιαστικά η απασχόληση. Παράλληλα, οι ανάγκες σε 
προσωπικό που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων γκολφ είναι σε µεγάλο βαθµό 
εξειδικευµένες και συχνά καλύπτονται από συµβούλους που εδρεύουν σε άλλες περιοχές ή από  
«εισαγόµενα» εξειδικευµένα στελέχη. Οι θέσεις απασχόλησης που αποµένουν για τον πληθυσµό 
της περιοχής, λοιπόν, είναι αυτές που αφορούν ανειδίκευτο και χαµηλόµισθο προσωπικό.  Σαν 
αποτέλεσµα, και η συνεισφορά στην οικονοµική ενίσχυση των περιοχών είναι µικρή, τουλάχιστον 
εάν συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν από ηπιότερες επενδύσεις σε µικρής κλί-
µακας δραστηριότητες.  

Συγχρόνως τα γήπεδα γκολφ και οι γύρω µεγάλες εγκαταστάσεις, που συνήθως τα συνοδεύουν, 
λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις άλλες µικρές τουριστικές επιχειρήσεις, υπονοµεύοντας έτσι 
την τοπική επιχειρηµατικότητα και παραγωγικότητα. Με άλλα λόγια, εκτοπίζονται οι µικρής κλίµα-
κας επενδύσεις και δραστηριότητες που, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µπορούν να αποτελέ-
σουν συγκριτικό και ποιοτικό πλεονέκτηµα της ελληνικής υπαίθρου. Επίσης ο τουρισµός του γκολφ 
κυριαρχείται από τα “all inclusive” πακέτα που έχουν αποδεδειγµένα αρνητικές επιπτώσεις στις 
µικρές τουριστικές επιχειρήσεις ενός τόπου. Είναι φανερό ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης της τοπι-
κής οικονοµίας κάθε άλλο παρά ενισχύονται µε την εγκατάσταση και λειτουργία γηπέδων γκολφ. 
 
 
Καταγραφή επιπτώσεων στο περιβάλλον 
Κατανάλωση νερού: ένα γήπεδο γκολφ έχει µεγάλες απαιτήσεις άρδευσης, έστω και εποχικές, γε-
γονός που συνεπάγεται µεγάλη κατανάλωση νερού. Κατά µέσο όρο, ένα γήπεδο γκολφ (18 οπών) 
καταναλώνει ετησίως περίπου 1.000.000µ3 νερό, το ισοδύναµο του νερού που απαιτείται για 370 
πισίνες ολυµπιακών διαστάσεων5 ή της κατανάλωσης νερού µίας πόλης πληθυσµού 11.000 κατοί-
κων6. Όµως τα στοιχεία για την κατανάλωση του νερού ποικίλουν ανάλογα µε τα τοπογραφικά και 
κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του κάθε γηπέδου και τις παραµέτρους που λαµβάνει υπόψη η κάθε 
µελέτη (6.000-16.000µ3/εκτάριο/έτος).7 Η απαίτηση για νερό µπορεί να ασκήσει πίεση τόσο σε ε-
πιφανειακά όσο και σε υπόγεια ύδατα. Έτσι, όταν τα γήπεδα γκολφ σχεδιάζονται και εγκαθίστανται 
σε άνυδρες από τη φύση τους περιοχές οι πιέσεις είναι ακόµα πιο σηµαντικές, ενώ το πότισµα του 
γηπέδου γκολφ εξελίσσεται σε ανταγωνιστική δραστηριότητα που έρχεται σε αντιπαράθεση µε άλ-
λες ανάγκες για νερό στην περιοχή. Παράλληλα η εκταµίευση νερού από τη βροχή ή από εκτροπή 
µέρους ενός ποταµού παρεµβαίνουν στον φυσικό κύκλο του νερού επηρεάζοντας οικοσυστήµατα 
που βασίζονται σε αυτή την ανανέωση των υδάτων. Έτσι προτείνεται συχνά η χρήση ανακυκλω-

                                                 
5 WWF Mediterranean. Freshwater & Tourism in the Mediterranean. July 2004.  
6  Με βάση την παραδοχή ότι ένα άτοµο καταναλώνει 250lt/ηµέρα. Στην Ελλάδα η κατανάλωση νερού στις 
µεγάλες πόλεις είναι 250-350lt/άτοµο/ηµέρα και στις µικρές 150lt/άτοµο/ηµέρα. 
7 Οι εκτιµήσεις των 6.000µ3 προέρχεται από µελέτη που εκπονήθηκε από την Federacion Andaluza den Golf 
(Οµοσπονδία Γκολφ της Ανδαλουσίας) ενώ η εκτίµηση των 16.000µ3 προέρχεται από µελέτες της οικολογι-
κής οργάνωσης Ecologistas en Accion. Ο νόµος για τον «Καθορισµό προδιαγραφών γηπέδων γκολφ» (Α-
ριθ. 520010/6/Β 42/26.1.1994 ΦΕΚ Β’137/2.3.1994) διαφοροποιεί τις ελάχιστες ποσότητες νερού ανά στρέµ-
µα ανάλογα µε τη γεωγραφική ζώνη στην οποία ανήκει το γήπεδο γκολφ.   



 

 

µένου νερού (από βιολογικό καθαρισµό). Όµως αυτή η πρόταση αγνοεί το γεγονός ότι αυτό το κα-
θαρισµένο νερό χρειάζεται για να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία των ποταµών, να εµπλουτι-
στεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή για την κάλυψη άλλων αναγκών όπως το πότισµα δηµοσίων χώ-
ρων. Επίσης, πολλές φορές αυτό το νερό δεν έχει την απαιτούµενη ποιότητα για να χρησιµοποιη-
θεί για πότισµα, αφού χρειάζεται τριτογενής καθαρισµός ή τουλάχιστον συµπλήρωση µε νερό υ-
ψηλής ποιότητας. Ως αποτέλεσµα τα γήπεδα του γκολφ καταλήγουν συχνά να χρησιµοποιούν πό-
σιµο νερό από το υδρευτικό δίκτυο ή από παράνοµα πηγάδια.8 Κάποιες χώρες, όπως η Κύπρος 
και η Ισπανία έχουν επιλέξει να αναπτύξουν µονάδες αφαλάτωσης για να καλύψουν τις µεγάλες 
ανάγκες νερού των γηπέδων γκολφ που έχουν ή σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν. Όµως, το ενερ-
γειακό αποτύπωµα της αφαλάτωσης είναι πολύ σηµαντικό, αυξάνοντας περαιτέρω τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ.  

Χρήση φυτοφαρµάκων: Για τη συντήρηση του χλοοτάπητα των γηπέδων απαιτείται µεγάλη κατα-
νάλωση νερού αλλά και εντατική χρήση φυτοφαρµάκων, τα οποία είναι κυρίως χηµικά και όχι ορ-
γανικά.9 Έτσι, προκαλείται ρύπανση και αλάτωση του εδάφους, ρύπανση των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων καθώς και της τοπικής ατµόσφαιρας. Παράλληλα η έκθεση σε αυτά τα χηµικά 
προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο των γηπέδων. Επίσης η εντατική χρήση χηµικών καταστρέφει τη δοµή 
του εδάφους και τους µικροοργανισµούς που το διατηρούν και το αναζωογονούν. Γι’ αυτό άλλωστε 
η αποκατάσταση των γηπέδων γκολφ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.  

Χωροθέτηση γηπέδων γκολφ και φυσικό περιβάλλον: Όταν τα γήπεδα γκολφ χωροθετούνται σε 
προστατευόµενες φυσικές περιοχές ή έχει προηγηθεί αποχαρακτηρισµός ή καταπάτηση της περι-
οχής, προκαλείται σηµαντική υποβάθµιση. Ακόµη κι αν η θέση του γηπέδου γειτνιάζει απλώς µε 
µία περιοχή που φιλοξενεί σπάνια είδη, τότε ενδέχεται πάλι να προκληθεί όχληση και απώλεια βι-
οποικιλότητας. Ένα γήπεδο γκολφ, ως ανοιχτή έκταση, αποτελεί φράγµα για την πανίδα, εµποδί-
ζοντας την κίνηση της. Παράλληλα και η ίδια η εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ καθώς και των 
συµπληρωµατικών υποδοµών µπορούν να προκαλέσουν τη διάσπαση ενός βιοτόπου.  

Σηµαντική απειλή για την τοπική βιοποικιλότητα, αποτελεί επίσης η εισαγωγή ξενικών, συνήθως 
εξωτικών, ειδών, τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώ-
ρου των γηπέδων γκολφ. Τα είδη αυτά µπορούν να επιβαρύνουν τις λεπτές ισορροπίες που υπο-
στηρίζουν τις αρµονικές λειτουργίες του οικοσυστήµατος, εκτοπίζοντας ενδηµικά είδη. Με την ανά-
πτυξη της βιοτεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, έχουν δηµιουργηθεί γενετικά τροποποιηµένες (µε-
ταλλαγµένες) ποικιλίες χλοοτάπητα οι οποίες απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Οι κίνδυνοι από την 
χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών είναι πολλοί: γενετική τροποποίηση της βιοποικιλότητας µε 
απρόβλεπτες συνέπειες, αυξηµένη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντοµοκτόνων ειδικά αφού κάποιες 
από τις ποικιλίες δηµιουργούνται ακριβώς για να αντιστέκονται στην εντατική χρήση χηµικών ου-
σιών, µεταξύ άλλων που αφορούν και στη δηµόσια υγεία. Ειδικά για τις ποικιλίες χλοοτάπητα που 
χρησιµοποιούνται σε γήπεδα γκολφ, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές καθώς η γύρη του χλοοτάπητα 
µπορεί να µεταφερθεί πολλά χιλιόµετρα µακριά από τα γήπεδα, σε καλλιεργήσιµες ή άλλες εκτά-
σεις. 

Υποβάθµιση οικολογικών λειτουργιών: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δηµιουργία γηπέδου 
γκολφ έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την αποψίλωση δασικών εκτάσεων και την καταστροφή 
των µικρών βιοτόπων για πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτές. Ως απο-
τέλεσµα, εκτός από την αποµάκρυνση από την περιοχή ή και την εξαφάνιση των φιλοξενούµενων 
ειδών, συχνά επέρχονται, µεταξύ άλλων, αλλαγές στο µικροκλίµα της περιοχής και διάβρωση του 
εδάφους. Επιπρόσθετα µε την εγκατάσταση των γηπέδων γκολφ τροποποιείται η δοµή και η µι-

                                                 
8 Cronica, ένθετο εφηµερίδας El Mundo, 19 Ιουνίου 2005. 
9 Σύµφωνα µε το Worldwatch Institute στα γήπεδα γκολφ χρησιµοποιείται περίπου 6 φορές µεγαλύτερη πο-
σότητα ζιζανιοκτόνων από ότι σε αντίστοιχη αγροτική έκταση. World Watch Magazine. March/April 2004. 



 

 

κροβιολογία του εδάφους και η φυσική αποστράγγιση ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αποστράγγι-
ση για το γήπεδο.  

Αλλαγή χρήσεων γης: Συχνά, η εγκατάσταση γηπέδων γκολφ απαιτεί την αλλαγή χρήσεων γης και 
τη µονοδιάστατη χρήση του χώρου καθώς και τη δηµιουργία µεγάλης κλίµακας υποδοµών. Αυτό 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της ποικιλοµορφίας χρήσεων γης που, ανάλογα µε 
την περίπτωση, ευνοεί την ανάπτυξη βιολογικής ποικιλότητας. Υποβαθµίζει επίσης την αξία της 
ανάπτυξης οικονοµικά αποδοτικών, περιβαλλοντικά βιώσιµων και µικρής κλίµακας γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων. 

Τοπίο: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση γηπέδων γκολφ συνεπάγεται σηµαντικές 
αλλαγές στο τοπικό ανάγλυφο και πιθανή υποβάθµιση του χαρακτηριστικού τοπίου µιας περιοχής 
καθώς για τη διαµόρφωση τους τροποποιούνται οι κλίσεις του εδάφους ώστε να εξυπηρετείται το 
παιχνίδι. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως βασικό κριτήριο για τη χωροθέτηση τέτοιας κλίµακας 
τουριστικών υποδοµών λαµβάνει ως πρώτιστο κριτήριο τη φυσική οµορφιά του τόπου, τότε οι ε-
περχόµενες αλλαγές σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσουν υποβάθµιση αυτού ακριβώς του τοπίου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση και του πολιτισµικού τοπίου, καθώς αλλάζει η εικόνα που 
έχει δηµιουργηθεί από µία βαθιά στο χρόνο σχέση µεταξύ ανθρώπου και φύσης. 
 
 
Τι ζητά το WWF Ελλάς;  
Έχοντας διαπιστώσει τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ και των συ-
νοδευτικών τους επενδύσεων, το WWF Ελλάς προτείνει κάποια βασικά κριτήρια για τον σχεδια-
σµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των επενδύσεων.  
 
1. Συνολικός χωροταξικός σχεδιασµός: Τα αρµόδια υπουργεία και οι σχετικοί µε το αντικείµενο 

φορείς θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να εντάξουν τα γήπεδα γκολφ στον σχεδιασµό και 
στην έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τον τουρισµό κατά τις διατάξεις 
του Ν. 2742/1999. Αυτό είναι ακόµα πιο επιτακτικό αν η ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ αποτε-
λεί κεντρική πολιτική επιλογή για τον τοµέα του τουρισµού της χώρας. Εξυπακούεται πως η δι-
αδικασία αυτή θα πρέπει να τύχει της πρέπουσας διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης, ώστε να 
εισακουστούν και συνυπολογιστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόµενων ή και θιγόµενων 
µερών.  

2. Τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρµόζεται αυστηρά η πε-
ριβαλλοντική νοµοθεσία και να µην επιδιώκεται η κατ’ εξαίρεση και φωτογραφική παρέκκλιση 
από τις ισχύουσες διατάξεις µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η συµµόρφωση µε τις προδια-
γραφές για τα γήπεδα γκολφ που καθορίζονται από ΚΥΑ του 1994 (Αριθ. 520010/6/Β 
42/26.1.1994 – ΦΕΚ Β’137/2.3.1994) θεωρείται ως ελάχιστη απαίτηση. Επίσης τονίζεται ότι οι 
αρµόδιες αρχές πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων (ποσότητα νερού, 
χρήση χηµικών, κτλ.) καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του γηπέδου γκολφ. Ο έλεγχος, από το 
Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες, πρέπει να καλύπτει πέρα 
από τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την υλοποίηση των δεσµεύσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος που λαµβάνει ένα γήπεδο γκολφ και µπορεί να είναι και επι-
πρόσθετες των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, µε βάση τις µελέτες και τα συστήµατα που ανα-
φέρονται παρακάτω. 

3. Φυσικά χαρακτηριστικά περιοχής: Η χωροθέτηση γηπέδων γκολφ πρέπει να µην συµπίπτει 
ή να γειτνιάζει στενά µε περιοχές Natura 2000. Επίσης, από τον σχεδιασµό τέτοιων εγκατα-
στάσεων πρέπει να αποκλείονται οι άνυδρες από τη φύση τους περιοχές  και οι περιοχές που 
γενικά αντιµετωπίζουν ανεπάρκεια υδάτινων πόρων για τις υφιστάµενες χρήσεις.  

4. ∆ιαθεσιµότητα νερού στην περιοχή: Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων σε περιφερειακό επίπε-
δο πρέπει να καταγράψει και να χαρακτηρίσει τα διαθέσιµα αποθέµατα νερού στις Περιοχές 



 

 

Λεκάνης Απορροής της αρµοδιότητας της ώστε να µπορεί να αξιολογήσει τα σχέδια που υπο-
βάλλονται στην κάθε περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη και τη ζήτηση από άλλες υπάρχουσες ή 
µελλοντικές χρήσεις. Σηµειώνεται ότι οι µελέτες αυτές προβλέπονται από την Οδηγία-πλαίσιο 
για το Νερό και θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2005.  

5. Μη εισαγωγή ξενικών ειδών: Κατά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των γηπέδων 
γκολφ η επιλογή των φυτών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τον σεβασµό στην τοπική χλωρίδα 
και βιοποικιλότητα. Έτσι, πρέπει να προτιµώνται τοπικά είδη και να αποφεύγεται η εισαγωγή 
ξενικών ειδών που µπορεί να αλλοιώσουν την τοπική χλωρίδα και τα οικοσυστήµατα γενικότε-
ρα.  

6. Μη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών: Κατά την επιλογή χλοοτάπητα, η χρήση 
γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών θα πρέπει να απαγορεύεται. Η αρχή της προφύλαξης και 
της πρόληψης πρέπει να εφαρµοστούν καθώς οι επιπτώσεις των µεταλλαγµένων οργανισµών 
δεν έχουν ακόµα υπάρχει επιστηµονική αµφιβολία για το βαθµό επικινδυνότητας τους τόσο 
στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον.  

7. Σχετικές µελέτες: Όταν επιλέγεται µία τοποθεσία για γήπεδο γκολφ πρέπει απαραιτήτως να 
ολοκληρώνεται πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και υδρολογική 
µελέτη για τις ανάγκες του γηπέδου σε νερό, τον τρόπο ποτίσµατος, αναλυτική καταγραφή των 
λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και οι συνέπειες που θα έχουν στην ποιότητα των υπό-
γειων υδάτων. Οι µελέτες αυτές πρέπει να  τυγχάνουν ευρείας δηµοσιοποίησης και να τίθενται 
σε διαβούλευση, ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα σχόλια κάθε ενδιαφερόµενου φορέα. Συγκε-
κριµένα, κάθε γήπεδο γκολφ πρέπει να έχει:  
o Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία θα συνεκτιµώνται και οι επιπτώσεις από 

τις όποιες υπό σχεδιασµό ή υφιστάµενες συνοδευτικές εγκαταστάσεις.  
o Συνολική εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, στην οποία θα συνεκτιµάται η 

ύπαρξη άλλων χρήσεων και εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή. 
o Σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων ώστε να µειωθεί η κατανάλωση του νερού, εφαρ-

µόζοντας νέες και πλέον υφιστάµενες τεχνικές για τη µείωση της κατανάλωσης νερού αλλά 
και εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως η ανακύκλωση του νερού.  

o Συγκεκριµένο σχέδιο για τη χρήση νέων µεθόδων λίπανσης των γηπέδων µε µειωµένη 
χρήση χηµικών.  

o Μελέτη για τη βέλτιστη επιλογή χλοοτάπητα, ιδιαίτερα καθώς έχουν εντοπιστεί µεσογειακά 
είδη χλόης µε εξαιρετικά χαµηλότερες απαιτήσεις σε νερό και χηµικές εισροές από τα ήδη 
χρησιµοποιούµενα.  

o Σύστηµα τακτικής (ανά έτος) αναθεώρησης των πρακτικών που εφαρµόζονται στο γήπεδο, 
ώστε να εξασφαλιστεί ακόµη περισσότερο η τήρηση και εφαρµογή των πλέον σύγχρονων 
και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών.  

 
 
Σύνδεσµοι – Οργανισµοί που µπορούν να προµηθεύσουν επιπλέον στοιχεία:  
European Golf Association: http://www.ega-golf.ch
R&A course Management: http://www/bestcourseforgolf.org  
Committed to Green Foundation: www.committedtogreen.com
Scottish Golf Environment Group: http://www.scottishgolf.com/environment/  
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