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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ 
(ΣΕΠΟΧ) 

 
sepox1981@sepox.gr 
Πατησίων 42, 10682 κτήριο Γκίνη  ΕΠΜ 

 

Συζήτηση φορέων στη Βουλή των Ελλήνων  30 5 2018 

 για το Νομοσχέδιο θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

 

Εκπρόσωπος  ΣΕΠΟΧ Δρ. Ευθυμία Καραθανάση 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Είμαι εκπρόσωπος του  ΣΕΠΟΧ, του Συλλόγου  Ελλήνων Πολεοδόμων και 

Χωροτακτών. Ο Σύλλογός  μας κρίνει σημαντική τη θεσμοθέτηση του 

συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο αποτελεί μια θετική εξέλιξη στην 

Ελλάδα του σήμερα.  Με βάση τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4 

δεν μπορεί να νοηθεί  

• η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χωρίς την ανάπτυξη και 

κατ΄επέκταση  χωρίς την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, όπως είναι µεταξύ 

άλλων οι µεταφορές, η ναυτιλία, ο ενεργειακός τοµέας, η εξόρυξη 

πρώτων υλών, ορυκτών και αδρανών υλικών, η αλιεία, η 

υδατοκαλλιέργεια και ο τουρισµός, οκτώ σημαντικών και σύγχρονων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων,  καθώς και  

• η διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη εν γένει η ενάλια 

πολιτιστική κληρονοµιά 

 

Ελλάδα σημαίνει  θάλασσα και θάλασσα σημαίνει Ελλάδα. Υπάρχει μια 

ταυτότητα, Μια  κοινωνική, οικολογική, πολιτισμική, παραγωγική ταυτότητα 

μια ταυτότητα που βιώνεται τόσο στη θάλασσα, όσο και στον παράκτιο χώρο 

που σύμφωνα με το άρθρο 2 αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου. (Ο 
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παρών νόµος εφαρµόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3. ) 

 

Για πρώτη φορά αντιμετωπίζονται ολιστικά και στο πλαίσιο της  αειφόρου 

ανάπτυξης μερικά αρχειακής σημασίας ζητήματα ανάπτυξης και χώρου που 

για μας τους Χωροτάκτες – Πολεοδόμους αλληλοσυνδέονται . :  

 

Τίθεται ως κύριος σκοπός του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού η 

προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και ο καθορισµός της αξιοποίησης του 

θαλάσσιου χώρου για διαφορετικές χρήσεις, καθώς και η διαχείριση των 

χρήσεων και των συγκρούσεών τους 

 

Τίθεται στόχος  η δια του θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού αρμονική 

συνύπαρξη των οκτώ παραγωγικών δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν – 

πράγμα δύσκολο – και οι οποίοι όμως  δύνανται στο πλαίσιο της 

παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας να συστήσουν  ένα πρότυπο 

γαλάζιας ανάπτυξης σε συνδυασμό  με την επιδίωξη για τη διασφάλιση της  

ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Συνδυάζεται για πρώτη φορά ο θαλάσσιος και ο παράκτιος χώρος και 

κατ΄επέκταση και ο νησιωτικός χώρος ως σύνθεση του παράκτιου χώρου. Ο 

παράκτιος χώρος ως ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ του θαλάσσιου και του 

χερσαίου χώρου,   αποτελεί πεδίο αλληλεπίδρασης αλλά και ανταγωνιστικών 

σχέσεων μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου χώρου,  µέσα από την 

αντιμετώπιση πολλών και  διαφορετικών παραμέτρων  -  των οικολογικών, 

περιβαλλοντικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών παραµέτρων. 

Πόσες φορές  το περιβάλλον – ως παράμετρος προστασίας δεν υποχωρεί 

έναντι μιας οικονομικής δραστηριότητας ??? Η διατύπωση του νόμου εν 

προκειμένω είναι ρητή. - οικοσυστηµική προσέγγιση και γενικότερα τήρηση  

των αρχών της αειφορικής διαχείρισης, στο πνεύμα μιας ολιστικής αντίληψης 

και  στήριξη και προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής 

µεταξύ του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου.  
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Θεσπίζεται για πρώτη φορά η αναγκαιότητα εκπόνησης  θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα οποία ορθώς τίθενται σε 3 κλίμακες τη 

μακροπεριφέρεια  με σημαντικές διατομεακές και διαπεριφερειακές 

αλληλεπιδράσεις, στην κλίμακα της εθνικής στρατηγικής και στην κλίμακα της 

περιφέρειας όπου υλοποιείται και ο σχεδιασμός κατά ζώνες  δραστηριοτήτων 

αλλά και της προστασίας του οικολογικού και πολιτιστικού θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, μια παράμετρος που θεσπίζεται σε μια περίοδο που 

εντατικοποιείται η εξόρυξη υδρογονανθράκων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο 

με ό, τι αυτή η δραστηριότητα  μπορεί να προκαλέσει αν το περιβάλλον δεν 

προστατεύεται θεσμικά.  

 

Μεγάλοι στόχοι προτάσσονται.  Αλλά αυτοί θα επιτρέψουν την υλοποίηση 

μιας   άλλης κοινωνίας και οικονομίας βιώσιμης και επομένως δίκαιης και κατ΄ 

επέκταση μιας βιώσιμης και επομένως δίκαιης χωρικής  πολιτικής. Και θα 

είναι δίκαιη γιατί όλοι οι προαναφερθέντες παραγωγικοί τομείς της θαλάσσιας 

οικονομίας  μπορούν να βρουν το χώρο ανάπτυξής τους με εργαλείο τη 

θαλάσσια χωροταξία,  το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θα είναι δίκαιη 

γιατί θα  μπορούν να συνδυασθούν και να συνυπάρχουν. Και θα είναι δίκαιη 

γιατί η μικρή κλίμακα του χώρου στον παράκτιο και το νησιωτικό χώρο δεν θα 

από τη μεγάλη κλίμακα – την καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος,  και της τοπικότητας. Και θα είναι δίκαιη γιατί θα φέρει θετικό 

κοινωνικό πρόσημο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στον 

θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.    

 

Το παρόν κείμενο με επισυναπτόμενα κατ΄ άρθρο σχόλια θα κατατεθεί 

ελπίζοντας στην άμεση υλοποίηση των στόχων του νόμου. Το 2021 δεν είναι 

μακριά.  

 

 

 

 


