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ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ΣΕΜΠΧΠΑ επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο.  
 

Αξιότιμη κυρία Κοτίνη, 

Αξιότιμη κυρία Λάγιου, 

 

Στις 26/01/2021 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την 

Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ έχει κατ΄ επανάληψη τονίσει τη 

σημασία ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού καθώς όσο αυτός καθυστερεί και δεν αξιολογείται 

ή επικαιροποιείται, με βάση τις θεσμοθετημένες προβλέψεις, η προσέλκυση στρατηγικών 

επενδύσεων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, 

πολλώ δε μάλλον υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτό η σύνταξη της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ) είναι 

αναμφισβήτητα ένα θετικό βήμα. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αναγκαίο να 

θεσμοθετηθεί η Εθνική Χωρική Στρατηγική-ΕΧΣ (και να εκσυγχρονιστεί, καθώς το Γενικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που επέχει μεταβατικά θέση ΕΧΣ απαιτείται να 

προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα) ώστε να ενσωματώσει και την Εθνική Χωρική Στρατηγική 

για τον Θαλάσσιο Χώρο με στόχο να διαμορφωθεί ένα ορθολογικό πλαίσιο θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού. Εξάλλου είναι απαραίτητο να υπάρχει μια σαφής ιεράρχηση και αλληλουχία των 

διαφόρων σχεδίων στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού. 
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Πέραν τούτου, ο ΣΕΜΠΧΠΑ εκτιμά ότι σημαντικό μειονέκτημα της ΕΧΣΘΧ είναι το γεγονός ότι το 

κείμενο πάσχει ως προς τη δομή. Δηλαδή δεν αποτελεί ένα ξεκάθαρο κείμενο βασικών αρχών 

πολιτικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου και στρατηγικών 

κατευθύνσεων για τα Θαλάσσια Χωρικά Πλαίσια που θα εκπονηθούν στο μέλλον. Το όραμα, οι 

στόχοι, οι βασικές αρχές κλπ. φαίνεται ότι έχουν αντληθεί αποσπασματικά από τη σχετική μελέτη 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (η οποία αφαιρέθηκε από τη διαβούλευση) αλλά με τρόπο μη 

συνεκτικό και συχνά μπερδεμένο. Συνεπώς είναι αναγκαίο να αναδιατυπωθεί ώστε να αποκτήσει 

τη δομή κειμένου στρατηγικής για την ολοκληρωμένη προστασία και ανάπτυξη του θαλάσσιου 

χώρου. 

Επίσης, η ΕΧΣΘΧ, ως έχει, παρουσιάζει ασυμβατότητες με τις προβλέψεις του Ν. 4546/2018. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά στο άρθρο 12 «Βασικές Κατευθύνσεις και 

ενδεικτικά όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Χώρου» της παρ. 4 ότι «σύμφωνα με το Ν. 4546/2018 όπως 

ισχύει, τα όρια των προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών εκπόνησης Θαλάσσιων Χωροταξικών 

Πλαισίων καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία έρχεται 

σε μερική αντίφαση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1.β του Ν. 4546/2018. Σύμφωνα 

με την τελευταία, η ΕΧΣΘΧ «καθορίζει τις θαλάσσιες χωρικές ενότητες εντός του θαλάσσιου χώρου 

για τις οποίες εκπονούνται θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια και υποδεικνύει και αιτιολογεί τις 

προτεραιότητες για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων στις επιμέρους χωρικές 

ενότητες». Απαιτείται συνεπώς στο πλαίσιο της παρούσας Στρατηγικής να καθοριστούν, βάσει των 

κριτηρίων που ορίζονται, οι προβλεπόμενες θαλάσσιες χωρικές ενότητες (περιοχές) στις οποίες εν 

συνεχεία θα εκπονηθούν τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά τον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για τη 

διαβούλευση. Αν και στο άρθρο 2 «Κατευθυντήριες Αρχές» επισημαίνεται η ανάγκη ουσιαστικής 

εμπλοκής των πολιτών και των φορέων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, που προϋποθέτει την 

πρόβλεψη μεγάλων χρονικών περιθωρίων δημόσιας διαβούλευσης, αυτό δεν ακολουθήθηκε στην 

πράξη. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ εκτιμά ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι διαδικασίες διαβούλευσης να είναι 

ουσιαστικές και όχι τυπικές, με συμμετοχή όλων των επιστημονικών φορέων, οργανώσεων και 

πολιτών, γεγονός που προϋποθέτει επαρκή χρόνο και στοχευμένη πληροφόρηση. 

Εν κατακλείδι, ο ΣΕΜΠΧΠΑ υποστηρίζει σταθερά τις προσεγγίσεις ολοκληρωμένου χωρικού 

σχεδιασμού και εκτιμά ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου της ΕΧΣΘΧ ώστε 

να αποκτήσει τη δομή συνεκτικού κειμένου στρατηγικής και η οργάνωση νέου κύκλου 

διαβούλευσης, πριν την υποβολή του στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 6 του Ν. 4546/2018).  

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Δ.Σ.,  
 

         Η Πρόεδρος 
 
 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Αιμιλία Αλεξανδροπούλου Νικόλαος Κουκούλας 
 

http://www.poleodomia.gr/
http://www.chorotaxia.gr/

