
 

Ωμή  παρέμβαση  στην  παραλιακή  ζώνη 

16/1/2013 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

Μια από τις τελευταίες παραλιακές λωρίδες ομορφιάς της αττικής γης, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως και την Αγία Μαρίνα 
στο Κορωπί, πέφτει θύμα της… τουριστικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση περί αναδιάρθρωσης του ΕΟΤ και ενίσχυσης της τουριστική 
επιχειρηματικότητας, αλλάζει η χρήση γης και γίνεται ντουβάρια και τσιμέντο αφού προβλέπονται, στην παραλιακή αυτή λωρίδα, 

συνεδριακό κέντρο με υποστηρικτικές οικοδομικές χρήσεις (εκθεσιακό κέντρο, αναψυκτήρια, καταστήματα, γραφεία), τουριστικές 
επαύλεις, ξενοδοχεία οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση ιαματικών λουτρών και πολλά που αλλάζουν το τοπίο, 
μετατρέποντάς το σε μια απέραντη τουριστική ατραξιόν. 

Τουρισμός, αθλητισμός και αναψυχή είναι το τρίπτυχο των φωστήρων της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, χωρίς όμως να 
λαμβάνεται υπ” όψιν ο βιασμός της φύσης που προξενούν και αδιαφορώντας τελείως για την επιβάρυνση στο φυσικό κάλλος της 
ακτογραμμής. 

Το υπουργείο Τουρισμού αποδεικνύει ότι δεν σέβεται το περιβάλλον~ προκειμένου να καρπωθεί έσοδα δεν διστάζει να προχωρήσει 
σε σχέδια που αλλοιώνουν και παραμορφώνουν την παραλιακή ζώνη. Στόχος του νομοσχεδίου, ισχυρίζονται οι εμπνευστές του, 
είναι η ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Πόσο φιλικό μπορεί να είναι ένα περιβάλλον όταν σε όλα τα οικόπεδα της παραλιακής επιτρέπεται η δόμηση τάχα μου 
ξενοδοχειακών μονάδων που θα αποφέρουν νέες θέσεις εργασίας, «τουριστικών επαύλεων« (τι ακριβώς σημαίνει ο όρος ουδείς 
γνωρίζει με λεπτομέρειες). Πόσο συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη το «φόρτωμα» της παραλιακής ζώνης με συνεχείς 

εγκαταστάσεις, καθ” όλο το μήκος της, αθλητικών υποδομών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων; 

Μήπως είναι τουριστική ανάπτυξη η ιδιωτικοποίηση των ιαματικών λουτρών που μεθοδεύεται, αφού η μη υποβολή, εντός 
εξαμήνου, των δικαιολογητικών επιφέρει σφράγισμα της πηγής και η αξιοποίησή της μεταφέρεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου; 

Η ανάπτυξη δεν είναι τσιμέντο και σίδερα. Μια ήπια παρέμβαση, καλά σχεδιασμένη, θα μπορούσε να συνδυάσει μικρές 
ξενοδοχειακές μονάδες, χαμηλού ύψους, με μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν κατοίκους της περιοχής, αλλά και 
πολλούς επισκέπτες από άλλα μέρη. 

Η ανάπτυξη απαιτεί σχεδιασμό και διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους κατοίκους δηλαδή που κατοικούν στη ζώνη 
αυτή. Η άμετρη ανάπτυξη είναι προϊόν έλλειψης σοβαρού σχεδιασμού. Εξυπηρετεί μόνο συμφέροντα των κατεχόντων και όχι την 
καταπολέμηση της ανεργίας. 

  16/01/2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Βορά  στην  τουριστική  ανάπτυξη  η  Αττική 

Το νομοσχέδιο για αναδιάρθρωση του ΕΟΤ φορτώνει τις παραλίες με ξενοδοχεία και τουριστικές επαύλεις 

Της Ελένης Κωσταρέλου - 16/1/2013 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

Χτίσιμο της παραλιακής ζώνης της Αττικής και του Φαληρικού Ορμου, λειτουργία condo hotels και τουριστικών επαύλεων, καθώς 

και ιδιωτικοποίηση ιαματικών πηγών προωθεί η κυβέρνηση. 

Η αλλαγή των χρήσεων γης προς το δυσμενέστερο προβλέπεται στο νομοσχέδιο περί αναδιάρθρωσης του ΕΟΤ και ενίσχυσης της 
τουριστικής επιχειρηματικότητας, που δόθηκε χθες τη νύχτα για διαβούλευση (και μέχρι τις 28 Ιανουαρίου) από το υπουργείο 
Τουρισμού. 

Μπορεί στόχος του νομοσχεδίου να είναι η ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά στον βωμό της θυσιάζεται 
η παραλιακή της Αττικής, η οποία «φορτώνεται» με νέες εγκαταστάσεις, καθώς: 

1.Επιτρέπουν τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας στον Φαληρικό Ορμο Αττικής, με τον καθορισμό των ζωνών 
ανάπλασης και των γενικών χρήσεων γης, καθώς και τους γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Κατ” ουσία προωθούν 
υποστηρικτικές χρήσεις, όπως εκθεσιακό κέντρο, καταστήματα, γραφεία και αναψυκτήρια. 

2.Τροποποιούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην παραλιακή ζώνη της Αττικής. Από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι την Αγία 

Μαρίνα Κρωπίας ανατρέπουν το προεδρικό διάταγμα του «Αθήνα 2004» και «φορτώνουν» όλη την περιοχή με εγκαταστάσεις 
τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής. 

3.Αλλάζουν προς το δυσμενέστερο το χωροταξικό του νόμου Σουφλιά για την τουριστική κατοικία, καθώς προωθούν 
ευνοϊκότερους όρους τουριστικής ανάπτυξης. 

Για πρώτη φορά δημιουργούνται ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, τα condo hotels, που αφορούν την από κοινού χρήση δωματίων ή 
μικρών κατοικιών. Δηλαδή, θα ανεγερθούν ανεξάρτητα διαμερίσματα ή κατοικίες με σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και 
μακροχρόνια μίσθωση για 10 έτη. 

Οι ιδιοκτήτες αυτών δεσμεύονται να τα παραχωρούν στο ξενοδοχείο, που θα τα νοικιάζει σε τρίτους, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο 
ετησίως και 20 έτη. Ακόμα και τα σημερινά ξενοδοχεία μπορεί να μετατραπούν σε condo hotels. Η δημιουργία ξενοδοχείων 
συνιδιοκτησίας επιτρέπεται σε όλα τα οικόπεδα, ανεξαρτήτως εμβαδού, και στα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 50.000 τ.μ. 

Εισάγουν δε τις «τουριστικές επαύλεις», δηλαδή κατοικίες ελάχιστου εμβαδού 100 τ.μ., που θα εκμισθώνονται μέχρι τρεις μήνες 
ετησίως. Απαγορεύεται η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας τουριστικής έπαυλης πέραν του τριμήνου μέσα στο ίδιο έτος. 

Η ιδιωτικοποίηση των ιαματικών λουτρών είναι ένα ακόμα τουριστικό… επίτευγμα της κυβέρνησης, καθώς όποιοι δεν υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά εντός εξαμήνου, βρίσκονται αντιμέτωποι με το σφράγισμα και η αξιοποίηση της πηγής μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ, 
δηλαδή οδεύει στους ιδιώτες. 

Με το νομοσχέδιο επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία καταστημάτων εντός λιμένων τις Κυριακές και τις αργίες, η λειτουργία 
προσωρινών και λυόμενων εγκαταστάσεων για έκτακτες εκδηλώσεις διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών στα ολυμπιακά 
συγκροτήματα, καθώς και η επιβολή ειδικού φόρου υπέρ των ΟΤΑ πρώτου βαθμού σε ποσοστό 0,50% επί των εισπράξεων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα ολυμπιακά συγκροτήματα. 

 

 

 



 

Με «καπέλο» ΤΑΙΠΕΔ η τσιμεντοποίηση του Σαρωνικού 

Της Χαράς Τζαναβάρα  -  3/1/2013 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

Μέσω της νέας εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», αλλά μόνο με τις ευλογίες του ΤΑΙΠΕΔ, δρομολογείται το ξεπούλημα 
των ακτών του Σαρωνικού. Είναι μια αλλαγή με αρκετό παρασκήνιο που περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Η δημιουργία της νέας εταιρείας είχε συναντήσει έντονες ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις, για τις οποίες βρέθηκε συμβιβαστική λύση 
μέσω της καθοριστικής παρουσίας του ΤΑΙΠΕΔ και της αφαίρεσης τριών «φιλέτων» (Αστέρας Βουλιαγμένης, μαρίνες Αλίμου και 
Γλυφάδας) από το αρχικό πακέτο της προς αξιοποίησης παραλιακής ζώνης. 

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται η προσθήκη νέου άρθρου με βάση το οποίο με προεδρικά διατάγματα -που σημαίνει εκτός Βουλής- θα 
μπορούν στο μέλλον να δημιουργούνται εταιρείες ειδικού σκοπού για την «αξιοποίηση» άλλων ακινήτων του Δημοσίου σε 
ολόκληρη την επικράτεια. 

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου προστέθηκαν τρεις σημαντικές ρυθμίσεις: 

1. Επεκτάθηκαν τα όρια ευθύνης της νέας εταιρείας, η οποία πλέον θα έχει λόγο για ολόκληρη την παραλιακή ζώνη που βρίσκεται 
κάτω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, ξεκινά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) και καταλήγει στο Σούνιο και όχι στην Αγία 
Μαρίνα Κορωπίου, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. 

2. Διασαφηνίζεται ότι η νέα εταιρεία θα έχει λόγο και για το Δέλτα Φαλήρου, παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή το υπουργείο 

συζητούσε να παραμείνει εκτός «αξιοποίησης» και να προωθηθούν οι ήπιες παρεμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί με τους Δήμους 
Καλλιθέας και Μοσχάτου. Στη νέα διατύπωση αναφέρεται ότι εξαιρούνται μόνον: 

-Το ΣΕΦ, για το οποίο δεν έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, πιθανότατα γιατί απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στο 
συγκρότημα. 

-Το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και το ακίνητο του Αγίου Κοσμά, που αρχικά είχαν ενταχθεί στην νέα εταιρεία «Ελληνικόν Α.Ε.» 
αλλά ύστερα από οκτώ μήνες «ζωής» μεταφέρθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. 

-Ο Αστέρας Βουλιαγμένης, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκποίησης και έχουν ήδη εμφανιστεί τέσσερις 
«μνηστήρες». 

-Οι μαρίνες Αλίμου και Γλυφάδας, που είναι οι μεγαλύτερες στην Αττική και για τις οποίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Ελληνες 
και αλλοδαπούς επιχειρηματίες. 

3. Προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία δεν μπορεί να μεταβιβάσει ακίνητα σε τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ. 

Ερωτήματα προκαλεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα διαχειρίζεται και θα αξιοποιεί δημόσια αλλά και… ιδιωτική 
περιουσία! Σε άλλη παράγραφο αναφέρεται ότι μπορεί να προβαίνει ακόμη σε «συμβάσεις αγοράς εμπραγμάτων ή ενοχικών 
δικαιωμάτων» σε ακίνητα που βρίσκονται κοντά στην προς αξιοποίηση ζώνη, «φωτογραφίζοντας» το ακίνητο στις Αλυκές 
Αναβύσσου. 

Με άλλες διατάξεις ορίζεται ότι η νέα εταιρεία θα έχει διάρκεια «ζωής» 99 χρόνια, «θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας», ενώ θα διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και 
τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών! Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύουν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οι 
κανόνες χωροθέτησης των νέων εγκαταστάσεων. 

Προβλέπονται, τέλος, προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις έμμισθης εντολής ή έργου κατά… «παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων», καθώς και μετατάξεις προσωπικού που εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για δύο χρόνια, που μπορούν να 
ανανεωθούν. 

 


