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Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκπονείται στο 

πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Ειδικού Σχεδίου 

Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος», το 

οποίο έχει περιέλθει στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 

(ΤΑΙΠΕΔ).  

 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν ορισμένα σχέδια και 

προγράμματα και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης σε πρώιμο στάδιο λήψης 

αποφάσεων. 

Το εν λόγω Ακίνητο συνίσταται από γεωτεμάχιο επιφάνειας 627.417,84  τ.μ. που αποτυπώνεται 

στο από Ιούλιου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από την  «PLUSΙ. Καρανίκας 

– Α. Φραντζεσκάκης & Συνεργάτες» με ανάθεση από την ΕΤΑΔ ΑΕ. Το  Ακίνητο αυτό αποτελεί 

τμήμα μείζονος επιφάνειας έκτασης που αποκτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με αναγκαστική 

απαλλοτρίωση για την κατασκευή αερολιμένα βάσει της Ν.13255/9943/8.1.1973 (ΦΕΚ8Δ/1973) 

υπουργικής απόφασης, Η έκταση αυτή μετέπειτα παραχωρήθηκε στη ΔΕΠΟΣ Α.Ε. με την υπ’ 

αριθμ. 662/30/9.4.1980 ΚΥΑ των υπουργών  Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ243Δ/1980) για την 

αξιοποίησή της ως παραθεριστικός οικισμός. 

Το Ακίνητο βρίσκεται στα Ανατολικά της Πελοποννήσου στην περιοχή «Βερβερόντα» της 

Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου, και εμπίπτει στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου του Δήμου 

Ερμιονίδος, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Απέχει περίπου 500μ από το κέντρο του Πορτοχελίου και τμήμα των ορίων του Ακινήτου 
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εφάπτονται στα όρια της κοινότητας που είναι και η πλησιέστερη στο Ακίνητο. Η απόσταση του 

Ακινήτου από το Κρανίδι – που είναι πρωτεύουσα του Δήμου Ερμιονίδος - είναι 7 χλμ. 

 
Το ακίνητο είναι εκτός Σχεδίου Πόλεως, εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923 και εκτός 

ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοίκων. Για το Ακίνητο έχει εκδοθεί έγκριση γενικών κατευθύνσεων 

ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕ.Ρ.ΠΟ.) με την υπ’ Αριθμ. 

48056/20.11.2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ541ΑΑΠ/2007). Καθορίστηκαν 6 περιοχές στους 

Δήμους Ερμιόνης και Κρανιδίου Νομού Αργολίδας ως περιοχές ΠΕΡΠΟ για πολεοδόμηση β΄ 

κατοικίας. Το Ακίνητο αποτελεί την ΠΕΡΠΟ 3 του Δ. Κρανιδίου. Σύμφωνα με την εν λόγω Υπ. 

Απόφ., η πολεοδόμηση ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο από 16.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 416 Δ΄/1985) 

όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄/1994). 

 

Το Ακίνητο βρίσκεται περίπου 300μ Βόρεια από την ακτή της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας και περί 

τα 300 μ. Βόρεια από την ακτή του Όρμου του Πορτοχελίου. Το σχήμα του ακινήτου είναι μορφής 

επιμήκους πολυγώνου με μεγάλη πρόσοψη προς την πλευρά της παραλίας χωρίς να «βρέχεται» 

από αυτή. Το Νότιο όριο του Ακινήτου εκτείνεται παράλληλα σχεδόν σε όλο το πλάτος της 

λιμνοθάλασσας Βερβερόντας και του Όρμου του Πορτοχελίου σε μήκος περί τα 1.700μ. Το τμήμα 

του ακινήτου προς τα νότια όριά του είναι επίπεδο, ενώ προς τα βόρεια όρια εκτείνεται στις 

πλαγιές των λόφων βόρεια του Πορτοχελίου με θέα τη θάλασσα. Το μεγαλύτερο τμήμα του 

Ακινήτου καταλαμβάνεται από χέρσες εκτάσεις με θαμνώδη ή και καθόλου βλάστηση, ενώ στο 

βόρειο τμήμα υφίστανται συστάδες κωνοφόρων. 

Συνορεύει βορειοδυτικά με τον οικισμό «Μποκοσαίικα», βόρεια με δημόσια περιουσία και 

βοσκότοπους, βορειοανατολικά με αγροτεμάχια, ανατολικά, νοτιοανατολικά και νότια με τα όρια 

του οικισμού του Πορτοχελίου, νοτιοδυτικά με τον οικισμό Βερβερούδα και δυτικά με 

αγροτεμάχια. Η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου αποτελείται κυρίως από παραθεριστικές κατοικίες 

και τουριστικά καταλύματα, λοφίσκους με ήπια βλάστηση και μερικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 

Εντός του εξεταζόμενου ακινήτου στην περιοχή Πόρτο Χέλι υφίστανται αυθαίρετα ημιτελή 

κτίσματα, 2 αυθαίρετα μονώροφα κτίσματα, αυθαίρετο εγκαταλελειμμένο διώροφο κτίσμα, 

σκουπιδότοπος, εγκαταλελειμμένη σε φάση τσιμεντοκατασκευών Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων, ποιμνιοστάσιο με πρόχειρες κατασκευές και αυτοσχέδια πίστα motocross. 

 
Στην ευρύτερη περιοχή του ακινήτου βρίσκονται πολύ σημαντικοί πολιτιστικοί, τουριστικοί και 

περιβαλλοντικοί πόροι, που το καθιστούν πλεονεκτικό για επενδύσεις, σε δραστηριότητες 

τουρισμού-αναψυχής αλλά και μεταφορικές δραστηριότητες. Βόρεια βρίσκεται ο αρχαιολογικός 

χώρος της Επιδαύρου, βόρειοδυτικά το Ναύπλιο,  ενώ σε μεγαλύτερη απόσταση βρίσκεται ο 

Αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών.  Επίσης σε εγγύτητα με το ακίνητο παρατηρούνται αξιόλογες 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου ενώ προγραμματίζονται και νέες. Λόγω του 

μεγέθους του ακινήτου, της γεωγραφικής του θέσης που συνορεύει με τον οικισμό Πόρτο Χελίου, 
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και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων η περεταίρω αξιοποίησή του δύναται να αποτελέσει 

σημαντικό πόλο ανάπτυξης.  

Αναφορικά με τα δίκτυα υποδομής υπάρχουν υποδομές ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ πλησίον του 

ακινήτου επιπλέον υπάρχουν υποδομές τηλεπικοινωνίας ενώ δεν υπάρχει υποδομή για ύδρευση 

και αποχέτευση ακαθάρτων. 

 

 

Συνολική επιφάνεια ακινήτου Πόρτο 

Χέλι Αργολίδος  

Επιφάνεια  (m2) % 

627.417,84 100% 

 

 

 

Ευρύτερη περιοχή μελέτης ΣΜΠΕ 
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Σύνολο ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδας 

 

Η ΣΜΠΕ Ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδος εξέτασε τρία σενάρια χρήσεων που προτείνονται από στο 

ΕΣΧΑΔΑ βασιζόμενη σε κριτήρια περιβαλλοντικών στόχων ενώ αναπτύχτηκε και το σενάριο της 

μηδενικής λύσης - απραξίας. Οι τρεις εναλλακτικές αφορούν α) στην ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ, β) 

στην αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 - σενάριο 

Ισόρροπης ανάπτυξης, που τέθηκε σε ισχύ με ειδικό σκοπό να επιτρέψει τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου και γ) η αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3986/2011 – σενάριο Μέγιστης ανάπτυξης.  Η επιλογή της λύσης β) είναι 

η πλέον πρόσφορη για την αξιοποίησή του ακινήτου ενώ ως γενικός χωρικός προορισμός του εν 

λόγω ακινήτου συνολικής επιφάνειας 627,4 στρεμμάτων περίπου προκρίνεται η  γενική κατηγορία 

χρήσεων «Μικτή Χρήση»της περιπτώσεως 5 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, 

η οποία περιλαμβάνει τις εξής δύο ζώνες υποδοχής χρήσεων, όπως σημειώνονται στο συνοδευτικό 

διάγραμμα Π-01: 

α. Ζώνη Ι. Καταλαμβάνει έκταση 427,4 στρεμμάτων. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η γενική 

κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή»της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011 του άρθρου.  

β.  Ζώνη ΙΙ. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων  περίπου. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η 

γενική κατηγορία χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

υποδομές και λειτουργίες» της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011.  
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Η επενδυτική ταυτότητα του Ακινήτου που μπορεί να υλοποιήσει τις χρήσεις του Σεναρίου 2 

επιτρέπει αφενός τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε συνδυασμό με την ειδική τουριστικη 

υποδομή του γκολφ, αφετέρου δε την επιθυμητή και αναγκαία δημιουργία αεροδρομίου. Ως εκ 

τούτου η μικτή χρήση θα συμπεριλαμβάνει τις εξής γενικές κατηγορίες χρήσεων: 

α) «Τουρισμός-αναψυχή» του άρθρου 11 παρ. Β1 του Ν.3986/2011, με προεξάρχουσες ειδικές 

χρήσεις αυτές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και την δημιουργία γηπέδου γκολφ 9 

οπών,  και  

β) «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» του άρθρου 

11 παρ. Β4 του ιδίου νόμου, για την δημιουργία  μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β. Σύμφωνα με 

τη μελέτη θορύβου (Παράρτημα ΙΙΙ), που εκπονήθηκε για το ΤΑΙΠΕΔ από το γραφείο Δ. 

Αργυρόπουλος, μελέτες για το περιβάλλον, οι επιπτώσεις από πλευράς θορύβου στο περιβάλλον 

είναι μηδενικές ή αμελητέες.     

Ως προς τον συντελεστή δόμησης που αποτελεί το δεύτερο ουσιώδες χαρακτηριστικό της 

επενδυτικής ταυτότητας του ακινήτου, επισημαίνεται ότι στο τμήμα του ακινήτου με τη χρήση 

τουρισμός-αναψυχή, προτείνεται ο 0,15 που κατά τον Ν.4002/2011 επιτρέπει για τα σύνθετα 

τουριστικά το χαμηλότερο ποσοστό 30% για καταλύματα προς μακροχρόνια μίσθωση ή/και 

πώληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής δόμησης  που προτείνεται είναι κατά πολύ 

μικρότερος του συντελεστή δόμησης τον οποίο προβλέπει ο Ν. 3986/2011 για περιπτώσεις 

ακινήτων μικτής χρήσης και ορίζεται στο 0,4.   

Το προκρινόμενο σενάριο 2 – Ισόρροπη Ανάπτυξη της «Μικτής Χρήσης» διασφαλίζει παράλληλα 

την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται η υφιστάμενη έκταση 

πλησίον της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου, η οποία στην παρούσα φάση δεν αξιοποιείται 

καθόλου, ενώ αποτελεί και χώρο ο οποίος δέχεται αρκετές περιβαλλοντικές πιέσεις και οχλήσεις. Η 

ΣΜΠΕ Ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδος εξετάζει περιβαλλοντικές, ανθρωπογενείς πολιτιστικές 

παραμέτρους καθώς και τη χρήση των φυσικών πόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άποψη ακινήτου 
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ΕΠΙΛΕΧΘΕΝ ΣΕΝΑΡΙΟ Μικτή χρήση  627.417,84 τ.μ. 

ΜΙΚΤΗ 

ΧΡΗΣΗ 

 
ΖΩΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

 

 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

στρ 

 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΖΩΝΗ Ι 
 

«Τουρισμός-
Αναψυχή» 

427,4 ΠΕΡΙΟΧΗ  Α          0,2            20% 

  ΠΕΡΙΟΧΗ Β  

Η δόμηση πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

γκολφ που εγκρίθηκαν με την 

απόφαση 21527/16.10.2014 

(ΦΕΚ 2905/Β)  

 

 

ΖΩΝΗ ΙΙ,  
 

«Μεταφορικές, 
τεχνικές, 

κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές 

υποδομές και 

λειτουργίες» 
(αεροδρόμιο 

κατηγορίας Β’) 

200 0,05 5% 

 

Η περιοχή μελέτης του ακινήτου δεν έχει κηρυχθεί ως περιβαλλοντικά προστατευταία περιοχή με 

Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς 

συνθήκης.   

 

Στη ΣΜΠΕ Ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδας προτείνονται  μέτρα που καθιστούν την εφαρμογή του 

ΕΣΧΑΔΑ που έχει εκπονηθεί για το ΤΑΙΠΕΔ από τον τεχνικό σύμβουλο ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ, 

υποστηρικτική στην προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Η 

ανάπτυξη της «Μικτής Χρήσης», «Τουρισμός-Αναψυχή» (με 9οπο Golf) και «Μεταφορικές, 

τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» (δημιουργία αεροδρομίου 

κατηγορίας β’) αναμένεται να έχει περιορισμένες επιπτώσεις, ως προς τη βιοποικιλότητα, τη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αντισταθμισθούν από τις θετικές 

για την οικονομία και την κοινωνία των περιοχών αυτών επιπτώσεις καθώς και από τον περιορισμό 

των επιτελούμενων περιβαλλοντικών οχλήσεων της υφιστάμενης κατάστασης (απόθεση 

απορριμμάτων, αυθαίρετες κατασκευές - λειτουργίες κ.α.) 

Το ΕΣΧΑΔΑ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική τουριστική ανάπτυξη της Δ.Ε. 

Κρανιδίου και ιδιαίτερα της Δ.Κ. Πόρτο Χελίου. Το τοπίο της περιοχής θα βελτιωθεί κυρίως λόγω 
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της παύσης της λειτουργίας των αυθαιρεσιών και καταπατήσεων ενώ οι τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων εκτιμάται, ότι 

μπορούν να περιορισθούν σημαντικά, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για το Τουρισμό και ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΣΧΑΔΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΖΩΝΩΝ «ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 
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Α.1 Σκοπός – πεδίο εφαρμογής Νόμου 3986/2011 

Ως δημόσια ακίνητα νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή 

έμμεσα στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ΟΤΑ. 

Στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3986/2011 υπάγονται τα δημόσια 

ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ιδίου νόμου. 

Α.2 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης  

Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων καθορίζονται γενικοί κανόνες 

χωροθέτησης, σύμφωνα με τους οποίους: 

 Η αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων διενεργείται εντός του πλαισίου που διαγράφει 

η Εθνική δημοσιονομική, αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική. Οι κατευθύνσεις της 

Εθνικής χωροταξικής πολιτικής, όπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάμενα 

χωροταξικά πλαίσια Εθνικού επιπέδου, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κατά 

τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων, σε συνδυασμό με 

τις ανάγκες της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η βέλτιστη 

δυνατή σχέση μεταξύ των χωροταξικών επιλογών και των οικονομικών και 

δημοσιονομικών στόχων για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.  

 Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημόσιων κτημάτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό 

τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 

και προστασίας της φύσης, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε διατηρητέα μνημεία της 

φύσης, σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας.  

 Η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που 

προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, λόγω 

του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προστασίας αρχαιολογικών 

χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς  που 

καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 998/1979, 1650/1986 και 

3028/2002, όπως ισχύουν. 

 Η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων που εμπίπτουν σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται μόνον, εφόσον 

επιτρέπεται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό 

τους όρους και προϋποθέσεις που αυτά θεσπίζουν. 
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Α.3 Γενικές κατηγορίες χρήσεων γης 

Τα δημόσια ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 όπως 

συμπληρώθηκε με παρ.5β άρθρου 3 του Ν.4092/2012 (ΦΕΚ Α 220) και τα οποία βρίσκονται 

σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή 

κάτω των 2000 κατοίκων, μπορούν να υπάγονται, σύμφωνα με το γενικό προορισμό 

ανάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης : 

1. Τουρισμός – Αναψυχή 

2. Επιχειρηματικά Πάρκα 

3. Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά κέντρα – Αναψυχή 

4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και 

λειτουργίες 

5. Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων 

με το άρθρο 3  παρ. 4δ του Ν.4092/2012 (ΦΕΚ 220Α)  προστέθηκε η χρήση Παραθεριστικό-

Τουριστικό χωριό 

Α.4 Γενικοί όροι δόμησης 

Οι γενικοί όροι δόμησης των δημοσίων ακινήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 

3986/2011 είναι : 

   Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για κάθε μία από τις ανωτέρω 

γενικές κατηγορίες χρήσεων γης ορίζεται ως εξής : 

α) Τουρισμός – αναψυχή : 0,2 

β) Επιχειρηματικά Πάρκα : 0,3 

γ) Θεματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή : 0,4 

δ) Χρήσεις μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

υποδομών και λειτουργιών : 0,4 

ε) Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων : 0,4 

ζ) Παραθεριστικό χωριό, με ανώτατο: 0,2 

   Το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για όλες τις γενικές κατηγορίες 

χρήσεων γης ορίζεται σε 50% 

   Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται κατά 

τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), εκτός εάν από την αρχιτεκτονική ή άλλη 
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τεχνική μελέτη τεκμηριώνεται η παρέκκλιση από αυτό, οπότε και με τα Προεδρικά 

Διατάγματα της παρ. 6 του άρθρου 11 του Νόμου 3986/2011, μπορεί να 

καθορίζεται, για ορισμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

ύψος μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο 

   Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και 

περιορισμών δόμησης, η έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο  

 Είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σύμφωνα με την 

παράγραφο Β΄ να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις 

ή να αφορούν συγκεκριμένες ζώνες ή τμήματα του ακινήτου ή και ορόφους κτιρίων και 

εγκαταστάσεων. 

Α.5 Χωρικός προορισμός – επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων 

Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων, που υπάγονται στις 

ρυθμίσεις του Νόμου 3986/2011, καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 

Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου, και 

καθορίζονται και εγκρίνονται : 

 ο βασικός χωρικός προορισμός (επενδυτική ταυτότητα) των προς αξιοποίηση 

ακινήτων, δηλαδή η υπαγωγή σε μία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και 

όρων δόμησης του άρθρου 11 του Νόμου 3986/2011 

 οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην έκταση των προς ανάπτυξη 

ακινήτων και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της 

έντασης κάθε χρήσης  

 οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των προς αξιοποίηση ακινήτων  

 ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθετημένα ακίνητα, εφόσον απαιτείται, 

στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη 

δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών  

 οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύμφωνα με την κατά το νόμο προβλεπόμενη 

στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων     

Με τη μελέτη του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α) 

παρουσιάζεται και αξιολογείται το υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς του  προς  αξιοποίηση 

ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδομικό, αναπτυξιακό κ.λ.π.), ιδιαιτέρως από απόψεως 

επικαιρότητας, συνέργειας, συμπληρωματικότητας και βιωσιμότητας των σχετικών 

ρυθμίσεων και τεκμηριώνεται, με κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντικά, χρηματοοικονομικά 

και εμπορικά, ο βέλτιστος χωρικός προορισμός του (χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί 
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δόμησης κ.λ.π.), ο οποίος συνιστά και τη βασική επενδυτική ταυτότητα για κάθε 

μεταγενέστερη πράξη αξιοποίησης. 

Η μελέτη του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α) 

συνοδεύεται από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), η οποία 

συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5.9.2006). Αρμόδια αρχή, για τις 

ανάγκες εφαρμογής του Νόμου 3986/2011, νοείται η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ) που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της 

ανωτέρω Κ.Υ.Α. Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρεσιών και οργανισμών που 

ορίζονται στην παρ. 4.1 του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., γνωμοδοτεί το οικείο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι επί πλέον αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, 

όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε., η οποία 

του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της 

ανωτέρω Κ.Υ.Α., οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες, μειώνονται κατά 5 

ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10 ημέρες. Η αρμόδια αρχή διενεργεί κατ΄ απόλυτη 

προτεραιότητα της Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τα δημόσια ακίνητα που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3986/2011.  Η έγκριση των 

Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού 

Συμβουλίου Διοίκησης για της αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.  

Α.6 Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Πόρτο Χέλι Αργολίδος                             

Στόχος του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) της περιοχής 

Πόρτο Χελίου Ερμιονίδας όπως αυτό έχει μελετηθεί και υποβληθεί στο ΤΑΙΠΕΔ από τον 

Τεχνικό του Σύμβουλο ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. είναι η έγκριση της διαδικασίας πολεοδομικής 

ωρίμανσης των δημοσίων ακινήτων και η απόδοση σε αυτά βιώσιμης επενδυτικής 

ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίησή τους, που συνιστά λόγο εντόνου δημοσίου 

συμφέροντος. Το δημόσιο ακίνητο στην περιοχή Πόρτο Χέλι Ερμιονίδας Αργολίδας 

προκρίνεται η «Μικτή Χρήση» του άρθρου 11 του Νόμου 3986/2011, που περιλαμβάνει τις 

δύο επιμέρους γενικές κατηγορίες χρήσεων:  

α. «Τουρισμός-Αναψυχή»της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011 (όπου περιλαμβάνει δημιουργία 9οπου γκολφ, ξενοδοχείο και επιπλωμένες κατοικίες) 

β.  «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» 

της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, με τη δημιουργία μικρού 

αεροδρομίου κατηγορίας Β’. 
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Α.7 Δήμος Ερμιονίδας 

 

Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Σχέδιο 

Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης (Σχέδιο 

Καποδίστρια 1999). Ο δήμος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και αποτελείται από τη 

Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου και την Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης. 

Η έκταση του νέου δήμου ανέρχεται σε 417,59 τ.χλμ. και ο πληθυσμός σε 13.730 κατοίκους, 

σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2001. Ο πληθυσμός του δήμου κατά την απογραφή του 

2011 από την ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε στους 13.551 κατοίκους. Τα όρια του δήμου αντιστοιχούν 

στα όρια της ιστορικής Επαρχίας Ερμιονίδας. Στα δυτικά βρέχεται από τον Αργολικό κόλπο και από 

το Μυρτώο πέλαγος στα νότια. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο, με εξαίρεση τον 

ορεινό όγκο του Διδύμου στα βόρεια της επαρχίας. Από ξηράς συνορεύει με την Επίδαυρο το 

Άργος και το Ναύπλιο. 

Κοντά στην Ερμιονίδα βρίσκονται τα νησιά Πόρος, Ύδρα και Σπέτσες τα οποία διοικητικά ανήκουν 

στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων. Με τα παραπάνω νησιά συνδέεται ακτοπλοϊκά με 

πλοία που ξεκινούν από το λιμάνι του Πειραιά και φτάνουν στην Ερμιόνη και στο Πόρτο Χέλι. 

Υπάρχει πρόσβαση προς τις Σπέτσες, μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης από το λιμάνι της Κόστας και 

του Πορτοχελίου, στην Ύδρα από το λιμάνι της Ερμιόνης και από το λιμάνι του Μετοχίου καθώς 

επίσης και για το νησί του Πόρου οδικώς έως τον Γαλατά Τροιζηνίας και ακτοπλοϊκώς από 

Πορτοχέλι και Ερμιόνη. Η Ερμιονίδα, είναι χερσόνησος που απέχει οδικώς περίπου δυο ώρες και 

τριάντα λεπτά  από την Αθήνα. 

  

Χάρτης διοικητικής διαίρεσης Δήμου Ερμιονίδας Περιφερεικακής Ενότητας Αργολίδας 
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Α.8 Στοιχεία περιοχής μελέτης 

 

Το ακίνητο ιδιοκτησίας της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης Α.Ε. (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.) 

που μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στα Ανατολικά της Πελοποννήσου στην περιοχή 

«Βερβερόντα» της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου, και εμπίπτει στη Δημοτική Ενότητα 

Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Απέχει περίπου 500μ από το κέντρο του Πορτοχελίου. 

 

Κατά το άρθρο 1 του Ν.4254/2014, η έκταση που μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται με 

επιφάνεια 615.000 τ.μ. περίπου και σημειώνεται στο τοπογραφικό του 1973 με βάση το οποίο 

έγινε η απαλλοτρίωση έκτασης μείζονος επιφάνειας για την δημιουργία αεροδρομίου.  

Το εν λόγω Ακίνητο συνίσταται από γεωτεμάχιο επιφάνειας 627.417,84  τ.μ. που αποτυπώνεται 

στο από Ιούλιος 2014 τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από την  «PLUSΙ.Καρανίκας – 

Α. Φραντζεσκάκης& Συνεργάτες»με ανάθεση από την ΕΤΑΔ ΑΕ. 

 

Το ακίνητο βρίσκεται περίπου 300μ βόρεια από την ακτή της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας και περί 

τα 300 μ. Βόρεια από την ακτή του Όρμου του Πορτοχελίου. Το σχήμα του ακινήτου είναι μορφής 

επιμήκους πολυγώνου. Το Νότιο όριο του Ακινήτου εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος της 

λιμνοθάλασσας Βερβερόντας και του Όρμου του Πορτοχελίου σε μήκος περί τα 1.700μ. Το τμήμα 

του ακινήτου προς τα νότια όριά του είναι επίπεδο, ενώ προς τα βόρεια όρια εκτείνεται στις 

πλαγιές των λόφων βόρεια του Πορτοχελίου με θέα τη θάλασσα. Στην ευρύτερη περιοχή του 

ακινήτου απαντώνται κυρίως παραθεριστικές κατοικίες και τουριστικά καταλύματα, λοφίσκοι με 

μέτρια βλάστηση και μερικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου καταλαμβάνεται από χέρσες εκτάσεις με θαμνώδη ή και 

καθόλου βλάστηση.  Συνορεύει:  

 

 βορειοδυτικά με τον οικισμό «Μποκοσαίικα» 

 βόρεια με δημόσια περιουσία και βοσκότοπους 

 βορειοανατολικά με αγροτεμάχια 

 ανατολικά, νοτιοανατολικά και νότια με τα όρια του οικισμού του Πορτοχελίου 

 νοτιοδυτικά με τον οικισμό Βερβερούδα και 

 δυτικά με αγροτεμάχια 

 

Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι δυνατή σχεδόν από το σύνολο της περιμέτρου αυτού. Υφίστανται 

οδοί από άσφαλτο και χωματόδρομοι που συνδέουν τους οικισμούς και τις κατοικίες εκτός 

Πορτοχελίου και διέρχονται μέσα από το Ακίνητο. Η απόσταση του Ακινήτου από το Κρανίδι, που 

είναι πρωτεύουσα του Δήμου Ερμιονίδας, είναι 7 χλμ, από την Αθήνα 176 χλμ , από το Ναύπλιο 
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86 χλμ. Τα Νότια όρια του Ακινήτου συνορεύουν με τα όρια του οικισμού του Πορτοχελίου. Εντός 

του ακινήτου υφίστανται στενοί χωματόδρομοι και διέρχονται δρόμοι που συνδέουν τους 

οικισμούς και τις παραθεριστικές κατοικίες της ευρύτερης περιοχής του Ακινήτου με το Πόρτο 

Χέλι. 

 

Εντός του ακινήτου υπάρχουν: 2 αυθαίρετα μονώροφα κτίσματα, αυθαίρετο εγκαταλελειμμένο 

διώροφο κτίσμα, παράνομος σκουπιδότοπος, εγκαταλελειμμένος ημιτελής βιολογικός καθαρισμός, 

πρόχειρες κατασκευές, ποιμνιοστάσιο, αυτοσχέδια πίστα motocross κ.α. 

 

Η αναπτυξιακή προοπτική του ακινήτου επηρεάζεται από την θέση που κατέχει στα όρια του 

οικισμού του Πορτοχελίου και από το Κρανίδι που είναι και η πιο κοντινή κωμόπολη και 

πρωτεύουσα του δήμου Ερμιονίδας. 

Το Πορτοχέλι είναι παραθαλάσσιος οικισμός της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Βρίσκεται στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας, σε απόσταση 80 

χλμ. από το Ναύπλιο, χτισμένο σε φυσικό λιμάνι δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πολιτείας των 

Αλιέων. Το Πορτοχέλι ανήκει στο δήμο Ερμιονίδας και ο πληθυσμός του είναι 2.215 κάτοικοι. 

Αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Αργολίδας και διαθέτει 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Προσφέρεται ιδιαίτερα για ελλιμενισμό ιδιωτικών 

σκαφών καθώς το λιμάνι του διαθέτει πολύ καλή υποδομή και μεγάλη χωρητικότητα. Από το 

λιμάνι του Πορτοχελίου αναχωρούν πλοιάρια για τα κοντινά νησιά του Αργοσαρωνικού καθώς και 

για τα απέναντι παραλια του Τυρού και του Λεωνιδίου. Στο δημοτικό διαμέρισμα Πορτοχελίου 

ανήκουν εκτός από τον ομώνυμο οικισμό και οι παραθεριστικοί οικισμοί, Κόστα, Άγιος Αιμιλιανός, 

Βερβερούδα ή Βερβερόντα και Χηνίτσα. Όλοι οι οικισμοί έχουν κυρίως εξοχικές κατοικίες και 

ελάχιστους μόνιμους κατοίκους. Η περιοχή διαθέτει πολλούς κολπίσκους και παραλίες με 

δημοφιλέστερες τις παραλίες της Βερβερόντας, της Κόστας και της Κορακιάς. 

Το Κρανίδι αποτελεί διοικητικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, καθώς φιλοξενεί 

τράπεζες και διοικητικές υπηρεσίες. Δυτικά και ανατολικά από τη πόλη η περιοχή χαρακτηρίζεται 

πετρώδης με χαμηλή κυρίως θαμνώδη βλάστηση ενώ στη νοτιοανατολική μεριά υπάρχει το 

πευκόδασος της Κορακιάς. Σε ολόκληρη τη περιοχή της Ερμιονίδας υπάρχουν παραλίες που κατά 

τους θερινούς μήνες συγκεντρώνουν αρκετούς επισκέπτες. Τους καλοκαιρινούς μήνες ο 

πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται σημαντικά λόγω τουρισμού καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 

των κατοικιών είναι παραθεριστικές.  

Α.9 Περιβαλλοντικοί τομείς 

Η έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, δηλαδή της εκτίμησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, εισήχθη με την κοινοτική οδηγία 2001/42/ΕΚ 

(αποκαλούμενη και οδηγία ΣΠΕ). Με την οδηγία αυτή, που αποτελεί τη συνέχεια της οδηγίας 
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85/337/ΕΟΚ (οδηγίας ΕΠΕ), καθιερώνεται η υποχρέωση εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα που αποτελούν το «πλαίσιο» πραγματοποίησης 

επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Η οδηγία στην ουσία καθορίζει τους περιβαλλοντικούς 

τομείς στους οποίους πρέπει να εκτιμηθούν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίοι είναι 

οι ακόλουθοι:  

 

Βιοποικιλότητα – Πανίδα - Χλωρίδα, Πληθυσμός - Ανθρώπινη Υγεία, Έδαφος, Υδατικοί Πόροι, 

Αέρας, Στερεά και Υγρά Απόβλητα, Κλιματικοί Παράγοντες – Ενέργεια, Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία 

– Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τοπίο 

Α.10 Περιβαλλοντικοί στόχοι 

Οι στρατηγικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο 

υλοποίησης του σχεδίου, οφείλουν να κινούνται προς την κατεύθυνση συμβολής στην αειφόρο 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής εφαρμογής του σχεδίου και την προστασία και αναβάθμιση των 

στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 

Συγκεκριμένα για κάθε περιβαλλοντικό τομέα θα πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη των ακόλουθων 

στόχων : 

 

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα 

 προστασία της χερσαίας βιοποικιλότητας 

 διασφάλιση και διαφύλαξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας λόγω των επιτελούμενων 

λειτουργιών της επένδυσης. Συνεισφορά στην προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων  

 Ανάδειξη γειτονικών σημαντικών οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών  

 Διαφύλαξη τυχόν ενδημικών και προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

 Εποπτεία - έλεγχος της βιοποικιλότητας και προστασία από φυσικές καταστροφές  

 

 

 

Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 Μείωση της ανεργίας 

 Διασφάλιση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας 

 Ενίσχυση των δημογραφικών συντελεστών της περιοχής Δ. Ε. Κρανιδίου 

 Βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των κατοίκων της περιοχής 

 Ενίσχυση του κλάδου του Τουρισμού 

 Ενίσχυση των μεταφορών και βελτίωση της προσβασιμότητας 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων  

 Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 20 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

 Βελτίωση μεταφορικών υποδομών 

 Έλεγχος καταπατήσεων και αυθαιρεσιών 

 Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών 

 

 

Ανθρώπινη υγεία 

 Ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών (μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, συντήρηση 

και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης) 

 Διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και προστασία από την υφιστάμενη ρύπανση (απόθεση 

απορριμμάτων και άλλων ογκωδών αδρανών υλικών) 

 Προστασία από ακάλυπτους χώρους που δύναται να προκαλέσουν τραυματισμό 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

 Προστασία από φυσικές καταστροφές 

 Προστασία από το θόρυβο και τις εκπομπές αερίων ρύπων 

 

Έδαφος 

 Εξυγίανση χώρων στους οποίους υφίστανται απορρίμματα και συνεχίζουν να δέχονται 

απορρίμματα   

 Απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση ογκωδών υλικών 

 Έλεγχος της διάβρωσης και της ερημοποίησης 

 Προστασία από την υπερβόσκηση 

 Προστασία της χλωρίδας της περιοχής  

 Έλεγχος υφιστάμενης αυθαίρετης δόμησης 

 Έλεγχος καταπατήσεων 

 

Νερό 

 Επέκταση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης 

 Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 

 Προστασία των υπογείων υδατικών αποθεμάτων  

 Επίτευξη καλής κατάστασης στα υδατικά σώματα της περιοχής 

 Εποπτεία και προστασία του παρακείμενου θαλάσσιου περιβάλλοντος 

 Διευκόλυνση άρδευσης περιοχής 

 

Ατμόσφαιρα - Κλίμα 

 μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 ενίσχυση των Α.Π.Ε. 

 Διαφύλαξη μικροκλίματος περιοχής 

 Προστασία περιοχής από πυρκαγιές 
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Πολιτιστική κληρονομιά 

 Διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς και των στοιχείων της λαϊκής παράδοσης  

 Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Δ.Ε. Κρανιδίου 

 Σύνδεση της Δ.Ε. Κρανιδίου με τις πλησίον περιοχές για θέματα πολιτισμού   

 Ανάπτυξη πολιτιστικών δεσμών και ανταλλαγή πολιτιστικού προϊόντος με γειτονικές 

περιφερειακές ενότητες 

 

Τοπίο 

 Απομάκρυνση απορριμμάτων και ογκωδών υλικών 

 Εμπλουτισμός της περιοχής με συστάδες πρασίνου 

 Απομάκρυνση αυθαιρεσιών, καταπατήσεων και κατασκευών 

 Προστασία και ανάδειξη του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής  

 Προώθηση κανόνων δόμησης που θα συνάδουν με το φυσικό τοπίο  

 Προστασία του φυσικού τοπίου της Δ.Κ. Πόρτο Χελίου 

 

Αναλυτικότερα οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 

Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α) της περιοχής Πόρτο Χελίου Αργολίδος, όπως καθορίζονται για τις ανάγκες 

της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης είναι : 

 

1. Διαφύλαξη της βιοποικιλότητας  

Στόχος του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Πόρτο Χέλι Αργολίδος είναι να προστατέψει τη βιοποικιλότητα 

της περιοχής. Η σχεδιαζόμενη τουριστική ανάπτυξη στοχεύει στην προστασία του 

περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας τις οχλήσεις σε χλωρίδα και πανίδα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για αυτό είναι η έγκαιρη λήψη των κατάλληλων μέτρων για κάθε 

προτεινόμενη χρήση κατά την υλοποίηση αλλά κυρίως κατά τη λειτουργία της επένδυσης. 

2. Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του πληθυσμού 

Τα μέτρα και οι στόχοι του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ζωής των 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καθώς θα έχουν ως βασική αρχή την προστασία και 

ενίσχυση του πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος. Θα υποστηριχθούν οι αειφόρες 

επενδύσεις και εμμέσως θα υπάρξει θετική επίδραση στη μείωση της ανεργίας και στην 

αύξηση του εισοδήματος. Σχετικά με την ανθρώπινη υγεία θα ληφθούν μέτρα για τον 

περιορισμό του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ασφαλή κυκλοφορία 

οχημάτων και πεζών, την προστασία των υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση νερού.  

3. Προστασία και αποκατάσταση του εδάφους 

Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται να ληφθεί κατά την κατασκευή των έργων αξιοποίησης των 

ακινήτων με την επιλογή χρήσης αυτοφυών ειδών χλωρίδας και μεθόδων διαχείρισης 
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αποβλήτων, φιλικών προς το περιβάλλον, προκειμένου να μειωθούν οι πιέσεις στο 

έδαφος.  

4. Προστασία υδάτινων πόρων 

Αναφορικά με τις υδατικές ανάγκες από τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να 

γίνει σωστός προγραμματισμός και προσδιορισμός των υδατικών αναγκών. Η εξασφάλιση 

των υδατικών αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο βιώσιμο για τους υφιστάμενους 

πόρους της περιοχής, Ο προγραμματισμός των υδατικών αναγκών θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τη διαφοροποίηση των υδατικών αναγκών κατά τους θερινούς μήνες δεδομένου 

ότι το Πόρτο Χέλι αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Η εφαρμογή κατάλληλων 

μεθόδων και τεχνολογιών ύδρευσης και άρδευσης σε συνδυασμό με την επέκταση των 

δικτύων συνίσταται. 

5. Προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση και προώθηση δράσεων για το κλίμα 

Λήψη των αναγκαίων μέτρων για μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα 

κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας της επένδυσης. Οι τουριστικές και μεταφορικές 

παρεμβάσεις (δημιουργία μικρού αεροδρόμιου κατηγορίας Β’) θα πρέπει να 

προσανατολίζονται στη αποφυγή έκλυσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ θα 

πρέπει να περιληφθούν και ενέργειες αντιστάθμισης εκπομπών για την αποτροπή του 

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η ενημέρωση των επισκεπτών και των εμπλεκομένων 

με τα προγραμματιζόμενα έργα θεωρείται απαραίτητη.  

 

 

6. Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς 

Η περιοχή πλησίον του Πόρτο Χελίου διαθέτει πλούσιους πολιτιστικούς πόρους. Οι 

παρεμβάσεις των επενδύσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάδειξή της πολιτιστικής 

κληρονομίας, ενώ θα πρέπει να λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος για την προώθηση της 

περιοχής και τη διασύνδεση με την υπόλοιπη Πελλοπόνησο. Η τουριστική ανάπτυξη σε 

συνδυασμό με τη διευκόλυνση των μεταφορικών δραστηριοτήτων δύναται να δράσει 

θετικά στον θεματικό πολιτιστικό τουρισμό.  

7. Βελτίωση του τοπίου 

Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις δύναται να δράσουν θετικά στο τοπίο. Θα εξαλείφει η 

ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων στις ελεύθερες επιφάνειες εντός του ακινήτου  ενώ 

και αρκετές αυθαίρετες υφιστάμενες κατασκευές θα απομακρυνθούν. Οι μελλοντικές 

κατασκευές θα πρέπει να διέπονται από ομοιομορφία και να συνάδουν με την αναπτυξιακή 

υποδομή του Πόρτο Χελίου. Η σχεδιαζόμενη τουριστική και μεταφορική υποδομή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ενιαία αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.  
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Α.11 Δομή μελέτης 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ακινήτου Πόρτο Χελί Αργολίδος 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία του σχεδίου : στοιχεία του σχεδίου, η αρχή σχεδιασμού, η 

αρμόδια αρχή, η μελετητική εταιρεία, η διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 

(Σ.Π.Ε.) όπως προκύπτει από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5.9.2006), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

της παρ. 2.β. του άρθρου 12 του Νόμου 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/Α/1.7.2011). 

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Παρουσιάζονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του Νόμου 3986/2011,  η σκοπιμότητα και οι 

στόχοι του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Πόρτο Χέλι Αργολίδος, το Εθνικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού, ο 

Νόμος 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α), το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι περιβαλλοντικοί στόχοι (ευρωπαϊκοί, 

εθνικοί). 

Δ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Παρουσιάζονται η δημογραφική ανάλυση και η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης, η 

τουριστική δραστηριότητα, η γεωλογική διερεύνηση, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και 

ειδικότερα μετεωρολογικά δεδομένα,  χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα υδάτων, αρχαιολογία, δίκτυα 

υποδομής, προστατευόμενες περιοχές, υφιστάμενες χρήσεις γης και πολιτιστική κληρονομιά. 

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. 

Παρουσιάζεται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ΕΣΧΑΔΑ με αναλυτική περιγραφή της ευρύτερης 

περιοχής, το περιεχόμενο του ΕΣΧΑΔΑ με προσδιορισμό του χωρικού προορισμού του Δημοσίου 

Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος και οι ειδικότερες χρήσεις γης.  

ΣΤ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Η ΣΜΠΕ εξέτασε τρία σενάρια χρήσεων που προτείνονται από στο ΕΣΧΑΔΑ βασιζόμενη σε κριτήρια 

περιβαλλοντικών στόχων ενώ αναπτύχτηκε και το σενάριο της μηδενικής λύσης. Οι τρεις 

εναλλακτικές αφορούν α) στην ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ, β) στην αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 – σενάριο Ισόρροπης ανάπτυξης, που τέθηκε σε ισχύ 

με ειδικό σκοπό να επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου και γ) η 

αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 – σενάριο Μέγιστης 

ανάπτυξης.  Η επιλογή της λύσης β) είναι η πλέον πρόσφορη για την αξιοποίησή του ακινήτου 

ενώ ως γενικός χωρικός προορισμός του εν λόγω ακινήτου συνολικής επιφάνειας 627,4 
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στρεμμάτων περίπου καθορίζεται η  γενική κατηγορία χρήσεων «Μικτή Χρήση»της περιπτώσεως 5 

της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, η οποία περιλαμβάνει τις εξής δύο ζώνες 

υποδοχής χρήσεων, όπως σημειώνονται στο συνοδευτικό διάγραμμα Π-01: 

α. Ζώνη Ι. Καταλαμβάνει έκταση 427,4 στρεμμάτων. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η γενική 

κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή»της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011 του άρθρου. (όπου περιλαμβάνει δημιουργία 9οπου γκολφ, ξενοδοχείο και 

επιπλωμένες κατοικίες) 

β.  Ζώνη ΙΙ. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων  περίπου. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η 

γενική κατηγορία χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

υποδομές και λειτουργίες» της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011, με τη δημιουργία μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’. 

Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 

ΕΣΧΑΔΑ 

Παρουσιάζονται η μεθοδολογία, η εκτίμηση, η αξιολόγηση και οι προτάσεις / κατευθύνσεις  / 

μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, συμπεράσματα, ειδικοί όροι αντιμετώπισης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σύστημα παρακολούθησης, από την εφαρμογή του 

ΕΣΧΑΔΑ 

Η. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (φωτογραφίες – αλληλογραφία με υπηρεσίες - σχέδια) 
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Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Β.1 Στοιχεία Σχεδίου 

Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Πόρτο Χελίου 

Αργολίδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3986/2011, με σκοπό 

τον καθορισμό και την έγκριση του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων.  

Β.2 Αρχή Σχεδιασμού 

Η δημόσια αρχή που προβαίνει στην εκπόνηση του  Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης 

Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Πόρτο Χέλι Αργολίδος, είναι το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), στο οποίο έχει περιέλθει το δημόσιο ακίνητο .  

Β.3 Αρμόδια αρχή  

Η αρμόδια αρχή για την διαχείριση της ΣΜΠΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 

3986/2011, είναι η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ), όπως ειδικότερα προκύπτει από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5.9.2006) σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 2.β. του άρθρου 12 του Νόμου 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/Α/1.7.2011). 

Β.4 Μελετητική Εταιρεία 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) εκπονήθηκε από την 

εταιρεία μελετών GLOBAL CHALLENGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε., κατόπιν ανάθεσης από την 

εταιρεία «ΔΕΚΑΘΛΟΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕ», η 

οποία έχει αναλάβει από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 

(ΤΑΙΠΕΔ) την εκπόνηση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α) 

Πόρτο Χέλι Αργολίδας. Η GLOBAL CHALLENGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. διαθέτει 

πιστοποίηση (TUV intercert) κατά τα συστήματα ISO 14001:2004 και ISO 9001:2008. 
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Ονομασία Σχεδίου Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου 

(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) Πόρτο Χέλι Αργολίδος 

Αρχή Σχεδιασμού Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. 

Ονομασία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) 

Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα T.K. 105 62  

Τηλέφωνο [+30] 210 3274400 

Fax [+30] 210 3274448-9 

email info@hraf.gr 

Αρμόδια Αρχή (Σ.Μ.Π.Ε.) 

Ονομασία Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 

Διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα T.K. 114 73  

Τηλέφωνο 210 6412362 

Fax 210 6451914 

Εταιρεία μελετών (Σ.Μ.Π.Ε.) 

Ονομασία GLOBAL CHALLENGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. 

Διεύθυνση Καλλιρρόης 89, Αθήνα T.K. 117 45 

Τηλέφωνο 210 9220330 

Fax 210 9220331 

email info@morethangreen.com 

Β.5 Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.)  

 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) είναι μια διαδικασία εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, η οποία έχει θεσμοθετηθεί 

mailto:info@hraf.gr?subject=Website%20Contact
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στην χώρα μας με την Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 

1225/Β/5.9.2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ», στο πλαίσιο 

εναρμόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης 

Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων». Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της 

βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης με την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και 

προγραμμάτων. 

 

Η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), η οποία καθορίζει, περιγράφει και εκτιμά τις σημαντικές 

άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος στη 

βιοποικιλότητα, τον πληθυσμό, την υγεία των ανθρώπων, την πανίδα και χλωρίδα, το έδαφος, τα 

ύδατα, τον αέρα, τους κλιματικούς παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, την πολιτιστική 

κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο, 

καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων. 

 

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) είναι ένα σημαντικό μέσο για 

την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και την υιοθέτηση σχεδίων 

και προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι οι πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

προσδιορίζονται, περιγράφονται, αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της 

λήψης αποφάσεων. 

 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) δεν αντικαθιστά την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Ε.Π.Ε.), αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και 

προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

Αν και θεωρούμε, ότι είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο διαδικασιών, εκτιμούμε ότι 

οι ουσιώδεις διαφορές παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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 Σ.Π.Ε. Ε.Π.Ε. 

πεδίο αναφοράς σχέδιο ή πρόγραμμα προτεινόμενο έργο  

πεδίο εφαρμογής 
ευρύτερη γεωγραφική 

αναφορά  

περιορισμένη γεωγραφική 

αναφορά  

χρόνος εκπόνησης 
πρώιμο στάδιο εκπόνησης 

σχεδίου ή προγράμματος  
στάδιο υλοποίησης έργου 

χαρακτηριστικά 

επιπτώσεων  
αθροιστικές επιπτώσεις  άμεσες επιπτώσεις  

στοιχεία αξιολόγησης 

επιπτώσεων 

περιγραφικά και 

ποσοτικοποιημένα 
κυρίως ποσοτικοποιημένα 

μέθοδοι εκτίμησης απλές  σύνθετες 

συμπεράσματα γενικευμένα λεπτομερή και συγκεκριμένα 

αβεβαιότητα μεγαλύτερη περιορισμένη 

 

 

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/42/ΕΚ και την Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 περιλαμβάνει : 

 την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

 τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων  

 την συνεκτίμηση της Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη 

της απόφασης  

 την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση 

 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την 

περιγραφή και αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον 

η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε 

περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής 

του σχεδίου ή προγράμματος. Επίσης περιλαμβάνει τις πληροφορίες, που ευλόγως μπορεί να 

απαιτούνται για την εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο 

περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 

γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή 

προγράμματος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα 

σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους. 
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Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) συντάσσεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και δημοσιοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 

της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5.9.2006). Κατά 

τη διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρεσιών και οργανισμών που ορίζονται στην παρ. 

4.1 του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το 

οποίο είναι επί πλέον αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε., η οποία του διαβιβάζεται από την 

αρμόδια αρχή. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., οι οποίες 

είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες, μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες κατά 10 ημέρες. Η αρμόδια αρχή διενεργεί με απόλυτη προτεραιότητα τη 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τα δημόσια ακίνητα που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3986/2011.  
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Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Γ.1 Νόμος 3986/2011 

Γ.1.1 Σκοπιμότητα Ν. 3986/2011 

 

Ο Νόμος 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012 - 2015» εξυπηρετεί σκοπούς υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που 

συνίσταται στην επίτευξη των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών στόχων της χώρας, μέσα σε 

αρνητικό διεθνή και ευρωπαϊκό συσχετισμό δυνάμεων. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 

3986/2011 έγινε η σύσταση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

(Ταμείο), με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως αποκλειστικό σκοπό την 

αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 

περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 

ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. Το Ταμείο αυτό, που λειτουργεί για την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και 

δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Η αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο 

τρόπο και κατά προτίμηση με : πώληση, σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων 

δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων 

οποιασδήποτε φύσης επί αυτών, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους, 

ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, εισφοράς τους σε ανώνυμες εταιρείες και 

στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν, τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από 

τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003 

Γ.1.2 Στόχοι Ν. 3986/2011 

Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3986/2011, ρυθμίζουν το κρίσιμο ζήτημα της 

πολεοδομικής ωρίμανσης και της απόδοσης βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας στα δημόσια 

ακίνητα, με σκοπό την αξιοποίησή τους. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων του  

κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3986/2011, μπορεί να υπάγονται επίσης και άλλα δημόσια ακίνητα που 

ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και ακίνητα που ανήκουν σε 

Ν.Π.Δ.Δ., και σε δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου στο 

Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους. Η υπαγωγή των 

ακινήτων αυτών στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β΄ γίνεται με κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα 

από αίτηση του κυρίου του ακινήτου. 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Νόμου 3986/2011 καθορίζονται γενικοί κανόνες 

χωροθέτησης και γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, καθώς και ειδική διοικητική διαδικασία για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων, η οποία συμβαδίζει με την επενδυτική 

ωρίμανσή τους και διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο επενδυτικό προορισμό τους με κριτήρια 

χωροταξικά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, τεχνικοοικονομικά και εμπορικά. Ειδικότερα, η 

διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης, η οποία εισάγεται με τα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 

3986/2011, αναπτύσσεται σε δύο στάδια : 

 

Το πρώτο στάδιο, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 του Νόμου 3986/2011, περιλαμβάνει τον 

καθορισμό του χωρικού προορισμού του προς αξιοποίηση ακινήτου, ο οποίος συνιστά και τη 

βασική επενδυτική του ταυτότητα για κάθε μεταγενέστερη πράξη αξιοποίησης. Ο καθορισμός 

αυτός γίνεται με την κατάρτιση και έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου 

Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.). 

 

Με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) γίνεται η οριοθέτηση 

του προς αξιοποίηση ακινήτου και η υπαγωγή του σε μία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης 

και όρων δόμησης του άρθρου 11 του Νόμου 3986/2011 και εγκρίνονται οι ειδικότερες χρήσεις 

γης που επιτρέπονται στην έκταση του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρόσθετοι 

περιορισμοί, που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης, οι ειδικοί όροι και 

περιορισμοί δόμησης, καθώς και ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από το 

οριοθετούμενο κατά περίπτωση ακίνητο, στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και 

περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών. Η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) 

γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να διασφαλίζεται ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των 

προτεινόμενων χωρικών ρυθμίσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η βιωσιμότητα του 

προτεινόμενου επενδυτικού προορισμού του ακινήτου. 

 

Η κατάρτιση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.). αποτελεί 

προϊόν συστηματικής επιστημονικής τεκμηρίωσης, αλλά και ευρείας δημοσιότητας, η οποία 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης αυτού. Για 

τον σκοπό αυτό, στο άρθρο 12 του Νόμου 3986/2011, προβλέπεται η υποβολή, για κάθε υπό 

αξιοποίηση δημόσιο ακίνητο, ειδικής μελέτης, με την οποία τεκμηριώνεται με βάση χωροταξικά, 

περιβαλλοντικά, χρηματοοικονομικά και εμπορικά κριτήρια, ο βέλτιστος χωρικός προορισμός του 

ακινήτου, καθώς και στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης με την οποία αποτιμώνται οι 
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επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον της 

περιοχής.  

 

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας πολεοδομικής ωρίμανσης των προς αξιοποίηση δημοσίων 

ακινήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Νόμου 3986/2011, αφορά τη χωροθέτηση του 

επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή της συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης που θα προκύψει μετά τη 

διενέργεια σχετικού διαγωνισμού και την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει την επένδυση. 

Συγκεκριμένα καθορίζεται ειδική διαδικασία χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου, στην οποία 

ενσωματώνεται και η απαιτούμενη κατά περίπτωση έγκριση περιβαλλοντικών όρων των επιμέρους 

έργων και δραστηριοτήτων καθώς και των αναγκαίων έργων εξωτερικής υποδομής. Μία σημαντική 

καινοτομία του Νόμου 3986/2011 είναι ότι στην έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου 

ενσωματώνονται και άλλες, πλην της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ειδικές χωροθετικές - 

περιβαλλοντικές άδειες και εγκρίσεις, όπως είναι οι απαιτούμενες από τη δασική και αρχαιολογική 

νομοθεσία εγκρίσεις, καθώς και, προκειμένου για τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις 

ειδικής τουριστικής υποδομής, οι ειδικές εγκρίσεις για την τουριστική καταλληλότητα των 

οικοπέδων ή γηπέδων και οι εγκρίσεις σκοπιμότητας χωροθέτησης των ειδικών τουριστικών 

υποδομών που προβλέπονται από την τουριστική νομοθεσία. Με την προτεινόμενη ενσωμάτωση 

επιτυγχάνεται σημαντική επιτάχυνση και απλοποίηση της όλης χωροθετικής διαδικασίας. Με το ίδιο 

άρθρο ρυθμίζεται η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω εγκρινόμενων περιβαλλοντικών όρων, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις ανανέωσής τους καθώς και η δυνατότητα παράτασής τους μέχρι την 

έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης.  

 

Οι αποφάσεις έγκρισης για τη χωροθέτηση των επενδυτικών σχεδίων δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η έγκαιρη ενημέρωση του 

κοινωνικού συνόλου για το ακριβές περιεχόμενο και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της επένδυσης 

και παρέχεται, σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, η δυνατότητα έγκαιρης προσφυγής στη 

δικαιοσύνη. 

 

Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων καταρτίζονται Ειδικά 

Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Νόμου 3986/2011, με τα οποία καθορίζονται και εγκρίνονται :  

 ο βασικός χωρικός προορισμός (επενδυτική ταυτότητα) των προς αξιοποίηση 

ακινήτων, δηλαδή η υπαγωγή σε μία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και 

όρων δόμησης του άρθρου 11 του Νόμου 3986/2011 

 οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην έκταση των προς ανάπτυξη 

ακινήτων και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της 

έντασης κάθε χρήσης 
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 οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των προς αξιοποίηση ακινήτων 

 ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθετημένα ακίνητα, εφόσον απαιτείται, 

στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη 

δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών 

 οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύμφωνα με την κατά το νόμο προβλεπόμενη 

στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων    

 Γ.1.3 Σκοπιμότητα – στόχοι Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Πόρτο Χέλι Αργολίδας 

Η σκοπιμότητα της μεταβίβασης του Δημοσίου Ακινήτου στην περιοχή Πόρτο Χέλι Δήμου 

Ερμιονίδας στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) και 

η υπαγωγή του στις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 είναι η εξασφάλιση της αναγκαίας 

πολεοδομικής ωρίμανσης και η απόδοση σε αυτό βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας. 

Για το υπόψη ακίνητο, οι χρήσεις που κατ’  αρχήν ενδείκνυνται, διότι ανταποκρίνονται στην 

υφιστάμενη και προβλεπόμενη αναπτυξιακή δυναμική της συγκεκριμένης περιοχής με 

προεξάρχουσες τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής είναι η  χρήση  

«Τουρισμός-Αναψυχή». Παράλληλα λόγω των δυσμενών συνθηκών οδικής προσπέλασης στην ΝΑ 

Αργολίδα από τους κύριους αυτοκινητοδρόμους, κατάλληλη και αναγκαία θεωρείται και η χρήση 

«Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» που επιτρέπει 

την δημιουργία αεροδρομίου, η οποία στην προκείμενη περίπτωση θα γίνει στον ίδιο χώρο που 

απαλλοτριώθηκε πριν 40 χρόνια για το σκοπό αυτό.   

 

Οι ειδικότερες χρήσεις που επιτρέπονται για κάθε μια από τις παραπάνω χρήσεις γενικές 

κατηγορίες χρήσεων (χωρίς να σημαίνει ότι είναι όλες κατάλληλες για το υπόψη ακίνητο) είναι οι 

εξής: 

 

Τουρισμός-Αναψυχή. Επιτρέπονται: 

α.  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κ.λπ.) 

β.  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, 

γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ) 

δ.  Κατοικία 

ε.  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 

στ.  Καζίνα 

ζ.  Κοινωνική πρόνοια 

η.  Αθλητικές εγκαταστάσεις 

θ.  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

ι. Θρησκευτικοί χώροι 
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ια. Περίθαλψη 

ιβ. Χώροι συνάθροισης κοινού 

ιγ. Εστίαση 

ιδ.  Αναψυκτήρια 

ιε.  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 

ιστ. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) 

ιζ.  Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων 

ιη.  Ελικοδρόμιο 

ιθ. Κάθε άλλη συναφής χρήση η οποία δεν μεταβάλλει τον προορισμό του ακινήτου. 

 

 

«Μεταφορικές, τεχνικές, κλπ υποδομές και λειτουργίες». Επιτρέπονται: 

α. Αεροδρόμια 

β. Ελικοδρόμια 

στ. Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

ζ. Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχημάτων 

η. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων 

θ. Μονάδες παραγωγής-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης 

αποβλήτων, απορριμμάτων κλπ. και συναφείς εγκαταστάσεις. 

ι. επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες. 

 

Μετά από την ανάλυση όλων των δεδομένων που υποβλήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ από τον Τεχνικό 

Σύμβουλο ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. στο πλαίσιο των προβλέψεων του Ν.3986/2011, η επενδυτική 

ταυτότητα εκφράστηκε με τη  «Μικτή Χρήση»της περιπτώσεως 5 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011, η οποία περιλαμβάνει τις εξής δύο ζώνες υποδοχής χρήσεων 

α. Ζώνη Ι. Καταλαμβάνει έκταση 427,4 στρεμμάτων. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η γενική 

κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή»της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011 του άρθρου. (όπου περιλαμβάνει δημιουργία 9οπου γκολφ, ξενοδοχείο και 

επιπλωμένες κατοικίες) 

β.  Ζώνη ΙΙ. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων  περίπου. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η 

γενική κατηγορία χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

υποδομές και λειτουργίες» της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011 με τη δημιουργία μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’. 
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Γ.2 Εθνικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού 

Γ.2.1 Σύντομη ιστορική αναφορά  

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα υπάγεται για πρώτη φορά στην αρμοδιότητα του 

κράτους με το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975. Το άρθρο 24 παρ. 2 ορίζει ότι : «Η 

χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η 

επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα 

και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των 

οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης». 

  

Με βάση τις ανωτέρω επιταγές του συντάγματος ψηφίζεται ο Ν.360/1976 «περί Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος», ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά τις έννοιες των χωροταξικών σχεδίων και 

προγραμμάτων σε ένα ιεραρχημένο σύστημα αλληλοεξαρτώμενων σταδίων σχεδιασμού και 

προγραμματισμού (εθνικό, περιφερειακό, ειδικό). Δυστυχώς κανένα χωροταξικό σχέδιο δεν 

εγκρίθηκε με βάση τις ρυθμίσεις του Ν.360/1976 και ο νόμος παρέμεινε ουσιαστικά ανενεργός.  

 

Η αδυναμία της περιόδου 1976 – 1999 να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα του 

Ελληνικού χώρου και η δυσκολία προσαρμογής της χώρας στις απαιτήσεις της Ε.Ε., οδήγησαν 

στην θεσμοθέτηση του Ν.2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999). Μέχρι τότε, τα μόνα κείμενα με στόχους και κατευθύνσεις για 

τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση σε ευρύτερο – περιφερειακό - επίπεδο, ήταν τα Ρυθμιστικά 

Σχέδια της Αθήνας (Ν.1515/1985) και της Θεσσαλονίκης (Ν.1561/1985) στα οποία 

ενσωματώθηκαν και στοιχεία χωροταξικού σχεδιασμού και κατοχυρώθηκαν με νόμο.  

Γ.2.2 Νόμος  2742/1999 - Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 

Σκοπός του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι η θέσπιση θεμελιωδών αρχών και η θεσμοθέτηση σύγχρονων 

οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που προωθούν την αειφόρο 

και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την 

προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επιμέρους ενότητές του και 

ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με το Ν.2742/1999 εκτός από 

τους στόχους και τις κατευθυντήριες αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού, καθορίζονται τα 

όργανα, τα μέσα, και οι μηχανισμοί εφαρμογής ελέγχου και υποστήριξής του.  

Ειδικότερα καθορίζεται για όλη την χώρα ένα ιεραρχικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού τριών 

επιπέδων :  

 το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 6877/4872/2008 της 

Βουλής των Ελλήνων (Φ.Ε.Κ. 128/Α/3.7.2008), το οποίο τελεί υπό αναθεώρηση 
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καθορίζονται γενικές κατευθύνσεις κατά τομέα. και έχει ως στόχο τον προσδιορισμό 

στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο 

οργάνωση του εθνικού χώρου σε ορίζοντα 15ετίας. Αποτελεί τη βάση αναφοράς για το 

συντονισμό των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του 

κράτους και της δημόσιας διοίκησης, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και 

ανάπτυξη της χώρας. 

 

 τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εξειδικεύουν ή 

συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου εστιάζοντας στη χωρική 

διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής 

σημασίας, δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής εθνικού 

ενδιαφέροντος (με εξαίρεση τα δίκτυα και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), καθώς και 

υποδομών γνώσης και καινοτομίας. Επίσης, μπορεί να αφορούν ορισμένες ειδικές περιοχές 

του εθνικού χώρου, όπως οι παράκτιες και νησιωτικές, οι ορεινές, οι περιοχές που 

υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. 

Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί τα Ειδικά Πλαίσια για τα Καταστήματα Κράτησης, τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Υδατοκαλλιέργειες. 

 

 τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζονται 

για κάθε Περιφέρεια της χώρας, εξειδικεύοντας και συμπληρώνοντας τις βασικές 

προτεραιότητες και επιλογές του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων, με στόχο τον 

καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού και επιλογών χωρικής 

ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχουν τις κατευθύνσεις για τη χωρική 

διάρθρωση των βασικών διοικητικών, κοινωνικών και τεχνικών δικτύων και υπηρεσιών 

καθώς και για τη διοικητική και οικονομική ανασυγκρότηση του περιφερειακού χώρου. 

Περιλαμβάνουν επίσης κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την ισόρροπη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου σε περιφερειακό 

επίπεδο και την προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Τα θεσμοθετημένα δώδεκα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.), είναι τα ακόλουθα:  

1. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αριθ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 25297/2003 

(Φ.Ε.Κ. 1470/Β/9.10.2003) 

2. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αριθ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 25290/2003 

(Φ.Ε.Κ. 1487/Β/10.10.2003) 

3. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

25294/2003 (Φ.Ε.Κ. 1485/Β/10.10.2003) 
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4. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αριθ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 26295/2003 

(Φ.Ε.Κ. 1472/Β/09.10.2003) 

5. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

26298/2003 (Φ.Ε.Κ. 1469/Β/9.10.2003) 

6. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 25292/2003 (Φ.Ε.Κ. 

1484/Β/10.10.2003) 

7. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 26297/2003 

(Φ.Ε.Κ. 1473/Β/9.10.2003) 

8. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Κρήτης αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 25291/2003 (Φ.Ε.Κ. 

1486/Β/10.10.2003) 

9. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ηπείρου αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 25301/2003 (Φ.Ε.Κ. 

1451/Β/6.10.2003) 

10. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

29310/2003 (Φ.Ε.Κ. 1471/Β/9.10.2003) 

11. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 48976/2004 

(Φ.Ε.Κ. 56/Β/19.1.2004) 

12. Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αριθ. απόφασης  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 674/2004 

(Φ.Ε.Κ. 218/Β/6.2.2004) 

Γ.2.3 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και η 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκε με την με αριθμ. 24208/4.6.2009 

Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/11.6.2009). Με την ΚΥΑ 67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β΄/12-12-2013) εγκρίθηκε 

το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 

2742/1999 για το Χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη (ΦΕΚ 207 Α΄/7-10-1999). 

 

Η απόφαση 67659/9.12.2013 «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων αυτού», ακυρώθηκε με την απόφαση 3632/2015 του ΣτΕ επειδή δεν προηγήθηκε η 

δημοσιοποίηση της, χωρίς να εξετασθεί περαιτέρω η ουσία της. 

 

Με την υπόψη ΚΥΑ παρέχονται κατευθύνσεις κανόνες και κριτήρια για τη χωρική διάρθωση, 

οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τουτο 

υποδομών, με βασικό άξονα την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, η οποία εξάλλου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα. 
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου, ο εθνικός χώρος κατατάσσεται στις ακόλουθες 

κατηγορίες περιοχών, βάσει της ένταση και του είδους της τουριστικής δραστηριότητας, της 

γεωμορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων του: 

 

 (Α)  Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές : 

(Α1)  Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. 

(Α2)  Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. 

(Β)  Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού :  

(Β1)  Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(Β2)  Πόλοι εντατικής ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού 

(Γ)  Μητροπολιτικές περιοχές 

 (Δ)  Νησιά και παράκτιες περιοχές : 

 (Ε)  Ορεινές περιοχές 

(ΣΤ)  Πεδινές και ημιορεινές περιοχές 

 (Ζ)  Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

(Η)  Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί 

(Θ)  Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι. 

(Ι)  Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα 

 

Σύμφωνα με τον Χάρτη Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού, η περιοχή 

του ακινήτου εμπίπτει στη ζώνη Α των Ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών. (Η περιοχή ήταν στην 

ίδια Ζώνη Α των αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών και με την ΚΥΑ 

24208/2009 (ΦΕΚ 1138/Β/11-9-2009). Οι παρεχόμενες βασικές κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:  

α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού χαρακτήρα της 

περιοχής. 

β.  Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν και 

διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. 

γ.  Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 

που δέχονται υψηλές πιέσεις, ιδίως με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και των υγρών και στερεών αποβλήτων και την προώθηση 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.). 

δ.  Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με 

την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 

ε.  Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, 

πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.). 
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στ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη 

αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών 

και συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. 

ζ.  Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, για την αντιμετώπιση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των «ήπιων» 

μορφών μετακίνησης (όπως βάδισμα, ποδήλατο) και τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών 

και διακινουμένων, καθώς και μέτρων βελτίωσης των εισόδων και της σήμανσης των 

πόλεων. 

η.  Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, είτε μέσω των υφισταμένων είτε μέσω νέων ειδικών 

προς τούτο εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, τμημάτων των περιοχών Α1 ως Περιοχών 

Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση 

ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών για τη διαπίστωση της 

αποτελεσματικότητάς τους. 

θ.  Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα. 

ι.  Ολοκληρωμένες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων έναντι της 

σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. 

ια.  Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών 

καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

i)   Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 4 και 5 αστέρων.  

ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης   

επιφάνειας γηπέδου σε είκοσι (20) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8 και 9 

κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής 

και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης τυχόν 

συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό αποκλείεται από ειδικές 

διατάξεις. 
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Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισμού 

 

Στο Άρθρο 6 της ως άνω Κ.Υ.Α. αναγράφονται ενδεικτικά διάφορες Ειδικές – Εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο υπόψη ακίνητο μεταξύ των οποίων και οι 

εξής: 

 

Συνεδριακός τουρισμός 

Προωθείται η ανάπτυξη συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού στις ευρύτερες περιοχές των 

αστικών κέντρων της υπό στοιχείο B του παρόντος άρθρου ειδικής μορφής τουρισμού και στις 

αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της χώρας (περιοχές υπό στοιχείο Α) με επαρκή συγκοινωνιακή 

σύνδεση (κυρίως αεροπορική) και ευκαιρίες για απόλαυση εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού 

(μουσεία, φεστιβάλ, εκθέσεις, κ.α.), γαστρονομία, επίσκεψη αξιοθέατων, κ.λ.π. 

Για την ενίσχυση του συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού απαιτούνται : 

 μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των πόλεων / τουριστικών περιοχών, τον 

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία 

νέων, είτε αμιγών είτε συνδυασμένων με καταλύματα υψηλών προδιαγραφών με 

συνεδριακά κέντρα 

 δράσεις ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις υποδομές του συνεδριακού − εκθεσιακού 

τουρισμού 

 πρόσθετα κίνητρα για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών 

 προώθηση δράσεων σύνδεσης του συνεδριακού με τον εκθεσιακό τουρισμό 

 

(Δ) Πολιτισμικός Τουρισμός 

Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού απαιτείται : 

 η ιεραρχημένη αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού 

και λαογραφικού κεφαλαίου της χώρας 
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 η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα έργα υποδομών. 

Ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα 

 η δημιουργία μουσείων και θεματικών πάρκων συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 

για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής 

 η ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και άλλων σχετικών 

εκδηλώσεων 

(Ε) Αθλητικός Τουρισμός 

 (Ε.1) Άλλες μορφές αθλητικού τουρισμού 

(Ε.1.1) Γκολφ 

Δίδεται στρατηγική κατεύθυνση χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για σύνδεση δράσεων 

αθλητικών φορέων με την τουριστική δραστηριότητα. Ειδικότερα για τα γκολφ δίδονται 

κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις 

ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, 

μεταξύ των οποίων και Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, καθώς και ως μορφή ειδικής 

τουριστικής υποδομής που συνδυάζεται με ξενοδοχειακά καταλύματα ή εντάσσεται σε 

οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή/και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, 

με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα 

από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που 

επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από 

τριτοβάθμια επεξεργασία, αποθήκευση ομβρίων ή από αφαλάτωση. Στην κατεύθυνση αυτή  

συνιστάται η χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας με μικρές απαιτήσεις σε υδατικούς 

πόρους σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές άρδευσης και η αποθήκευση νερού με δημιουργία 

τεχνητών ταμιευτήρων (λιμνών). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η λήψη μέτρων ορθής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και 

ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης. 

 

Στο άρθρο 7 δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις για τις ειδικές και τεχνικές υποδομές που έχουν 

εφαρμογή στο εν λόγω ακίνητο: 

 

Ύδρευση 

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υδατικών πόρων που 

προορίζονται για την ύδρευση των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, απαιτείται, κατά προτεραιότητα, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων 

(ολοκληρωμένη), η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, η προστασία της φυτοκάλυψης και η 

εκτέλεση έργων υδρονομίας για τον εμπλουτισμό των υδροφοριών, η αξιοποίηση πηγών, η 

δημιουργία ταμιευτήρων νερού, ο έλεγχος της ρύπανσης, η βελτίωση των δικτύων διανομής και η 

περιστολή της σπατάλης. 
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Ειδικότερα για τις περιοχές που είναι από τη φύση τους ελλειμματικές σε υδατικούς πόρους 

προωθούνται δράσεις εξασφάλισης κατάλληλης ποιότητας νερού μέσω ανακύκλωσης ή 

αφαλάτωσης. 

 Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων 

Απαιτείται : 

 να επιταχυνθεί και ενισχυθεί η προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασμό και οργάνωση της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων 

 να ληφθούν μέτρα για τον καθαρισμό και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού 

 με σκοπό τη διατήρηση της αξίας και ποιότητας των τουριστικών πόρων, να αποφεύγεται 

η δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής ή άλλος τρόπος διάθεσης / διαχείρισης 

απορριμμάτων στις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και στην άμεση 

περίμετρό τους καθώς και στις περιοχές που προτείνονται για προστασία, ως τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού  κάλλους  

 η κατασκευή συγχρόνου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού συστήματος με 

επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα 

τουρισμού 

 οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά σε δράσεις μείωσης των 

παραγόμενων  αποβλήτων τους και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείρισή τους 

Ενέργεια 

Σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται : 

 να εξασφαλισθεί η ενεργειακή επάρκεια 

 να θεσπισθούν κανονισμοί και να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας υφιστάμενων και νέων κτιρίων φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής 

 να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξυπηρέτηση για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μονάδων και των υποστηρικτικών τους υποδομών 

(π.χ. μονάδες αφαλάτωσης) 

Τηλεπικοινωνίες 

Σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται : 

 να καλυφθούν οι ελλείψεις των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

 η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης με υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο 

και με χαμηλό κόστος 

 με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και της αξίας των τουριστικών πόρων στις περιοχές 

του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κατά την 

εγκατάσταση κεραιών πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και το τοπίο 

 προτείνεται η ανάπτυξη κέντρων τηλεργασίας που να διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες 

μεθόδους τηλεπικοινωνίας 
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Υγεία 

Στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται η πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών 

υγείας, καθώς και ο συσχετισμός τους με τις κυρίαρχες τουριστικές δραστηριότητες 

 

Γ.2.4 Κατευθύνσεις Ν.4179/2013  για την τουριστική επιχειρηματικότητα 

Με τον Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α/175) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής 

επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» 

προβλέπονται σημαντικές διατάξεις που αφορούν και στην βελτίωση των όρων ανάπτυξης των 

δημόσιων ακινήτων, όπως οι ακόλουθες: 

-  Εισάγεται η έννοια του «οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων» που είναι 

περιοχή που αναπτύσσεται βάσει ενιαίου σχεδιασμού, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια 

χρήση ως οργανωμένος χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού-αναψυχής και άλλων 

συνοδευτικών του τουρισμού δραστηριοτήτων. Ως οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών 

δραστηριοτήτων νοούνται και τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο βασικός χωρικός προορισμός 

σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων 

(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (ΑΊ52) είναι ο τουρισμός - αναψυχή (άρθρο 1 

παρ. 1). 

-  Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με 

εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, 

γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της 

περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε και στην 

ευρύτερη περιοχή αυτού (άρθρο 1 παρ. 4α).  

-  Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων δύνανται να περιλαμβάνονται και 

εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή 

ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο 

εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α' 60). Εφόσον στους 

οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται και εκτάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου, οι συγκεκριμένες εκτάσεις διέπονται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά 

καθεστώτα προστασίας. Στην περίπτωση αυτή στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισμού ή 

οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ή δημιουργίας εκάστου οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών 

δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και 

λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές 

και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, και να τεκμηριώνεται η 

συμβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους 

διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών.  

-  Σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σε σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα, καθώς και σε τουριστικά καταλύματα πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων 
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επιτρέπεται η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων 

υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, μέγιστου ύψους 3,5 μέτρων μέχρι 

τη γραμμή παραλίας (άρθρο 5 παρ. 4). 

-  Κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων, μη κύριων και σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων μπορεί να εγκρίνεται η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης για την 

κάλυψη των αναγκών σε νερό του τουριστικού καταλύματος (άρθρο 38 παρ. 4).  

 

Γ.2.5 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ 

 

Με την ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) εγκρίθηκε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού 

και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η στρατηγική μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Κατά το άρθρο 1, σκοπός του Πλαισίου είναι : 

 η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., ανά κατηγορία 

δραστηριότητας και κατηγορία χώρου. 

 η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία 

βιώσιμων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. και αφετέρου την αρμονική ένταξη τους στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., 

ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Με την εν λόγω ΚΥΑ, τίθενται κριτήρια χωροθέτησης  εγκαταστάσεων από τις διάφορες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά το άρθρο 17, τα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων 

εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι τα ακόλουθα: 

1. Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας ενδεικτικά θεωρούνται οι άγονες ή χαμηλής  παραγωγικότητας περιοχές, κατά 

προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και με δυνατότητες διασύνδεσης με το 

Δίκτυο ή το Σύστημα. Ειδικότερα για τα νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης και Εύβοιας) είναι 

επιθυμητή η κατά προτεραιότητα χωροθέτηση μικρών εγκαταστάσεων όπως αυτές 

προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 4, 4, 8 παρ.8, του Ν.3468/2006. Κατά το άρθρο 2 της  ΚΥΑ 

19500/2004 (ΦΕΚ 1671/Β/2004), σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

ισχύος μικρότερης των  0,5 ΜW  κατατάσσονται στην κλίμακα χαμηλής όχλησης. 

2. Ως ζώνες αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας, ορίζονται οι εξής κατηγορίες περιοχών: 

α. Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τα άλλα 

μνημεία μείζονος σημασίας της παρ. 5ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και οι 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 45 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. 

β. Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου που καθορίζονται κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986. 

γ. Οι πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, τα κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τα αισθητικά δάση που 

δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της προηγούμενης περιπτώσεως β`. 

δ. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των 

τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2006/613/ΕΚ 

απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1). 

ε. Τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύουν. 

στ. Άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του 

οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

και για όσο χρόνο ισχύουν. 

3.  Ειδικώς για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε πολυσύχναστους χώρους πρέπει, 

στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να καθορίζονται τα κατά περίπτωση 

κατάλληλα μέτρα για να μην υπάρχει οπτική όχληση. 

4.  Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας από τις ζώνες 

αποκλεισμού της παραγράφου 2 και οι ειδικότεροι όροι χωροθέτησης των συνοδευτικών τους 

έργων καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

Γ.2.6 Κατευθύνσεις σχεδιασμού  

Σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειμμα υδατικών πόρων η τουριστική ανάπτυξη ή η χωροθέτηση 

απαιτητικών σε νερό υποδομών, χρήσεων και λειτουργιών είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση 

κάλυψης των αναγκών σε νερό με κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο (όπως δημιουργία 

ταμιευτήρων, χρήση ανακυκλωμένου νερού, αφαλάτωση). 

Κατά την επιλογή και χωροθέτηση περιοχών από το πολεοδομικό σχεδιασμό που προορίζονται για 

τουριστική ανάπτυξη, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του τοπίου και η φέρουσα 

ικανότητα των περιοχών με την ιδιαίτερη επισήμανση ότι η ανεπάρκεια και υπέρβαση της αντοχής 

των πόρων πρέπει να αποτελεί απαγορευτικό κριτήριο για τη χωροθέτηση ζωνών ή τουριστικών 

μονάδων. 

Στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιοχές, να καθορίζονται ζώνες αναβάθμισης του οικιστικού (αστικού 

και εξωαστικού), μέσω πολεοδομικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων κοινόχρηστων και ιδιωτικών 

χώρων, κ.λπ. 

Στις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού να καθορίζονται ζώνες για την 

οργάνωση του άτυπα διαμορφωμένου εξωαστικού χώρου. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 46 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

Είναι απαραίτητη η επιβολή προτύπων και εξειδικευμένων κανόνων για τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, τη δόμηση και την εκτέλεση έργων με γνώμονα τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών 

και της κλίμακας και την ανάδειξη του φυσικού και δομημένου χώρου (τοπική αρχιτεκτονική, υλικά 

και μορφές δόμησης, περιορισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών δρόμων και λοιπών έργων 

στο αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση των περιοχών, μέτρο, κ.α.). 

Όλες οι τουριστικές κατασκευές πρέπει να προσαρμόζονται στην κλίμακα και τη φυσιογνωμία του 

τόπου, να χρησιμοποιούνται υλικά παραδοσιακά και φιλικά προς το περιβάλλον καθώς και 

τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (βιοκλιματικός σχεδιασμός). Τα δίκτυα ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών να υπογειοποιηθούν και να επεκταθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή τοπικών συμφώνων ποιότητας. 

Γ.2.7 Γενική θεώρηση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πελοποννήσου   

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΠΠ) 

(Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 25294 ΦΕΚ Β’ 1485 / 25.06.2003) συνιστά το κύριο εγκεκριμένο κείμενο 

στρατηγικής χωροταξίας που αφορά και στην περιοχή μελέτης. Επισημαίνεται ότι την παρούσα 

περίοδο προωθείται η μελέτη «Αξιολόγηση – Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» που 

ανάθεσε το ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) που ολοκληρώθηκε η Β Φάση (Μάρτιος 2014), η οποία αφού 

τηρήσει την διαδικασία διαβούλευσης, θα προωθηθεί για την έκδοση της εγκριτικής ΚΥΑ, με 

σχετικές βελτιώσεις. Η ανάγκη αναθεώρησης προέκυψε α) για την συμβατότητα του ήδη 

θεσμοθετημένου το 2003 ΠΠΧΣΑΑ σε σχέση με τα νεότερα ειδικά πλαίσια χωροταξικού 

σχεδιασμού, β) για τον βαθμό εφαρμογής του προγράμματος δράσης του ΠΠΧΣΑΑ και γ) για τις 

ενέργειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ στο νέο 

οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα. 

Σημαντικές αναφορές για την περιοχή μελέτης αποτελεί η διαπίστωση της αναγκαιότητας 

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή αξιοποίηση των 

τουριστικών πόρων της, παρόλο που ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα. 

Επιπλέον, η Πελοπόννησος χαρακτηρίζεται από έντονο δυϊσμό Βορρά – Νότου με σημαντική 

εξάρτηση των νομών του Αργολίδας και Κορινθίας, από την Περιφέρεια Αττικής σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή μελέτης  διαθέτει σημαντικούς σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο τουριστικούς πόρους (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, 

φυσικό κάλλος, μεγάλο μήκος ακτογραμμής,  ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες κλπ., οι οποίοι 

προσδίδουν ιδιαίτερες δυνατότητες συνδυασμένης ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

με προοπτική ετήσιας διάρκειας. Υπό την έννοια αυτή, οι επιπτώσεις από τη λειτουργία της υπό 

μελέτη επένδυσης θα είναι ενισχυτικές των παραπάνω κατευθύνσεων.  

Σχετικά με την χωροταξική διάρθρωση της περιοχής, διαπιστώνεται ότι τα υφιστάμενα αστικά 

κέντρα δεν μπορούν να παίξουν ρόλο κυρίαρχου δυναμικού πόλου ανάπτυξης της περιφέρειας 

ανατολικής Αργολίδας, όπου ο Καλλικρατικός Δήμος Ερμιονίδας κατατάσσεται στους πόλους 
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ανάπτυξης περιφερειακής εμβέλειας 6ου επιπέδου, οι οποίοι προβλέπεται να λειτουργήσουν ως 

κέντρα ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο με άξονες παρέμβασης την αναδιάρθρωση και ενίσχυση των 

αναπτυξιακών κινήτρων για τη στήριξη και προσέλκυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 

την ενθάρρυνση δημιουργίας και ανάπτυξης διαδημοτικών σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων με 

προοπτική την επίτευξη ενός ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου, την ενίσχυση των υποδομών για 

τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης (ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, βιοτεχνία, 

οικοτεχνία), την κινητοποίηση του δυναμικού τους με στόχο την ενδογενή ανάπτυξη, κλπ. Τέλος, 

προβάλλεται η αναγκαιότητα μείωσης της αναπτυξιακής υστέρησης της ενδοχώρας με την 

αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών της αποθεμάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων 

στις ήδη αναπτυγμένες περιοχές.  

Στον τομέα τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας, οι σχετικές γενικές κατευθύνσεις είναι : 

 Ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης για εγκαταστάσεις τουρισμού-αναψυχής και για 

παραθεριστική κατοικία και η ανάπτυξή τους κυρίως σε ειδικές ζώνες που να επιτρέπουν τις 

χρήσεις αυτές ή/και σε οργανωμένους υποδοχείς.  

 Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Πελοπόννησο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού 

Πλαισίου για τον Τουρισμό που θεσμοθετήθηκε με την απαόφαση 67659/2013 (ΦΕΚ 3155/Δ) 

το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην διεύρυνση του τουριστικού 

προϊόντος και στην προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με την 

αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.  

 Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Νέου ΕΠ- Τουρισμού, 

με τις παρακάτω επισημάνσεις που αφορούν και στην περιοχή του ακινήτου: 

 Υλοποίηση των χωροθετημένων τουριστικών λιμένων/μαρινών που δεν έχουν ακόμη 

υλοποιηθεί σε Ερμιόνη και Ναύπλιο.  

 Υλοποίηση των χωροθετημένων τουριστικών αγκυροβολίων και τουριστικών καταφυγίων 

που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί σε Πόρτο Χέλι και Σαλάντι Κρανιδίου, 

 Προώθηση νέού τουριστικού λιμένα στην περιοχή Porto Hydra που προγραμματίζεται από 

τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων στην ΠΕ Αργολίδας  

 Ενίσχυση της κρουαζιέρας και σε λιμένες εκτός από της Καλαμάτας και Πύλου που 

αναφέρονται στο ΕΠ-Τουρισμού, με πρόταση και του λιμένα του Ναυπλίου. 

 Για την παραθεριστική κατοικία προβλέπεται η ενεργοποίηση της ιδιωτικής πολεοδόμησης 

και των οικοδομικών συνεταιρισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 

1459/Α) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση. Βιώσιμη ανάπτυξη 

οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και διερεύνηση, στο πλαίσιο 

υποκείμενου σχεδιασμού (ΓΠΣ), της δυνατότητας υλοποίησης των έξι θεσμοθετημένων 

περιοχών ΠΕΡΠΟ Β’ κατοικίας (ΦΕΚ 541/ΑΑΠ/2007), με προγραμματικό πληθυσμό 9.000 
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κατ., (3 περιοχές στην Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης και 3 περιοχές στην Δημοτική Ενότητα 

Κρανιδίου), λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα και τους περιβαλλοντικούς 

πόρους της περιοχής. 

 Στον τομέα των Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων δίδονται οι εξής 

σχετικές και με την περιοχή του ακινήτου κατευθύνσεις : 

 για προώθηση της ανάπτυξης οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α), και στις άλλες εκτός Μεσσηνίας ΠΕ, με 

προτεραιότητα τις ΠΕ Αργολίδας και ΠΕ Λακωνίας, κατά το αναδυόμενο νέο τουριστικό 

πρότυπο, που συνδυάζει τον ποιοτικό με τον μαζικό τουρισμό και με περιοχές τουριστικής 

κατοικίας που ήδη υλοποιείται στην ΠΟΤΑ Ρωμανού Μεσσηνίας.  

 υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων, με  ιδιαίτερη 

μέριμνα στη βελτίωση των συγκοινωνιακών προσβάσεων και λοιπών τεχνικών και 

περιβαλλοντικών υποδομών. 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, όπου ο Δήμος Ερμιονίδας αναγνωρίζεται σαν ιδιαίτερη 

χωρική ενότητα, δίδονται συμπληρωματικά και οι ακόλουθες εξειδικευμένες κατευθύνσεις  χωρικής 

ανάπτυξης: 

 Στον θαλάσσιο τουρισμό, πρόβλεψη υποδομών καταδυτικού και υποβρύχιου αρχαιολογικού 

τουρισμού, (ενδεικτικά στο Πόρτο Χέλι και Κοιλάδα). 

 Στις συγκοινωνιακές υποδομές,  

 αναβάθμιση του Ανατολικού οδικού άξονα Πελοποννήσου από Ισθμό μέχρι Κρανίδι - Πόρτο 

Χέλι - Κόστα (Σπέτσες), με παράκαμψη Φούρνων και Πορτοχελίου 

 σύνδεση Κρανιδίου - Ερμιόνης με Πόρο μέσω Θερμησίας. 

 υλοποίηση μαρίνας Ερμιόνης και τουριστικών καταφυγίων σε Πόρτο Χέλι και Σαλάντι. 

 διερεύνηση λειτουργίας μικρού αεροδρομίου στο Δήμο Ερμιόνης σε έκταση που είχε ήδη 

απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτό πριν 45 χρόνια (κτήμα ΔΕΠΟΣ). 

  

Γ.2.8 Κατευθύνσεις ΓΠΣ Κρανιδίου   

Η περιοχή του ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ στο Πορτοχέλι δεν καλύπτεται από ειδικά σχέδια ρύθμισης 

και ελέγχου της χωρικής του ανάπτυξης (ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), συνεπώς σήμερα η οποιαδήποτε 

δόμηση διέπεται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ). 

Η πλησιέστερη στο ακίνητο περιοχή που καλύπτεται με ΓΠΣ είναι ο οικισμός του Κρανιδίου σε 

απόσταση 7 χλμ περίπου, το ΓΠΣ του οποίου αρχικά εγκρίθηκε με την απόφαση 83689/3608/1986 

του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β 166) που τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την απόφαση 20758/4186/4-7-
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1997 (ΦΕΚ Δ 645). Επισημαίνεται ότι όταν εγκρίθηκε το εν λόγω ΓΠΣ, δεν είχε ενεργοποιηθεί 

ακόμα ο Ν.2508/1997  (ΦΕΚ  Α 124) που επέβαλε με τα «νέα» ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ την χωρική 

οργάνωση σε ολόκληρη την γεωγραφική έκταση των ΟΤΑ και έκανε ειδικές προβλέψεις για 

πολεοδόμηση β’ κατοικίας με το άρθρο 24.    

Η μόνη χωρική ρύθμιση χρήσεων γης που αφορά και στο ακίνητο αυτό έγινε με την απόφαση 

48056/20.11.2007 (ΦΕΚ 541 ΑΑΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά 

ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως 

και εκτός οικισμών προ του 1923 και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό 

Αργολίδας». Με την απόφαση αυτή καθορίστηκαν 6 ζώνες κατάλληλες για υποδοχή ιδιωτικής 

πολεοδόμησης. Το υπόψη ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στο σύνολο του εμπίπτει στην ζώνη ΠΕΡΠΟ 3 του 

Δήμου Κρανιδίου και φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα του χάρτη που συνοδεύει την εν λόγω 

απόφαση. Για την ΠΕΡΠΟ 3 προβλέπεται πολεοδόμηση έκτασης 900 στρεμμάτων εντός δεκαετίας, 

χωρητικότητας 2.700 ατόμων. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης εκπονήθηκε από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτη καταλληλότητας και γνωμοδότησαν θετικά η Δ/νση Δασών Αργολίδας και οι 

αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της ΠΕΡΠΟ 3 

Κρανιδίου για πολεοδόμηση.  

Επισημαίνεται ότι στα 900 στρέμματα της κατάλληλης για ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ επιφάνειας  

συμπεριλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της έκτασης που κατείχε η ΔΕΠΟΣ, εκ των οποίων τα 615 

(627,4  στρέμματα κατά την νεότερη καταμέτρηση) μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ. 

 

 

Απόσπασμα από τον χάρτη που συνοδεύει την 48056/20.11.2007 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 

«Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) 

ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 και εκτός οικισμών 

μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Αργολίδας». Στον μπλε κύκλο σημειώνεται η θέση της 

περιοχής ΠΕΡΠΟ 3 Κρανιδίου 
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Γ.2.9 Ευρωπαϊκές στρατηγικές ΠΕΠ  

Το  Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  (Π.Ε.Π.)  της Χωρικής Ενότητας (Χ.Ε.) Δυτικής  

Ελλάδας  –  Πελοποννήσου  -  Ιονίων Νήσων, είχε  ως στόχο να συμβάλλει στην κάλυψη των 

εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικά µε τα τομεακά προγράμματα και µε έμφαση στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας. Για τις τρεις Περιφέρειες της 

παρούσας Χ.Ε προβλέπεται χρηματοδότηση τόσο από τα τομεακά ΕΠ, όσο και από το ΠΕΠ, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή πόρων. 

Ο κορμός των παρεμβάσεων που προβλέπονται από το ΠΕΠ αφορά σε: 

- κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες, 

- υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων, ειδικών µονάδων, κέντρων 

υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, καθώς και δοµών κοινωνικής 

φροντίδας), 

- πολιτισµό (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς), 

- έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος , 

- δράσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, 

- δράσεις ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών. 

- δράσεις επιχειρηµατικότητας 

Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προβλήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου τεκμηριώνουν 

την ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας στο πλαίσιο της 

Πολιτικής Συνοχής, µε στόχο την είσοδο της Περιφέρειας σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα 

συμβάλλει στη μεγέθυνση του συνόλου της οικονομίας και στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της, έτσι ώστε να οδηγηθεί η Περιφέρεια στην πραγματική σύγκλιση 

µε τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Χώρας και της Ε.Ε. 

Με βάση  τα  αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προβλήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο  

Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας αυτής είναι η διεύρυνση της 

παραγωγικής βάσης στο σύνολο της Περιφέρειας µε την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 

εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών 

υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό µε την προστασία του περιβάλλοντος, την 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την εφαρμογή καινοτομιών. 

Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας βασίζεται στους παρακάτω τρεις 

πυλώνες: 

α) Ελκυστικότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα και εξωστρέφεια.  

β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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γ) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της απασχόλησης, της 

παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. 

Προϋποθέσεις γ ια τη λειτουργία του τουρισμού και του πολιτισμού, ως παράγοντα της 

βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος µε 

τις ανάλογες υποδομές και δραστηριότητες, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών και 

υπηρεσιών προσπελασιµότητας, σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, µε παράλληλη διεύρυνση 

και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, µε ορθολογική και δίκαιη χωροταξική 

κατανομή στο σύνολο της Περιφέρειας, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουριστικών 

υπηρεσιών και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. 

Η συγκεκριμένη επένδυση καλύπτεται από τις παραπάνω κατευθύνσεις και υλοποιεί άμεσα τους 

τεθέντες στόχους. 

Το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2008-2013 συνολικού προϋπολογισμού 

1,315 δις ευρώ, στον τομέα Προσπελασιμότητας-Υποδομών είχε ποσοστό απορρόφησης μόνο 

25% σε συνολικό ποσό 132 εκ. ευρώ. 

 

Γ.3 Περιβαλλοντικοί στόχοι  

Γ.3.1 Ευρωπαϊκοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί, ως κεντρικός στρατηγικός στόχος, για τον αιώνα που 

διανύουμε, η αειφόρος ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται σε πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης 

στους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Το 2001 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας η Ε.Ε. υιοθέτησε την πρώτη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το 2005 

επανεξετάστηκε από την ΕΕ η υιοθετημένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, διαδικασία 

κατά την οποία προέκυψε η ανάγκη για τον καθορισμό των Εθνικών Στρατηγικών για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Το 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την ανανεωμένη Στρατηγική για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη στη διευρυμένη ΕΕ, η οποία βασίσθηκε στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης 

που θεσπίσθηκε το 2001.  

Μέσα από την πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΕ επεδίωξε τη διασφάλιση της 

φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή των 

φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αποτελούν «ουσιαστικό στόχο γενικού 

ενδιαφέροντος» και για το λόγο αυτό εξεδόθησαν σχετικές Οδηγίες:  

 Οδηγία 79/409/ΕΚ «περί διατήρησης των άγριων πτηνών» 

 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ «εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων στο περιβάλλον» 
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 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/105/ΕΚ 

 Οδηγία 2001/81/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/105/ΕΚ, θεσπίζονται 

ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συνέχεια 

των Οδηγιών 92/72/ΕΟΚ, 97/68/ΕΚ, 2001/63/ΕΚ και 2001/80/ΕΚ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του 

6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον με τον τίτλο «Περιβάλλον 2010-Το μέλλον μας, η 

επιλογή μας» και στο πνεύμα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις 

πολιτικές της Ε.Ε. διαμορφώθηκε το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον «Ευημερία εντός 

των ορίων του πλανήτη» 

Το 7ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για το Περιβάλλον εγκρίθηκε στις 24/10/2013 από την ολομέλεια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής 

προσέγγισης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοτνικών προκλήσεων μέχρι το 2020. Το 

ρπόγραμμα προσδιορίζει 9 θεματικές προτεραιότητες και προτείνει μια σειρά μέτρων που 

αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, στη μετάβαση σε μια 

αποτελεσματική οικονομία με χαμηλή εκπομπή CO2 καθώς και στην προστασία της δημόσιας 

υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η Ένωση 

επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους προτεραιότητας: 

- προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης 

- μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακικών εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων.  

- Προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την 

υγεία και την ευημερία 

- Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης 

- Βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική 

- Διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και 

διαμόρφωση σωστών τιμών 

- Βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των 

πολιτικών 

- Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης 

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των 

περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων 

Το πρόγραμμα βασιζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στην αρχή της προφύλαξης και την 

προληπτική δράση, καθώς και στην αρχή της επανόρθωσης της ρύπανσης στην πηγή.  

 

Η επιτροπή θα διασφαλίσει την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος στο πλαίσιο 

της συνήθους διαδικασίας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα διενεργηθεί 
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έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος  σχετικά με την κατάσταση του 

περιβάλλοντος. 

  

Γ.3.2 Εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας 

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών, αφ΄ ενός εναρμονίζει την εθνική της 

νομοθεσία με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αφ΄ ετέρου αποδέχεται και υιοθετεί διεθνείς 

συμβάσεις που αφορούν ποικίλα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που διαμορφώθηκε το 2005, είναι συμβατή με τους 

σχετικούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας. 

Οι εθνικοί περιβαλλοντικοί στόχοι, με τους οποίους διαρθρώνεται η Εθνική Στρατηγική, αφορούν 

την: 

 αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

 μείωση των αερίων ρύπων 

 μείωση και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

 ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 

 αντιμετώπιση της ερημοποίησης και προστασία της ποιότητας των εδαφών 

 προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων 

 βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων 

 

Με τη θέσπιση του Ν. 3937/2011 «για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) 

αναδεικνύεται η σημασία της βιοποικιλότητας, ως «πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας 

σημασίας εθνικού κεφαλαίου» και προωθούνται ρυθμίσεις για την αποτελεσματική της προστασία. 

Ο νόμος προωθεί μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 

Περιοχών, με διαβαθμισμένες ρυθμίσεις προστασίας στα πρότυπα του καταλόγου 

προστατευόμενων περιοχών της IUCN (International Union for Conservation of Nature), που 

περιλαμβάνει: 

 Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves) 

 Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves) 

 Φυσικά πάρκα (Natural parks) με διάκριση σε εθνικά πάρκα (National parks) και 

περιφερειακά πάρκα (Regional parks) 

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management areas) με 

διάκριση σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) (Special Areas of Conservation), Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas) και Καταφύγια Άγριας Ζωής 

(ΚΑΖ) (Wildlife refuges) 

 Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και προστατευόμενοι 

φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations) 
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Μία δεκαετία μετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, η Ελλάδα προχώρησε στην επίσημη κύρωση της Σύμβασης με το Ν. 3827/2010 (Φ.Ε.Κ. 

30/Α/25.2.2010). Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρωση της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης, η πολιτεία οφείλει να εντάξει σταδιακά τη μελέτη, προστασία και 

διαχείριση του τοπίου με οριζόντιο τρόπο στα διάφορα επίπεδα της εθνικής χωροταξικής και 

αναπτυξιακής πολιτικής. 

 

Επίσης στη 2η Εγκύκλιο σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 

2014 – 2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων (Μάρτιος 2013) περιλαμβάνονται οι Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της 

χώρας. 

Οι κύριοι άξονες αναπτυξιακής στρατηγικής είναι: 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 

αξίας 

- Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση 

- Προστασία περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον 

- Ανάπτυξη εκσυγχρονισμός συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη 

- Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης  

- Αειφόρος χωρική ανάπτυξη 

Ειδικότερα οι βασικές επιδιώξεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι: 

- Προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος και των Πόρων 

- Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον 

- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και περιορισμός των επιπτώσεων αυτής 

– πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

- Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

 

Τέλος η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος προωθείται μέσα 

από το νομικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού. Ο ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και 

αειφόρος ανάπτυξη» που αναλύεται εκτενέστερα στο Γ2.2 κεφάλαιο. 

Γ.3.3 Ενσωμάτωση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών περιβαλλοντικών στόχων  

Η συνεχόμενη απρογραμμάτιστη τουριστική ανάπτυξη της χώρας έχει οδηγήσει στη μετατροπή 

σημαντικών εκτάσεων του εξωαστικού χώρου σε άτυπα διαμορφωμένες περιοχές τουρισμού ή/και 

παραθερισμού, στην υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων και στην αλλαγή της φυσιογνωμίας 

πολλών περιοχών, συμβάλλοντας στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην αλλοίωση του 
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τοπίου. Από κοινωνικοοικονομική και αναπτυξιακή σκοπιά, η πρακτική αυτή συνετέλεσε στην 

ταχεία ανάπτυξη του κλάδου και απέφερε σημαντικά κέρδη σε βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Εντούτοις, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αλλοίωση ή/και απώλεια των ιδιαίτερων 

εκείνων φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών που αποτελούν τα κατεξοχήν σημεία 

τουριστικής έλξης της χώρας συνιστούν σημαντική απειλή για τη μελλοντική βιωσιμότητα του 

ελληνικού τουρισμού με ορατό τον κίνδυνο μείωσης των οικονομικής απόδοσης των σχετικών 

πόρων. Η χωροθέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται με σαφή κριτήρια, 

αντί της απρογραμμάτιστης και άναρχης τουριστικής ανάπτυξης, που χαρακτηρίζει σε πολλές 

περιπτώσεις τον κλάδο τις τελευταίες δεκαετίες.  

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο, που 

περιλαμβάνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του 

Τουρισμού, λαμβάνουν υπόψη τους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Κοινοτικής και 

εθνικής πολιτικής και διαρθρώνονται με τρόπο, ώστε να προωθείται ισόρροπα η τουριστική ανά-

πτυξη του εθνικού χώρου με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και τους 

περιβαλλοντικούς περιορισμούς κάθε περιοχής της χώρας. 

Ειδικότερα, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τουρισμού 

υιοθετεί ένα σύνολο αρχών και στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης, που 

περιλαμβάνουν: 

 την προστασία και διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, ειδικότερα εκείνων 

των ειδών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια και απειλούνται με εξαφάνιση 

 την προστασία των οικοτόπων και ειδικότερα εκείνων που φιλοξενούν προ-

στατευόμενα είδη 

 την προστασία και ανάδειξη του τοπίου, με αναφορά σε εξαιρετικά / αξιόλογα τοπία 

(όπως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημεία της φύσης, παραδοσιακούς και 

ενδιαφέροντες οικισμούς, τοπία αρχαιολογικών χώρων και μνη-μείων), καθημερινά 

τοπία του αστικού χώρου και της υπαίθρου, καθώς και υποβαθμισμένα τοπία (από 

περιβαλλοντική, αισθητική ή και λειτουργική σκοπιά)  

 την προστασία των γεωλογικών σχηματισμών και γεωμορφών, ειδικότερα εκείνων 

που αποτελούν μάρτυρες της μακράς γεωλογικής ιστορίας της χώρας και εκείνων που 

συνδέονται με την αισθητική των  τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

 την προστασία και ανάδειξη ιστορικών και παραδοσιακών οικισμών, καθώς και της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

 την προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου περιβάλλοντος αρχαιολογικών χώρων και 

προϊστορικών, κλασσικών, βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων 

 την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα της 

γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 

 την προστασία των ιαματικών πηγών 
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 την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων - επιφανειακών και υπόγειων- και τη 

διατήρηση της ποιότητάς τους, μέσω του ελέγχου των πηγών ρύπανσης και της 

διάχυσης των ρύπων 

 την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης  

 τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικότερα εκείνων που είναι φιλικές 

προς το περιβάλλον (ήπιες και ανανεώσιμες) 

 τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων με αντίστοιχο 

περιορισμό των απωλειών της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 

 την αειφορική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων με την προώθηση 

πρακτικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

Σε επίπεδο χωρικής οργάνωσης και ρυθμίσεων η γενική κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τουρισμού, για τον περιορισμό της 

διάχυτης δόμησης και τη στροφή του προτύπου σε μορφές οργανωμένης ανάπτυξης - χωρικοί 

υποδοχείς – κινείται στο πλαίσιο της αειφορίας, επιδιώκοντας την ανάπτυξη του κλάδου, με 

παράλληλη προστασία των φυσικών πόρων, της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

και με τον περιορισμό των συγκρούσεων χρήσεων γης. 
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Δ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ.1 Δημογραφική ανάλυση περιοχής μελέτης 

Δ.1.1 Δημογραφική φυσιογνωμία 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει 

τις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Οι 

Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας παρ' όλο που βρίσκονται στην Πελοπόννησο, ανήκουν 

στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έδρα της περιφέρειας είναι η πόλη της Τρίπολης. Μεγαλύτερη 

πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Καλαμάτα.  

Η περιφερειακή ενότητα Αργολίδος χωροθετείται στην Ανατολική Πελοπόννησο και βρέχεται στα 

νότια από τον Αργολικό Κόλπο και στα ανατολικά από τον Σαρωνικό κόλπο. Συνορεύει στα βόρεια 

με τον νομό Κορινθίας και στα δυτικά και νότια με τον νομό Αρκαδίας. Σημαντικές τοποθεσίες που 

περιλαμβάνει ο νομός είναι το Άργος, οι Μυκήνες, η Επίδαυρος, το Μέρμπακα και το Τολό  

Αργολίδος. Η έκταση της περιφερειακής ενότητας ανέρχεται στα 2214 τ.χλμ και ο πληθυσμός στα 

97.090 άτομα βάσει πρόσφατης απογραφής του 2011. 

Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Σχέδιο 

Καλλικράτης (2010) από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Κρανιδίου και Ερμιόνης 

(Σχέδιο Καποδίστρια 1999). Αποτελείται από την Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου και την Δημοτική 

Ενότητα Ερμιόνης. Η έκταση του νέου δήμου ανέρχεται σε 417,59 τ.χλμ. και ο πληθυσμός σε 

13.730 κατοίκους, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2011.  

Τα όρια του δήμου αντιστοιχούν στα όρια της ιστορικής Επαρχίας Ερμιονίδας. Στα δυτικά βρέχεται 

από τον Αργολικό κόλπο και από το Μυρτώο πέλαγος στα νότια. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονο 

ανάγλυφο, με εξαίρεση τον ορεινό όγκο του Διδύμου στα βόρεια της επαρχίας. Από ξηράς 

συνορεύει με την Επίδαυρο και τις Επαρχίες Άργους και Ναυπλίου. 

Κοντά στο Δήμο Ερμιονίδας βρίσκονται τα νησιά Πόρος, Ύδρα και Σπέτσες τα οποία διοικητικά 

ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα Πειραιώς. Με τα παραπάνω νησιά συνδέεται ακτοπλοϊκά με 

πλοία που ξεκινούν από το λιμάνι του Πειραιά και φτάνουν στην Ερμιόνη και στο Πόρτο Χέλι. 

Υπάρχει πρόσβαση από την ενδοχώρα προς τις Σπέτσες, μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης από το 

λιμάνι της Κόστας και του Πορτοχελίου, στην Ύδρα από το λιμάνι της Ερμιόνης και από το λιμάνι 

του Μετοχίου καθώς επίσης και για το νησί του Πόρου οδικώς έως τον Γαλατά Τροιζηνίας και 

ακτοπλοϊκός από Πορτοχέλι και Ερμιόνη. 
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Το Κρανίδι είναι κωμόπολη του Νομού Αργολίδας και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 

Πελοποννήσου. Ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου είναι 9.628 κάτοικοι σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011. Απέχει από το Ναύπλιο περίπου 80 χλμ. και από την Αθήνα περίπου 

172 χλμ. Μέσω θαλάσσης επικοινωνεί με τον Πειραιά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού μέσω των 

λιμανιών της Ερμιόνης και του Πόρτο Χελίου. Σήμερα αποτελεί έδρα του Δήμου Ερμιονίδας. 

Το Πορτοχέλι είναι παραθαλάσσιο χωριό της Αργολίδας. Βρίσκεται στα νότια της περιφερειακής 

ενότητας, χτισμένο σε φυσικό λιμάνι δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πολιτείας των Αλιέων. Το 

Πορτοχέλι ανήκει στο Δήμο Ερμιονίδας και ο πληθυσμός του είναι 2.215 κάτοικοι. Αποτελεί έναν 

από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Αργολίδας και διαθέτει ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Προσφέρεται ιδιαίτερα για ιδιοκτήτες θαλασσίων σκαφών 

καθώς το λιμάνι του διαθέτει πολύ καλή υποδομή και μεγάλη χωρητικότητα. Στην ευρύτερη 

περιοχή του ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Ερμιονίδας βρίσκονται πολύ σημαντικοί πολιτιστικοί, 

τουριστικοί και περιβαλλοντικοί πόροι, που το καθιστούν πλεονεκτικό για επενδύσεις, κυρίως, σε 

υψηλού επιπέδου Β’ κατοικία, σε δραστηριότητες τουρισμού-αναψυχής και σε μεταφορικές 

υποδομές. 

Η πληθυσμιακή κατανομή για τις περιοχές ενδιαφέροντος φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, ενώ 

ειδικότερα για τον πληθυσμό του Πόρτο Χελίου καταγράφεται η πληθυσμιακή διακύμανση από το 

1961 έως το 2011 όπου παρατηρείται αυξητική τάση. 

Πληθυσμός (ΕΛΣΤΑΤ) 2011 

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 97.090 

Δήμος Ερμιονίδας 13.730 

Δημοτική ενότητα Κρανιδίου 9.628 

Δημοτική Κοινότητα Πόρτο Χελίου 2.215 

 

Οικισμοί 
Έτος Μεταβολή 

1961-2011 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Κρανίδι 4.028 3.724 3.949 4.400 4.912 4.558 13,2% 

Κοιλάδα 884 995 1.093 1.095 1.166 1.252 41,6% 

Δίδυμα 1.683 1.688 1.621 1.555 1.599 1.297 -22,9% 

Πόρτο Χέλι 690 964 904 1.554 2.300 2.215 221,0% 

Φούρνοι 422 372 371 369 370 306 -27,5% 

Σύνολο Δ.Ε. Κρανιδίου 7.707 7.743 7.938 8.973 10.347 9.628 24,9% 

Πραγματικός πληθυσμός Δ.Ε. Κρανιδίου στην περίοδο 1961-2011 
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Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ότι: 

 Ο πληθυσμός της ΔΕ Κρανιδίου που ήταν σταθερός στην 20/ετία 1961-1981, παρουσίασε 

αύξηση στην επόμενη 20/ετία και μικρότερη αύξηση στην δεκαετία 2001-2011, με συνολική 

αύξηση 1961-2011  της τάξης του 25%.  

 Αντίθετα, ο οικισμός του Πορτοχελίου παρουσίασε συνεχιζόμενη αύξηση σε όλες τις μετά το 

1961 απογραφές, παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη στο Δήμο Ερμιονίδας με ποσοστό της 

τάξης του 221% στην περίοδο 1991-2011 που αποδίδεται κυρίως στην έλξη μονίμων 

κατοίκων λόγω της τουριστικής και παραθεριστικής δραστηριότητας.  

 

Έκταση (τ.χμ): 162,2           

Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 3.995 2001 4.228 2011 4.102 

Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 24,65 2001 26,07 2011 25,29 

 

Πυκνότητα πληθυσμού  στην   Δ.Ε. Ερμιόνης (άτομα/τ.χλμ) 

 

Έκταση (τ.χμ): 253           

Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 8.57

5 

2001 10.102 2011 9.628 

Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 0,03 2001 0,039 2011 0,04 

 

Πυκνότητα  πληθυσμού στην  Δ.Ε. Κρανιδίου (άτομα/τ.χλμ) 

 

Ακολούθως φαίνεται η ηλικιακή κατανομή του μόνιμου πληθυσμού των κατοίκων του Δήμου 

Ερμιονίδας αλλά και ειδικότερα της δημοτικής κοινότητας Πόρτο Χελίου. Επιπλέον πρόσθετη 

ανάλυση επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο. Το σύνολο των 

στοιχείων προκύπτει από την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ με στοιχεία του 2011. Οι άρρενες επικρατούν 

σε σύνολο στο Δήμο Ερμιονίδας (6891 άτομα) έναντι των γυναικών (6660 άτομα), ενώ η ίδια 

τάση παρατηρείται και στη δημοτική κοινότητα Πόρτο Χελίου (άρρενες 1086 έναντι γυναικών 

1047).  

 

(2011 ΕΛΣΤΑΤ) Δήμος Ερμιονίδος Δ.Κ. Πορτοχελίου 

Ομάδες ηλικιών Σύνολο Αρρενες Θήλεις Σύνολο Αρρενες Θήλεις 

0 - 9 1354 710 644 296 163 133 

10 - 19 1181 597 584 210 98 112 

20 - 29 1504 832 672 254 121 133 

30 - 39 2187 1181 1006 435 227 208 

40 - 49 1857 949 908 312 168 144 

50 - 59 1721 867 854 253 120 133 

60 - 69 1535 734 801 180 93 87 

70 - 79 1406 690 716 128 70 58 

80+ 806 331 475 65 26 39 
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Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο στο Δήμο Ερμιονίδας και αντίστοιχα στην υπό μελέτη 

δημοτική κοινότητα Πόρτο Χελίου προκύπτει ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού διαθέτει 

απολυτήριο δημοτικού ενώ το ποσοστό που έχει αποφοιτήσει από κάποιο ανώτερο ή 

ανώτατο ίδρυμα είναι της τάξης του 13,37% για το δήμο Ερμιονίδας και 14,76% για τη 

Δημοτική κοινότητα Πόρτο Χελίου. Αναλυτικότερα στοιχεία καταγράφονται ακολούθως.   

 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

(2011 ΕΛΣΤΑΤ) 

Δήμος Ερμιονίδας  Δ.Κ. Πόρτο Χελίου 

Σύνολο Αρρενες Θήλεις Σύνολο Αρρενες Θήλεις 

Διδακτορικό 7 4 3 0 0 0 

Μεταπτυχιακό 37 21 16 16 10 6 

Πτυχίο Παν/μίου-Πολ/χνείου και 
ισότιμων σχολών 

690 311 379 117 51 66 

Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων 
σχολών 

311 165 146 44 24 20 

Πτυχίο ανώτερων επαγγελματικών 
σχολών 

153 124 29 28 26 2 

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ) 

615 288 327 110 55 55 

Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού,Εκκλησιαστικού κλπ.) 

2110 932 1178 443 203 240 

Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου 250 170 80 34 20 14 

Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών 427 350 77 22 18 4 

Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 1922 1100 822 344 187 157 

Απολυτήριο Δημοτικού 4365 2137 2228 441 212 229 

Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά 
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 

716 288 428 49 20 29 

Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή 793 406 387 170 90 80 

Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 260 125 135 117 59 58 

Παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 
1/1/2005 

895 469 426 198 111 87 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στο Δήμο Ερμιονίδας κατά το 2011 ήταν 5676 άτομα  

(41,88%), ενώ οι μη ενεργοί 7875 άτομα (58,12%). Αντίστοιχα για τη δημοτική κοινότητα 

Πόρτο Χελίου κατά το ίδιο έτος ο ενεργός πληθυσμός ήταν 919 άτομα  (43,08%), ενώ οι μη 

ενεργοί 1214 άτομα (56,92%).  

Δήμος Ερμιονίδας (2011 ΕΛΣΤΑΤ) 

Ομάδες 

ηλικιών 

Σύνολο Οικονομικά ενεργός Οικονομικά μη 

ενεργοί Απασχολούμενοι Παλιοί άνεργοι Νέοι άνεργοι 

Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις 

0 - 9 1354 0 0 0 0 0 0 710 644 

10 - 19 1181 23 3 5 0 16 13 553 568 

20 - 29 1504 573 280 83 68 100 74 76 250 

30 - 39 2187 1018 462 95 83 28 13 40 448 

40 - 49 1857 802 454 96 60 9 3 42 391 

50 - 59 1721 625 280 72 28 0 2 170 544 

60 - 69 1535 181 87 22 4 0 0 531 710 

70+ 2212 9 5 0 0 0 0 1012 1186 
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Δ.Κ. Πόρτο Χελίου (2011 ΕΛΣΤΑΤ) 

Ομάδες 

ηλικιών 

Σύνολο Οικονομικά ενεργός Οικονομικά μη 

ενεργοί Απασχολούμενοι Παλιοί άνεργοι Νέοι άνεργοι 

Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις Αρρενες Θήλεις 

0 - 9 296 0 0 0 0 0 0 163 133 

10 - 29 464 93 48 5 11 13 5 108 181 

30 - 39 435 205 79 12 12 0 2 10 115 

40 - 49 312 150 75 12 7 0 0 6 62 

50-69 433 123 50 9 5 0 0 81 165 

70-79 128 3 0 0 0 0 0 67 58 

80+ 65 0 0 0 0 0 0 26 39 

 

Η περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει διαχρονικά από τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας  

στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας που πλησιάζουν στα ποσοστά της περιφέρειας 

Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου. Η περιφερειακή ενότητα Αργολίδος παρουσιάζει και αυτή 

σχετικά χαμηλότερα ποσοστά του μέσου όρου της χώρας. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθεται χρονοσειρά από το 2001 έως το 2013 για τη μέτρηση της ανεργίας στην 

περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, ενώ παρατίθενται και συγκριτικά αποτελέσματα για το 

σύνολο της χώρας.   

Περιφερειακή 
Ενότητα 
ποσοστά 
ανεργίας 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 8,6 5,1 6,5 11,6 9,7 7,6 7,0 6,8 8,8 8,8 11,1 13,5 24,1 

Σύνολο 
χώρας 

10,8 10,4 9,8 10,6 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 

 

Από το 2010 έως το 2013 παρατηρείται ραγδαία αύξηση της ανεργίας γεγονός  που σημειώνεται 

στο σύνολο των περιφερειών της χώρας λόγω της οικονομικής κρίσης που έγινε αισθητή από το 

2009. Τέλος, σε ότι αφορά ανάλυση του ποσοστού ανεργίας στις ευαίσθητες ομάδες του 

πληθυσμού και συγκεκριμένα στις γυναίκες, παρατηρείται διαχρονικά χαμηλότερο ποσοστό 

ανεργίας των γυναικών στη περιφέρεια από ότι συμβαίνει στη χώρα για όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2009, οπότε και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στη 

Πελοπόννησο και τη χώρα εμφανίζονται παρόμοια, ως αποτέλεσμα της τάσης μείωσης της 

διαφοράς που εμφανίστηκε από το 2004 και μετά. 

 

Όσων αφορά τον ενεργό πληθυσμό της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου κατά το 2011 

απασχολούνταν κατά 26,1% στις κατασκευές, το 20% απασχολούνταν στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο και το 12,6% σε δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 

εστίασης στον τουρισμό. Η εργασιακή δομή του πληθυσμού του Πόρτο Χελίου είναι άμεσα 
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εξαρτημένη από την θερινή τουριστική κίνηση. Η τουριστική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την 

προσέλκυση επιπλέον πληθυσμού από τις πλησίον περιοχές που απασχολούνται κυρίως σε 

τουριστικές δραστηριότητες. Το φαινόμενο της εποχιακής πληθυσμιακής διακύμανσης είναι έντονο 

κατά τους θερινούς μήνες μιας και στο Πόρτο Χέλι απαντώνται αρκετές παραθεριστικές κατοικίες 

και ξενοδοχεία μεγάλης δυναμικότητας.  

 

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Πόρτο Χέλι  Οικονομικά 
ενεργοί 

Ποσοστό 
%  

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 54 5,8 

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 0 0 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 34 3,7 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ+ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

15 1,6 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

0 0 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 240 26,1 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

116 12,6 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 18 2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

184 20 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 0,5 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14 1,5 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7 0,7 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 32 3,5 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 51 5,5 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 19 2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 34 3,7 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

9 1 

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 12 1,3 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 0,7 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

48 5,2 

Νέοι άνεργοι 20 2,1 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011 
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Δ.1.2  Κοινωνικές υποδομές 

Στα αστικά και αγροτικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η προσφορά της Κοινωνικής 

Μέριμνας πραγματοποιείται με τη λειτουργία περιορισμένων βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών προσφέροντας βοήθεια σε εργαζόμενες μητέρες, με την ανάπτυξη και υποστήριξη δομών 

φιλοξενίας (Γηροκομεία) και συνεύρεσης (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων 

Κ.Α.Π.Η.) ατόμων τρίτης ηλικίας με πρόσθετες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας (κυρίως της 

προληπτικής ιατρικής), ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, από Ειδικά Κέντρα που παρέχουν 

συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Κέντρα Εκπαίδευσης, 

Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία), καθώς και από Κέντρα 

Αποθεραπείας - Φυσικής Και Κοινωνικής Αποκατάστασης. 

 

Η Υγεία στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας παρέχεται από τις διαθέσιμες υποδομές των δυο 

Γενικών Νοσοκομείων που βρίσκονται στο Ναύπλιο και το Άργος. Το Γενικό Νοσοκομείου Άργους 

διαθέτει 127 κλίνες και το ανθρώπινο δυναμικό του ανέρχεται στα 307 άτομα νοσηλευτικού 

προσωπικού, αντίστοιχα το Γενικό Νοσοκομείου Ναυπλίου δια θέτει 100 κλίνες και το ανθρώπινο 

δυναμικό του ανέρχεται στα 225 άτομα. Η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στο σύνολο του 

πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας ανέρχεται στα 123,90 ευρώ ανά κάτοικο (με 

στοιχεία του 2010). Η κάλυψη των ιατρικών αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

πραγματοποιείται από τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας καθώς και τα Περιφερειακά Ιατρεία που 

εδρεύουν (κυρίως) μακριά από τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Σε ότι αφορά την 

δευτεροβάθμια περίθαλψη, ο πληθυσμός καλύπτεται από τις διαθέσιμες υποδομές των Γενικών 

Νοσοκομείων που εδρεύουν στις μεγαλύτερες πόλεις της Περιφέρειας. Στην περιφερειακή ενότητα 

Αργολίδας υφίσταται το κέντρο υγείας Κρανιδίου και το κέντρο υγείας Λυγουριού. 

 

Σε ότι αφορά στο σύνολο των βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) η ΠΕ 

Αργολίδας διαθέτει 52 δημοτικά σχολεία, με 636 εκπαιδευτικούς και 5669 μαθητές. Ο αριθμός των 

γυμνασίων και λυκείων ανέρχεται στα 38 με 939 εκπαιδευτικούς και 6203 μαθητές.  Το Πόρτο Χέλι 

διαθέτει ένα εννιαθέσιο δημοτικό σχολείο. Ο Δήμος Ερμιονίδας διαθέτει δυο δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς, ένα στο Κρανίδι και ένα στην Ερμιόνη. Επίσης ένα γυμνάσιο υφίσταται σε Κρανίδι και 

Ερμιόνη ενώ το Κρανίδι διαθέτει και δυο λύκεια. 

Η Δημοτική Ενότητα Πορτοχελίου σε συνδυασμό με την παρακείμενη του Κρανιδίου διαθέτουν 

επαρκή κάλυψη από πλευράς παροχής υπηρεσιών και βασικών εξυπηρετήσεων. Ειδικά στο θέμα 

παροχής υπηρεσιών υγείας που έχει ιδιαίτερη σημασία σε αναπτύξεις με σημαντική συγκέντρωση 

ανθρώπων, σημειώνεται ότι σε άμεση πρόσβαση υπάρχει το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου που 

αποτελεί αποκεντρωμένη οργανική μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Γενικού Νοσοκομείου 

Ναυπλίου. Στο υπόψη ιατρικό κέντρο λειτουργούν τακτικά ιατρεία παθολογικού, παιδιατρικού, 

οδοντιατρικού, μικροβιολογικού, ακτινολογικού και γενικής ιατρικής. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 64 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

Αναφορικά με τις κοινωνικές υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου και της Δημοτικής 

Κοινότητας Πόρτο Χελίου ισχύουν τα ακόλουθα. 

 

Κοινωνικές υποδομές Δ.Ε. Κρανίδι  Δ.Κ. Πόρτο Χελίου 

Εκκλησίες 4 1 

Πλατείες  3 3 

Παδικές χαρές 2 1 

Γήπεδο  2 1 

Νεκροταφείο 1 1 

Γυμνάσιο 1 - 

Λυκειο 2 - 

Βιβλιοθήκη 1 2 

Ταχυδρομείο 1 - 

Αστυνομικό τμήμα 1 - 

Αγρονομείο 1 - 

Δασονομείο 1 - 

Κέντρο υγείας 1 - 

ικα 1 - 

   

Δ.2 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία περιοχής μελέτης 

Δ.2.1  Οικονομική φυσιογνωμία  

 

Η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, σε τρέχουσες τιμές, τη χρονική περίοδο 2000-2009 παρουσιάζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. Παρατηρείται ότι την περίοδο 2000-2008 παρουσιάστηκε αύξηση του ύψους του 

Περιφερειακού ΑΕΠ (με μια προσωρινή μείωση του ΑΕΠ το 2005), με μέσο ετήσιο ποσοστό 

μεταβολής της τάξης του 3,69%, χαμηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας (6,78%). 

Αντίθετα το έτος 2009, παρουσιάζεται μείωση του ΑΕΠ, τόσο στο επίπεδο της χώρας, όσο και στο 

επίπεδο της Περιφέρειας, αποτέλεσμα της εμφανιζόμενης κρίσης, που επηρεάζει μέχρι σήμερα 

αρνητικά την οικονομία της χώρας και των Περιφερειών της. 
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Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΑΕΠ  

σε εκ. 

Ευρώ 

7.447 7.455 7.725 8.346 8.929 8.528 9.289 9.805 9.881 9.809 

 

Εξέλιξη ΑΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ετών 2000 - 2009 

 

Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα 

έτη 2008 και 2009 παράγει περίπου το 4,7% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας. Η επίδοση αυτή 

αποτελεί τη χειρότερη επίδοση της δεκαετίας και υποδηλώνει μείωση του ρόλου και της 

συμμετοχής της Περιφέρειας στη συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας.  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 2000-2008, παρουσίασε συνεχή 

αύξηση, εκτός του έτους 2001 που εμφάνισε ελαφρά πτώση και του έτους 2005 όπου η πτώση 

ήταν λίγο μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο παρέμεινε υπολειπόμενο 

του αντίστοιχου μέσου δείκτη της χώρας. Μάλιστα σε σχέση με το έτος 2000, κατά το οποίο το 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ στο επίπεδο της χώρας και το επίπεδο της Περιφέρειας ήταν πρακτικά 

ισοδύναμο, εμφανίζεται την περίοδο 2000-2008 τάση διεύρυνσης της απόστασης του Κατά 

Κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας, σε σχέση με το αντίστοιχο δείκτη της χώρας. 

Αντίθετα το 2009, έτος έναρξης εκδήλωσης της έντονης οικονομικής κρίσης, τόσο στο επίπεδο της 

χώρας όσο και αυτό της Περιφέρειας παρουσιάζεται μείωση του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου το 2009, ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, κατείχε την έβδομη καλύτερη επίδοση 

μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Την ίδια χρονιά το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

της χώρας ανήλθε σε 20.500€, σημειώνοντας μείωση 0,97%, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τη 

Περιφέρεια Πελοποννήσου ανήλθε στα 16.600€, σημειώνοντας μείωση 0,60%.  

 

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Eurostat 2010) 
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Ως προς το επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας την περίοδο 

2000-2009, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο της χώρας και της 

Περιφέρειας. Ειδικότερα στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Κατά 

κεφαλήν 

ΑΕΠ  σε 

Ευρώ Π.Ε. 

Αργολίδος 

11.400 11.400 12.800 13.700 14.600 14.000 14.800 15.500 16.700 16.700 

Κατά 

κεφαλήν 

ΑΕΠ  σε 

Ευρώ 

Ελλάδας 

12.600 13.400 14.300 15.600 16.700 17.400 18.700 19.900 20.700 20.500 

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΠΕ Αργολίδος σε σχέση με το σύνολο της Χώρας 

 
 

Ο πρωτογενής τομέας διατηρεί ένα πολύ σημαντικό μέγεθος της οικονομικής ζωής της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε το 2009 κατά 9,5% στην 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενή τομέα της χώρας και περίπου κατά 6,3% στη 

συνολική Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας 

απασχολούσε το 2010 το 29,40% των συνολικά απασχολούμενων της Περιφέρειας (έναντι 

36,28% το 2000), ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου της χώρας (12,50%). Σε 

επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων η Π.Ε. Μεσσηνίας και η Π.Ε. Αργολίδας είναι οι πλέον ισχυρές 

Περιφερειακές ενότητες στον πρωτογενή τομέα διαχρονικά.  

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στα εθνικά μεγέθη της γεωργίας είναι δε 

σημαντική. Βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (έτους 2007), η Περιφέρεια Πελοποννήσου διατηρεί το 

12,6% των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, κάτι που τη κατατάσσει 

στη δεύτερη θέση μετά τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία απαντάται το 14,4% 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Η συνολικά χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 

ωστόσο ανέρχεται στο 10,6% της συνολικά χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της χώρας, 

κάτι που κατατάσσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στη τέταρτη θέση μεταξύ των Περιφερειών, 

μετά τη Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο 

πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος του κλήρου αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα για όλες τις 

Π.Ε. Πελοποννήσου, καθώς σε κάθε εκμετάλλευση αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 34,5 στρέμματα, 

έκταση. Στη Π.Ε. Αργολίδας συγκεντρώνεται η μικρότερη έκταση εκμεταλλεύσεων της 

Περιφέρειας (ποσοστό 15,8%). Στο σύνολο των γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας, σύμφωνα 

με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κυριαρχούν οι Δενδρώδεις καλλιέργειες (62,6%) και ακολουθεί η 
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κατηγορία των λοιπών εκτάσεων (18,9%), οι οποίες περιλαμβάνουν οικογενειακούς 

λαχανόκηπους, μόνιμα λιβάδια και βοσκότοπους, άγονους βοσκότοπους, φυτώρια, άλλες πολυετείς 

φυτείες και οι αγραναπαύσεις. Σημαντικό μέρος όμως των γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας 

καταλαμβάνεται και από ετήσιες καλλιέργειες (12,5%). Στο επίπεδο της παραγωγής σε τόνους, με 

βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2009, διακρίνεται η σημαντικότητα της παραγωγής 

δενδροκομικών προϊόντων (π.χ. πορτοκάλια, βερίκοκα), αμπελουργικών προϊόντων και κηπευτικών 

καλλιεργειών. Στη Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγεται σημαντικός αριθμός προϊόντων Π.Ο.Π. 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). 

Αναφορικά με τη συμβολή της Περιφέρειας στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της χώρας θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι υπολείπεται της αντίστοιχης γεωργικής. Η αξία της ζωικής παραγωγής της 

Περιφέρειας το 2007 την κατατάσσει στην όγδοη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, 

διατηρώντας το 7,3% της συνολικής αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγεται στην 

Ελλάδα.  

Στην ευρύτερη περιοχή των θαλάσσιων περιοχών που περιβάλλουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

ασκείται σημαντική θαλάσσια αλιευτική δραστηριότητα. Ο συνολικός αριθμός αλιευτικών σκαφών 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται στο 10% περίπου των σκαφών της χώρας, 

υπολειπόμενων όμως σε ιπποδύναμη και δυναμικότητα. Σημειώνονται τα προβλήματα του κλάδου 

που προκαλούνται από τη ρύπανση των θαλάσσιων περιοχών, όπως η νιτρορύπανση του 

Αργολικού Κόλπου από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και 

η υπεραλίευση που έχουν επιδράσει αρνητικά στα υδάτινα οικοσυστήματα και τα ιχθαποθέματα. Η 

ΠΕ Αργολίδας συγκαταλέγεται στις περιοχές της χώρας με υψηλή συγκέντρωση 

ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, αλλά και μονάδων τυποποίησης και εμπορίας αλιευτικών 

προϊόντων. 

 

Αναφορικά με το δευτερογενή τομέα το ποσοστό απασχόλησης της Περιφέρειας το έτος 2010 

είναι ελαφρώς υψηλότερο του επίπεδου του 2000 (18,50% έναντι 15,85%), ενώ στο σύνολο της 

χώρας παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα (19,57% έναντι 19,70%). Η δυναμικότητα των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων υποδοχής της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου κρίνεται ανεπαρκής για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στέγασης των 

επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους. Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα κατά το 2010, 

αντιπροσώπευε το 18,5% του συνολικά απασχολούμενου πληθυσμού, μια επίδοση που κατέτασσε 

την Περιφέρεια στην έβδομη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, όταν ο μέσος όρος της 

χώρας ήταν στο 19,7%.  

Συνολικά ο δευτερογενής τομέας της περιφέρειας Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

μεγάλων χωρικών συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν τα συνολικά μεγέθη του 

τομέα (π.χ. στη Βιομηχανική ζώνη Κορίνθου – Αττικής και στο ενεργειακό κέντρο της 

Μεγαλόπολης). Επίσης χαρακτηρίζεται από το χαμηλό μέγεθος των επιχειρήσεων (μέση 

απασχόληση και κύκλος εργασιών) που διακρίνει τις περιοχές χαμηλής χωρικής συγκέντρωσης. 
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Ωστόσο περιλαμβάνει σημαντικούς πόρους και δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές (αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά πάρκα). Διαθέτει συνολικά τρείς 

οργανωμένους χώρους υποδοχής μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με αυτή της ΒΙΠΕ Τρίπολης να 

είναι η εγγύτερη στο μητροπολιτικό κέντρο της Αττικής, που όμως δεν μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες του κλάδου. Τέλος διατίθεται εξειδίκευση της μεταποίησης στους κλάδους της 

βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, ξύλου και μη μεταλλικών ορυκτών. 

 

Ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απορροφούσε το 52,1% της απασχόλησης 

στην Περιφέρεια (με στοιχεία του 2010) έναντι 67,8% του τομέα στο σύνολο της χώρας, μια 

επίδοση που κατατάσσει τη Περιφέρεια στην ενδέκατη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. 

Η τομεακή κατανομή της απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, χαρακτηρίζεται την 

περίοδο 2000-2010 από τη στροφή στον τριτογενή τομέα, σε βάρος της απασχόλησης του 

πρωτογενή τομέα. Ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας απασχολούσε το 2010 το 52,10% των 

συνολικά απασχολούμενων της Περιφέρειας (έναντι 47,88% το 2000), ποσοστό αισθητά 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας (67,80%). Κατά συνέπεια η αύξηση της απασχόλησης 

στον τριτογενή τομέα στην Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιούνταν σε βάρος της 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, τάση η οποία ισχύει και σήμερα. Στο επίπεδο της κλαδικής 

διάρθρωσης της απασχόλησης, εμφανίζεται σαφής μείωση του επιπέδου απασχόλησης της 

«Γεωργίας, κτηνοτροφίας, Δασών και αλιείας», καθώς η απασχόληση μειώνεται από το 36,3% το 

2000 στο 30% περίπου της συνολικής απασχόλησης. Σε μικρότερο βαθμό, μείωση εμφανίζεται στο 

επίπεδο των «Κατασκευών» (από 8,2% το 2000 στο 7% το 2008). Αντίθετα, μικρή τάση 

ενίσχυσης εμφανίζεται στους κλάδους της «Βιομηχανίας / Ενέργειας» (από 7,7% το 2000 στο 

9,9% το 2008).  

Στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων, εμφανίζεται διαρκής βελτίωση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας του τριτογενούς τομέα. Η ΠΕ Μεσσηνίας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ΑΠΑ 

της Περιφέρειας (1,7 δις €) και ακολουθεί η ΠΕ Κορινθίας (1,5 δις €), η Πε Αργολίδας (1,3 δις €), η 

ΠΕ Αρκαδίας (1,1 δις €) και η ΠΕ Λακωνίας (0,9 δις €). 

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Δήμο Ερμιονίδας είναι έντονη και αφορά επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο η συμμετοχή των 

αγροτικών επιχειρήσεων και του τουρισμού στο ΑΕΠ του Δήμου είναι πιο έντονη από τις λοιπές 

κατηγορίες. Στο σύνολο των 1566 καταγεγραμμένων επιχειρήσεων του Δήμου κατά το έτος 2011. 

Οι 381 επιχειρήσεις ήταν εμπορικές, 267 ήταν βιοτεχνικές, 836 σχετίζονταν με τον κλάδο παροχής 

υπηρεσιών, και 82 ήταν τουριστικές. Η τοπική οικονομία στη Δημοτική Κοινότητα Πόρτο Χελίου 

στηρίζεται κυρίως: στην αγροτική παραγωγή και μεταποίηση με βάση τα ελαιόδεντρα, στον 

τουρισμό με την ανάπτυξη πρωτίστως πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών, δευτερευόντως 

ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών και στην οικοδομική δραστηριότητα λόγω της 

ανάπτυξης της Β’ κατοικίας. Η οικονομία της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου εξαρτάται από 
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τον τουρισμό όλο και περισσότερο με ένα μεγάλο τμήμα των κατοίκων να απασχολούνται στο 

κλάδο. Ο τουρισμός είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος και δίνει κίνητρα για σημαντικές 

επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, με αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της 

ξενοδοχειακής υποδομής.  

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Έως 

31/12/2010 

Ποσοστό επί 

του συνόλου 

1 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 381 24,30% 

2 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 267 17,00% 

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 0 0% 

4 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 836 53,40% 

5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 82 5,30% 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.566 100% 

Σύνθεση επιχειρήσεων Δ. Ερμιονίδας κατά κατηγορία 

 

 

Δ.3 Τουριστική ανάπτυξη 

Δ.3.1  Τουριστικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

H Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, ο 

αριθμός των τουριστών αυξάνεται σταθερά. Το 2004, 14,2 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν την 

Ελλάδα, αριθμός που αυξήθηκε σε 17 εκατομμύρια το 2008 και αναμένεται ότι οι επισκέπτες θα 

αυξηθούν σε 20 εκατομμύρια στα επόμενα χρόνια, σχεδόν το διπλάσιο του πληθυσμού της χώρας. 

Ο τουρισμός αποτελεί το 18% του ΑΕΠ της Ελλάδας, απασχολεί περισσότερα από 900.000 άτομα 

και είναι από τις μεγαλύτερες πηγές πόρων της χώρας.   

Σήμερα, λειτουργούν περισσότερα από 9.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Το γεωγραφικό εύρος των 

τουριστικών προορισμών είναι ιδιαίτερα μεγάλο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα διαθέτει 

πάνω από 6.000 μεγάλα και μικρότερα νησιά. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία σε φυσικά τοπία, ο 

μεγάλος αριθμός ιστορικών μνημείων και χωριών και η δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων 

υποδηλώνουν ότι οι ευκαιρίες ουσιαστικά είναι απεριόριστες. Το 85% περίπου των επισκεπτών 

έρχονται από τη Δυτική Ευρώπη: 21,2% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 17,5% από τη Γερμανία, 8,8% 

από την Ιταλία, 5,3% από τη Γαλλία, 5,2% από την Ολλανδία και 7,5% από σκανδιναβικές χώρες. 

 

Όπως και στις περισσότερες περιφέρειες στην Ελλάδα, ο τουριστικός τομέας είναι για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου η δραστηριότητα στην οποία σχεδιάζεται να στηριχθεί η αναπτυξιακή 

της προοπτική, παρά τη σχετικά χαμηλή σημερινή συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα 

της.  
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Η ποικιλομορφία του τοπίου και οι τουριστικοί πόροι της Περιφέρειας αποτέλεσαν 

πλουτοπαραγωγική πηγή για τους κατοίκους της, από τις αρχές του 1960. Η τουριστική ανάπτυξη 

ξεκίνησε πρώτα στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας. Η Κορινθία παρουσίασε 

αυξημένη ζήτηση για παραθεριστική κατοικία, μιας και απέχει ελάχιστα από την Αττική. Η 

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας παρουσίασε μικρή αναπτυξιακή τουριστική υστέρηση. Έτσι οι 

δυο αυτές Περιφερειακές Ενότητες με μικρή χρονική διαφορά εκίνησαν την τουριστική τους 

ανάπτυξη νωρίτερα από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου. Ως αποτέλεσμα 

προκύπτει να εμφανίζονται στην παρούσα φάση σχετικά κορεσμένες τουριστικά, ιδιαίτερα σε 

ορισμένες μικροπεριοχές τους, ενώ σε άλλα σημεία η ανάπτυξη θεωρείται περιορισμένη. Η 

διαφοροποίηση αυτή μεταφράζεται σε διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, αλλά και σε 

διαφοροποίηση στο μέγεθος και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών. Κατ’ επέκταση 

επηρεάζεται η επισκεψιμότητα  και η πληρότητα των καταλυμάτων.   

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αν και έχει πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, 

παρουσιάζει περιορισμένη τουριστική κίνηση. Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, προσελκύει 

περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα εισερχόμενου τουρισμού με αποτέλεσμα να υστερεί 

σημαντικά στον αριθμό διανυκτερεύσεων τόσο συνολικά όσο και κατά άτομο. Η Περιφέρεια 

προσελκύει τουρισμό μόνο σε προκαθορισμένα σημεία κυρίως πλησίων σε παραθαλάσσιες 

περιοχές και σε αρχαιολογικούς-πολιτιστικούς προορισμούς. Η πλειοψηφία των επισκεπτών 

πραγματοποιεί ολιγοήμερες επισκέψεις σε τόπους με σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς 

χώρους. Ο εισερχόμενος τουρισμός της Περιφέρειας σημείωσε μικρή πτώση κατά την περίοδο 

1985 – 2001 ενώ παρατηρήθηκε άνοδός του μετά το 1999. Αντιθέτως ο εγχώριος τουρισμός 

παρουσίασε σχετική αύξηση με τη διαφοροποίηση στις μετακινήσεις να παρατηρείται τις ημέρες 

των αργιών, των εορτών και κατά τους θερινούς μήνες.  

 

Όπως προαναφέρθηκε η Πελοπόννησος δεν παρουσιάζει μια ομαλή κατανομή της τουριστικής 

επισκεψιμότητας, κατά την διάρκεια του έτους, με το φαινόμενο της εποχικότητας να είναι έντονο 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας αλλά και ειδικότερα στην Δημοτική Κοινότητα Πόρτο 

Χελίου που τίθεται υπό εξέταση. Τα προβλήματα ως προς την τουριστική δραστηριότητα, 

εντείνονται λόγω της σχετικά χαμηλής ποιότητας των καταλυμάτων και της περιορισμένης 

διάρκειας τουριστικής περιόδου. Τα χαμηλής ποιότητας καταλύματα κυριαρχούν στην Περιφέρεια 

όπως εξάλλου και στο σύνολο της χώρας, πολλαπλασιάζοντας τις γενικές αρνητικές τάσεις. Γενικά 

η περιφέρεια προσελκύει τουρίστες μεσαίων έως και χαμηλότερων εισοδημάτων. Οι διαφορές 

ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενοτητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς την ποσότητα και 

την ποιότητα της ξενοδοχειακής υποδομής είναι μεγάλες με επακόλουθη την ανισομερή κατανομή 

των επισκεπτών και του παραγόμενου εισοδήματος στις επιμέρους περιοχές της.  
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Χαρακτηριστικό της τουριστικής δραστηριότητας στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο 

προσδιορίζει αφενός το τουριστικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι πριν από λίγα έτη η τουριστική 

δραστηριότητα στην Αργολίδα μειωνόταν έντονα ενώ αντιθέτως η κατάσταση στην Κορινθία 

χαρακτηριζόταν σταθερή. Επιπλέον στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες και ιδιαίτερα στη 

Μεσσηνία παρατηρείται σημαντική τουριστική άνοδος, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα. 

Στην Πελοπόννησο δεν αναπτύσσονται εκτεταμένα εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο 

οικοτουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός κ.α. που όμως δύναται να 

επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο της περιφέρειας. 

Από τους παράλιους οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας πλησίον της περιοχής 

μελέτης Πόρτο Χελίου, αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερη τουριστική κίνηση είναι ο Άγιος 

Νικόλαος, η Κοιλάδα, ο οικισμός Κόστα, η Χηνίτσα, ο Άγιος Αιμιλιανός, η Ερμιόνη και οι Άγιοι 

Ανάργυροι.  

 

Δ.3.2.1 Τουριστική κίνηση  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατ 

επέκταση και της περιοχής μελέτης είναι: 

 η ισχυρή ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά 

 τα σημαντικά μνημεία της φύσης 

 η μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας 

 οι καλές κλιματολογικές συνθήκες 

 οι πολλαπλές επιλογές διαφορετικού τύπου τουριστικών προορισμών 

 η πλούσια ιστορική και λαογραφική παράδοση 

 η εγγύτητα με την πρωτεύουσα 

 οι δυνατότητες του πρωτογενή τομέα για παραγωγή υψηλής ποιότητας παραδοσιακών 

αγροτικών προϊόντων  

 οι χαμηλοί δείκτες κορεσμού 

 η ακτογραμμή πολλών χιλιομέτρων καθόλη την περίμετρο 

 

Πέραν των πλεονεκτημάτων θα πρέπει να αναφερθούμε και στις αδυναμίες της τουριστικής 

ανάπτυξης οι οποίες είναι: 

 το χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών 

 η ανεπάρκεια υποστηρικτικών υποδομών αναψυχής (γκολφ, μαρίνες, θεματικά πάρκα) 

 το σχετικά χαμηλό επίπεδο τεχνικών υποδομών 

 η ανεπαρκής συντήρηση και αξιοποίηση χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

 η ανεπαρκής οδική σύνδεση ορισμένων περιοχών όπως η περιοχή μελέτης με μεγάλα 

αστικά κέντρα 
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 η καθυστέρηση στην εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών δικτυακής υποδομής 

 η έλλειψη στην ειδίκευση 

 

Η προωθούμενη πρόταση αναθεώρησης του ΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου ευνοεί την 

πολυμορφική τουριστική ανάπτυξη και διαπιστώνει ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για 

ενίσχυση της συμμετοχής του τουρισμού στο παραγόμενο περιφερειακό προϊόν και την 

απασχόληση. Το πρότυπο Ήλιος-Θάλασσα εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να είναι κυρίαρχο στις 

περιοχές (όπως η Ερμιονίδα) στις οποίες τα φυσικά αυτά στοιχεία αποτελούν σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, επισημαίνει  όμως ότι η χωρική έκφραση του προτύπου αυτού, που 

συνδέεται κατά κανόνα με μαζικό τουρισμό, θα πρέπει σταδιακά να απομακρυνθεί από το γνωστό 

πρότυπο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων που δομούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, και να 

στραφεί και προς ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που θα υλοποιείται (κατά 

προτεραιότητα) σε προσδιορισμένες ζώνες τουρισμού-αναψυχής, ή σε οργανωμένους υποδοχείς 

(όπως π.χ. η ΠΟΤΑ που έχει υλοποιηθεί ως πρώτη τέτοια εκμετάλλευση στην Ελλάδα). Το νέο 

αυτό πρότυπο λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες τάσεις παραθερισμού και διακοπών και παρέχει 

διαμονή σε συνδυασμό ξενοδοχειακών καταλυμάτων και  τουριστικών κατοικιών που 

αναπτύσσονται μαζί με εγκαταστάσεις αναψυχής και ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις σε ενιαίο 

χώρο βάσει ενός συνολικού πολεοδομικού, αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.  

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα του 

εισερχόμενου τουρισμού της επενδύοντας στην ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για τη 

διαμόρφωση της τουριστικής της πολιτικής. Μεταξύ άλλων θ πρέπει να βελτιωθεί και να επεκταθεί  

το Brand Name και το Place Marketing της χωρικής της ενότητας.    

Σαφής είναι η τάση αύξησης των τουριστικών αφίξεων την περίοδο 2002-2010 στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. Το μερίδιο συμμετοχής της Περιφέρειας στις συνολικές αφίξεις στο σύνολο της 

χώρας ανέρχεται διαχρονικά μεταξύ 6,5% (τα έτη 2002, 2006 και 2009) και 7,0% (2004). Η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου στην παρούσα φάση, δέχεται περίπου το 6,4% των αφίξεων 

τουριστών από το  του σύνολο των αφίξεων της χώρας, ποσοστό το οποίο δεν αντιστοιχεί ούτε 

στην έκταση ούτε στους τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους της Περιφέρειας. Η περιοχή 

μελέτης αποτελεί όπως έχει επισημανθεί θερινό τουριστικό προορισμό, με την τουριστική κίνηση 

κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η 

τουριστική κίνηση συνεπώς χαρακτηρίζεται από εποχικότητα γεγονός που ομοίως παρατηρείται 

στο σύνολο της Ελλάδας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο το έτος 2009 καταγράφηκε ως έτος με το μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων 

ημεδαπών της δεκαετίας (763.966 αφίξεις), ενώ το έτος 2010 έτος με τον μεγαλύτερο συνολικό 

αριθμό αφίξεων τουριστών (1.043.202 αφίξεις), με το μερίδιο στις συνολικές αφίξεις της χώρας να 

ανέρχεται στο 6,6%. Χαρακτηριστικό της τουριστικής κίνησης της Περιφέρειας αποτελεί η μεγάλη 

συμμετοχή αφίξεων των ημεδαπών στις συνολικές αφίξεις τουριστών σε ποσοστά της τάξης του 
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70%, σε αντίθεση με την κατάσταση που υπάρχει στο σύνολο της χώρας (πάνω από το 50% των 

αφίξεων αποτελούν οι αφίξεις αλλοδαπών). Οι αφίξεις ημεδαπών τουριστών διαχρονικά 

εμφανίζουν αυξητικές τάσεις, ενώ με διακυμάνσεις από έτος σε έτος παρατηρούνται οι αφίξεις 

αλλοδαπών.Στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων, διαχρονικά σημαντικούς τουριστικούς 

προορισμούς της Περιφέρειας αποτελούν η ΠΕ Αργολίδας και η ΠΕ Κορινθίας, οι οποίες διατηρούν 

τις αφίξεις τουριστών. Αντίθετα, οι ΠΕ Μεσσηνίας και Λακωνίας που το 2002 κατείχαν το 24,75% 

και 18,30% των συνολικών αφίξεων, χάνουν έδαφος (το 2010 υποδέχθηκαν το 19,46% και 

12,29% των συνολικών αφίξεων τουριστών της Περιφέρειας). Το μικρότερο μερίδιο τέλος στις 

αφίξεις κατέχει η ΠΕ Αρκαδίας (7,21% το 2010). 

Όλα τα ανωτέρω διαμορφώνουν την τουριστική κίνηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 

κατ΄επέκταση την τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Χελίου. Ειδικότερα η 

εξεταζόμενη Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας καταγράφει υψηλές τιμές ετήσιων αφίξεων. 

Περισσότερα στοιχεία για την περίοδο 2009 έως 2012 καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

Έτος 2009 2010 2011   2012 

Π.Ε. Αργολίδος 327.033 357.442 344.540  257.876 

 

Αφίξεις 2009-2012 Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

  

Η τουριστική κίνηση ευνοείται από τη λειτουργία του λιμανιού Πόρτο Χελίου, της Ερμιόνης και της 

Κοιλάδας. Η μετακίνηση των επιβατών γίνεται με ferry και flying dolphins. Κατά τους χειμερινούς 

μήνες εκτελούνται δρομολόγια για τα νησιά του αργοσαρωνικού  με λιμένα αφετηρίας τον Πειραιά, 

ενώ τους θερινούς μήνες αυξάνεται η συχνότητά τους και προστίθενται επιπλέον δομολόγια για 

Τολό-Ναύπλιο και Τύρο-Λεωνίδιο-Μονεμβασιά-Νεάπολη-Κύθηρα. Από το Πόρτο Χέλι κατά τη 

θερινή περίοδο εκτελούνται κρουαζιέρες για Σπέτσες – Ύδρα, Μονεμβασιά και Πόρο. Η τουριστική 

κίνηση αναμένεται να ενισχυθεί από την αδειοδότηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πόρτο 

Χελίου και από την πολιτική χρήση του αεροδρομίου της Τρίπολης.  

Δ.3.2.2  Τουριστικές διανυκτερεύσεις 

Με στοιχεία του 2010 η Περιφέρεια Πελοποννήσου αν και απορροφά το 6,6% των συνολικών 

αφίξεων της χώρας, το μερίδιο της στις διανυκτερεύσεις ανέρχονταν μόλις στο 3,8%. Βάσει 

τρεχόντων στοιχείων το ποσοστό των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 

ακόμη μικρότερο από το ποσοστό αφίξεων (3,7% επί του συνόλου της χώρας). Η αναντιστοιχία 

στα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων, αποτελεί σαφές δείγμα ότι η Πελοπόννησος είναι 
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περισσότερο τόπος προορισμού ημερήσιων εκδρομών, παρά τόπος διαμονής αναψυχής και 

επαγγελματικού τουρισμού.  

Χαρακτηριστικό στοιχείου αποτελεί ο δείκτης του μέσου χρόνου παραμονής των επισκεπτών στις 

τουριστικές μονάδες (αριθμός διανυκτερεύσεων/αφίξεις), που το 2010 για τα ξενοδοχειακά 

καταλύματα της Περιφέρειας πλην κάμπινγκ ανήλθε στις 2,36 έναντι 4,1 ημέρες του αντίστοιχου 

δείκτη της χώρας. Το ίδιο έτος ο μεγαλύτερος χρόνος παραμονής εντοπίζεται στην ΠΕ Κορινθίας 

(2,62 ημέρες) και ο χαμηλότερος στην ΠΕ Αρκαδίας (1,98 ημέρες). Αντίστοιχα ο μέσος χρόνος 

παραμονής των αλλοδαπών τουριστών είναι ελαφρά υψηλότερος του μέσου χρόνου παραμονής 

του συνόλου των τουριστών (2,69 ημέρες), αλλά παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της 

χώρας (5,38 ημέρες). Το μεγαλύτερο μέσο χρόνο παραμονής αλλοδαπών τουριστών παρουσιάζει 

η ΠΕ Μεσσηνίας, περιοχή εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων πολλών αστέρων (4,67 ημέρες), 

ενώ ακολουθεί η ΠΕ Κορινθίας (3,53 ημέρες). 

Ο αριθμός διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ 

των ετών, ενώ αντίθετα μέχρι το 2009 αυξάνεται σταθερά ο αριθμός διανυκτερεύσεων των 

ημεδαπών τουριστών. Η εξάρτηση της Περιφέρειας είναι κατά κύριο λόγο από τον εσωτερικό 

τουρισμό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών 

τουριστών φθίνει με τη πάροδο του χρόνου, από 45% το 2000 σε 33,8% το 2010. 

Ανησυχητική ωστόσο είναι και η μείωσης των διανυκτερεύσεων από τον εσωτερικό τουρισμό, 

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που πλήττει τα εισοδήματα του ημεδαπού. Το 

πρόβλημα επιτείνεται και από το γεγονός της διαρκώς μειούμενης, από το 2005, επισκεψιμότητας 

των αξιόλογων αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, απόθεμα που παραδοσιακά λειτουργούσε 

θετικά στην τουριστική κίνηση της περιοχής.  

Η πληρότητα κλινών σε επίπεδο Περιφέρειας στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου είναι 

μικρότερη από αυτή του μέσου όρου της χώρας. Από το 2010 έως το 2012 η πληρότητα 

παρουσιάζει μείωση η οποία ήταν εντονότερη κατά το 2012, γεγονός το οποίο μπορεί να συνδεθεί 

με την οικονομική κρίση. 

 

Έτος 2009 2010 2011 2012 

Πληρότητα 

κλινών στην 

Περιφερειακή 

ενότητα 

Αργολίδος 

35% 29,47% 26,86% 20,70% 

Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος  

(ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Αναφορικά με τη μέση ετήσια πληρότητα κλινών στη Δημοτική Κοινότητα Πόρτο Χελίου ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για το έτος 2009 ήταν άνω του μέσου όρου της Περιφέρειας, συγκεκριμένα 
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καταγράφηκε στο 38,6%. Τη μέγιστη πληρότητα κλινών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 

κατά το ίδιο έτος την παρουσίαζε το Τολό το οποίο αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστικούς 

τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής. 

 

Δημοτική Κοινότητα  

% πληρότητα 

κλινών 

Ναυπλιέων 37,0% 

Άργους 30,1% 

Δρεπάνου 41,7% 

Τολού 57,9% 

Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου) 19,4% 

Ερμιόνης 43,4% 

Πορτοχελίου 38,6% 

Νέας Κίου 49,7% 

Πληρότητα κλινών ανά δημοτική κοινότητα κατά το έτος 2009 (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Μήνες 

Λειτουργούσες 
Κλίνες Διανυκτερεύσεις Πληρότητα Κλινών % 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 3794 3884 15980 10920 13,6 9,1 

2 3382 3414 9916 10757 10,5 10,9 

3 4458 4815 29722 26554 21,5 17,8 

4 7506 7995 69977 52488 31,1 21,9 

5 8351 8702 52742 41525 20,4 15,4 

6 8627 8949 91952 64123 35,5 23,9 

7 8737 8864 164714 121842 60,8 44,3 

8 8834 9198 195973 161522 71,6 56,6 

9 8302 8641 92965 59643 37,3 23 

10 5678 6069 33646 25057 19,1 13,3 

11 3418 3412 9278 8824 9 8,6 

12 2946 2952 10067 10809 11 11,8 

Σύνολο κλινών, διανυκτερεύσεων και πληρότητα κλινών ανά μήνα για την  

Περιφερειακή ενότητα Αργολίδος  2011 – 2012 (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Σύμφωνα με καταγραφές της ΕΛΣΤΑΤ για τις διανυκτερεύεις της Περιφερειακής Ενότητας οι 

μέγιστες τιμές παρατηρούνται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ οι ελάχιστες κατά το 

μήνα Νοέμβριο. Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία για τις αφίξεις στην για τα έτη 2011 και 

2012.  

    

Αφίξεις και διανυκτερεύσεις (ημεδαποί και αλλοδαποί) Περιφερειακή 

Ενότητα Αργολίδος  (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

έτος 2011 2012 

Αφίξεις καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 333.099 

 

250.451 

Αφίξεις camping 11.441 7.425 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 76 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

 

Τα ανωτέρω συγκεντρωτικά στοιχεία για την περιφερειακή ενότητα Αργολίδος διαχωρίζονται βάσει 

της μορφής τουρισμού (εισερχόμενος ή εγχώριος-εσωτερικός) συνεπώς τα στοιχεία διαχωρίζονται 

σε στοιχεία ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών. Στην περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος οι αφίξεις 

ημεδαπών τουριστών είναι περισσότερες από ότι οι αφίξεις αλλοδαπών στα καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου. Το αντίστροφο ισχύει για τις αφίξεις camping. Ο τουρισμός της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης στηρίζεται ως επί το πλείστον στον εγχώριο τουρισμό. Η τάση αυτή 

διαμορφώνεται από τα στοιχεία για την κατηγορία αφίξεων αλλά και για την κατηγορία 

διανυκτερεύσεων.  

 

Αφίξεις και διανυκτερεύσεις Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (Ημεδαποί)  

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Έτος 2011 2012 

Αφίξεις καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 179.107 138.650 

Αφίξεις camping 4.538 3.260 

Διανυκτερεύσεις Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου 426.200 329.496 

Διανυκτερεύσεις camping 15.036 11.155 

 

Αφίξεις και διανυκτερεύσεις Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (Αλλοδαποί)  

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Έτος 2011 2012 

Αφίξεις καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 153.992 111.801 

Αφίξεις camping 6.903 4.165 

Διανυκτερεύσεις Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου 350.732 261.499 

Διανυκτερεύσεις camping 24.231 16.503 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αφίξεις της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου κατά 

χώρα μόνιμης διαμονής πελατών για το έτος 2010.  Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αφίξεις των 

Ελλήνων ήταν 44.375, αριθμός αρκετά υψηλός σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εθνικότητες. 

Ακολουθούν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο με 1.567 αφίξεις και από τη Γαλλία με 1.121 

αφίξεις. Τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται και στον ακόλουθο πίνακα με σκοπό τη σύγκριση 

των τουριστικών τάσεων του Νομού Ηλείας με όμορους νομούς που βρίσκονται πλησίον του 

εξεταζόμενου ακινήτου. Η σύγκριση γίνεται για τα έτη 2011 και 2012 βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 

ενώ ως όμοροι νομοί θεωρούνται ο νομός Αιτωλοακαρνανίας  και Αχαΐας. Ο Νομός Αχαΐας είναι 

αυτός που εμφανίζει τις μεγαλύτερες απόλυτες τιμές σε όλες τις κατηγορίες γεγονός που οφείλεται 

στην πληρέστερη ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, στην ύπαρξη υποδομών και δικτύων, αλλά 

και στην εγγύτητα σε μεγάλα αστικά κέντρα.    
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ΑΦΙΞΕΙΣ Δ.Κ. ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (2010) 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

AL-ΑΛΒΑΝΙΑ 110 IR-ΙΡΑΝ 3 

AR-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2 IS-ΙΣΛΑΝΔΙΑ - 

AT-ΑΥΣΤΡΙΑ 41 IT-ΙΤΑΛΙΑ 249 

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 28 JP-ΙΑΠΩΝΙΑ 5 

BE-ΒΕΛΓΙΟ 210 KR-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ - 

BG-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 28 
LB-ΛΙΒΑΝΟΣ 

2 

BR-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 
LI-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 

- 

CA-ΚΑΝΑΔΑΣ 31 LT-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 4 

CH-ΕΛΒΕΤΙΑ 216 LU-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3 

CN-ΚΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
9 LV-ΛΕΤΟΝΙΑ - 

CS-ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 9 MD-ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 

CY-ΚΥΠΡΟΣ 325 MK-Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM 3 

CZ-ΤΣΕΧΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - MT-ΜΑΛΤΑ - 

DE-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
412 MX-ΜΕΞΙΚΟ - 

DK-ΔΑΝΙΑ 29 NG-ΝΙΓΗΡΙΑ - 

DZ-ΑΛΓΕΡΙΑ 2 
PK-ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

11 

EE-ΕΣΘΟΝΙΑ 5 PL-ΠΟΛΩΝΙΑ 47 

EG-ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2 PT-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5 

ES-ΙΣΠΑΝΙΑ 25 
QZ-ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ ΧΩΡΑ 

- 

ET-ΑΙΘΙΟΠΙΑ - RO-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 23 

FI-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 5 RU-ΡΩΣΙΑ 34 

FR-ΓΑΛΛΙΑ 1.121 SA-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2 

GB-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.567 
SE-ΣΟΥΗΔΙΑ 

132 

GE-ΓΕΩΡΓΙΑ - SI-ΣΛΟΒΕΝΙΑ - 

GR-ΕΛΛΑΔΑ 44.375 SK-ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 

HR-ΚΡΟΑΤΙΑ - SY-ΣΥΡΙΑ - 

HU-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
7 TR-ΤΟΥΡΚΙΑ 5 

IE-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
45 UA-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 6 

IL-ΙΣΡΑΗΛ 
72 US Η.Π.Α. ZA- 206 

IN-ΙΝΔΙΑ 
4  ZA - ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 1 

IQ-ΙΡΑΚ - NZ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - 

NL-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 81 PH-ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 3 

NO-ΝΟΡΒΗΓΙΑ 16   
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Δ.3.2.3  Υπάρχουσες υποδομές ευρύτερης περιοχής - Καταλύματα 

Αναφορικά με την τουριστική προσφορά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2010, συγκέντρωσε το 

6,95% των τουριστικών κλινών της χώρας. Αναλυτικά, η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 8,37% των 

Ξενοδοχειακών και ομοειδών καταλυμάτων της χώρας, τα περισσότερα εκ των οποίων εδράζονται 

στη ΠΕ Αργολίδας (ποσοστό 24,2%) και τη ΠΕ Μεσσηνίας (ποσοστό 21,6%). Παρόλα αυτά, σε 

όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου εντοπίζεται σημαντικός αριθμός 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων καθώς στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, η οποία διατηρεί την 

τελευταία θέση μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας, είναι εγκατεστημένο το 

15,9% των συνολικών ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

Από την άλλη πλευρά, στη Περιφέρεια Πελοποννήσου εντοπίζεται ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός 

τουριστικών camping, τα οποία κατά το 2010 αντιπροσώπευαν το 19,4% των συνολικών 

καταλυμάτων της χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτού του είδους των μονάδων εντοπίζεται 

κυρίως στη Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (ποσοστό 36,1% των camping της Περιφέρειας) και 

στη Μεσσηνία (με ποσοστό 29,5% των camping του συνόλου).  

Η δυναμικότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε επίπεδο κλινών (τόσο σε ξενοδοχειακού τύπου 

και ομοειδή καταλύματα, όσο και σε τουριστικά κάμπινγκ)  με στοιχεία του 2011 ανέρχονταν σε 

51.194 κλίνες. Από αυτές, οι 14.680 αφορούν δυναμικότητα των κάμπινγκ (61 σε όλη την 

Περιφέρεια) και οι 37.514 αφορούν Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα (616 σε όλη την 

Περιφέρεια). Το σύνολο των κλινών της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί το 6,1% των κλινών 

της χώρας. Αναφορικά με την κατανομή των κλινών της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκύπτει ότι 

η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας διαθέτει το 31% των κλινών της Περιφέρειας.  

 

Το μέσο μέγεθος των τουριστικών μονάδων στην Περιφέρεια είναι μικρότερο από το αντίστοιχο 

σε επίπεδο χώρας, καθώς ο αριθμός των κλινών ανά τουριστική μονάδα ανέρχεται στο 77,1 στη 

Περιφέρεια, τη στιγμή που στο επίπεδο της χώρας ανέρχεται στο 84,6. Στο επίπεδο των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, μόνο η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ξεπερνά το μέσο όρο της 

χώρας, καθώς στη Περιφερειακή Ενότητα αυτή αντιστοιχούν 94,6 κλίνες ανά τουριστική μονάδα. 

Παράλληλα, διαφοροποίηση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και συνόλου χώρας διαπιστώνεται 

και στην ποιότητα των τουριστικών κλινών, με δεδομένο ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 

ποσοστό συμμετοχής υψηλής τάξης τουριστικών κλινών στο σύνολο των προσφερόμενων 

τουριστικών κλινών, είναι μικρότερο από εκείνο σε επίπεδο χώρας. Αναλυτικά, ενώ τα ποσοστά 

συμμετοχή των κλινών 5 αστέρων είναι παραπλήσιο (13,2% στη Περιφέρεια έναντι 13,4% στη 

χώρα), υπάρχει σημαντική διαφορά στις τουριστικές κλίνες 4 αστέρων (17,6% στη Περιφέρεια 

έναντι 25,8% στη χώρα). Σημαντική συμμετοχή των κλινών 5 αστέρων ως προς το σύνολο των 

τουριστικών κλινών εντοπίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (εγκατεστημένη μονάδα 

υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης δυναμικότητας), ενώ αντίθετα στη ΠΕ Λακωνίας δεν 

εντοπίζονται τουριστικές κλίνες 5 αστέρων. Παρόλα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, 
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εκτιμάται ως κρίσιμη η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης των υποδομών του ξενοδοχειακού 

δυναμικού και της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών. 

Με επικαιροποιημένα στοιχεία του 2012 στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τουριστικές 

μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η παρακάτω καταγραφή 

περιλαμβάνει αθροιστικά τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, τους ξενώνες, τα διαμερίσματα και τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια. Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου τα στοιχεία αυτά έως σήμερα υπολογίζεται ότι παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις, 

καθώς στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούνται νέες τουριστικές εγκαταστάσεις μικρής ή μεγάλης 

κλίμακας. 

  

Κατηγορία 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο 

Μονάδες 19 113 241 349 94 816 

Δωμάτια 3.979 5.115 7.504 8.618 1.202 26.418 

Κλίνες 8.454 10.022 14.449 16.375 2.373 51.673 

Τουριστικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά κατηγορία 

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας με στοιχεία του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ αντιστοιχούσαν 

171 τουριστικές μονάδες. Από αυτά τα 149 ήταν ξενοδοχειακά καταλύματα ενώ τα 22 

campings.  Ειδικότερα για το ξενοδοχειακό δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας 

Αργολίδας, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ στηριζόμενοι σε στοιχεία του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2012), θα πρέπει να επισημανθεί ότι καταγράφηκαν 

συνολικά 145 ξενοδοχεία τα οποία διέθεταν 5.833 δωμάτια και 11.150 κλίνες. 

Αναλυτικότερα στοιχεία ανά κατηγορία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Κατηγορία 
5***** 4**** 3*** 2** 1* 

Σύνολο 

Ξενοδοχεία 5 21 27 65 27 145 

Αριθμός 

Δωματίων  

612 1.571 1.539 1.816 295 5.833 

Αριθμός 

Κλινών 

1.189 2.964 2.924 3.518 555 11.150 

Τουριστική Υποδομή Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Σύνολο Ξενοδοχείων 2012 

Στην ευρύτερη περιοχή του Ακινήτου βρίσκονται πολύ σημαντικοί πολιτιστικοί, τουριστικοί και 

περιβαλλοντικοί πόροι, που το καθιστούν πλεονεκτικό για επενδύσεις, κυρίως, σε υψηλού  

επιπέδου Β’ κατοικία και σε δραστηριότητες τουρισμού-αναψυχής. Πλησίον της Δημοτικής 
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Ενότητας Πόρτο Χελίου χωροθετούνται ξενοδοχειακές μονάδες υψηλής δυναμικότητας. Σε μικρή 

απόσταση από το ακίνητο – μικρότερη από 1.000μ. βρίσκονται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 

υψηλού επιπέδου στο Πόρτο Χέλι όπως τα ξενοδοχεία “AKS hotel” Beach (4 αστέρων), “NIKKI 

beach hotel” (5 αστέρων) υπό κατασκευή. Στην ευρύτερη περιοχή του Ακινήτου υπάρχουν 

ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου όπως τα “AMANZOE Resort” (5 αστέρων), “HINITSA 

BAY” (4 αστέρων), “HYDRA BEACH” (5 αστέρων). 

Συνολικά για την περιφέρεια του Δήμου Ερμιονίδας επισημαίνεται η εγκαταστημένη και 

λειτουργούσα σημαντική ξενοδοχειακή υποδομή ποιότητας, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Ξενοδοχείο Κατηγορία Σουίτες- δωμάτια Κλίνες 

ΑΜΑΝΖΟΕ  5 38 120 

ΝΙΚΚΙ ΒΕΑCH RESORT 5 66 150 

ΑΚΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ  4 218 404 

ΚΟΛΠΟΣ ΧΗΝΙΤΣΑ  4 204 381 

ΚΟΣΜΟΣ  4 159 279 

ΑΛΚΥΩΝ  3 89 171 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ  3 171 325 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ  3 164 308 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ  3 100 200 

ΣΥΝΟΛΟ 1.209 2.338 

 

Ξενοδοχειακά καταλύματα σε Πόρτο Χέλι – Κρανιδι, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

 

Η ανάπτυξη του ακινήτου του ΤΑΙΠΕΔ στο Πορτοχέλι, σε συνδυασμό με υλοποιούμενες και 

προγραμματιζόμενες σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις στον ίδιο Δήμο από άλλους επενδυτικούς 

φορείς, βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης του προς αναθεώρηση ΠΧΣΑΑ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, αναμένεται δε ότι θα αυξήσει σημαντικά το δυναμικό που ήδη διαθέτει η  ΝΑ 

Αργολίδα σε τουριστικά καταλύματα υψηλής ποιότητας, και θα λειτουργήσουν καταλυτικά και ως 

μοχλός ενεργοποίησης οικονομιών κλίμακας.   

Δ.3.3  Αθλητικός τουρισμός - Γκολφ  

 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι η τουριστική δραστηριότητα η οποία εκδηλώνεται με τη διεξαγωγή 

των αθλητικών εκδηλώσεων εξαιτίας της παρακολούθησης των εκδηλώσεων που έχουν μεγάλη 

εμβέλεια, αφού προσελκύουν μεγάλο  αριθμό αθλητών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο. 

Αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού με την οποία οι επισκέπτες αναπτύσσουν παράλληλα με 

http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=11914
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8502
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8500
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8499
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8506
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8616
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8518
http://www.grhotels.gr/GR/TourGuide/SearchHotel/Search/HotelData.aspx?hotelID=8576
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την κύρια τουριστική τους δραστηριότητα και δευτερεύουσες π.χ. αθλητικές αφού επιδίδονται και 

σε αγωνίσματα του μαζικού τουρισμού (θαλάσσιο σκι, τένις, πόλο. γκολφ, ιππασία κ.α.).  

 
Ο θεματικός αθλητικός τουρισμός μέσω του γκολφ είναι μια μορφή τουρισμού που η ζήτησή της 

αυξάνει διεθνώς και επιπλέον δεν έχει εποχικό χαρακτήρα. Ο αριθμός των γηπέδων γκολφ 

αυξάνεται παγκόσμια. Το μεσογειακό κλίμα της χώρας είναι ιδανικό για δραστηριότητες όπως το 

γκολφ. Tα κρίσιμα ζητήματα για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Δημοτικής Κοινότητας 

Πόρτο Χελίου στην ανάπλασή της, είναι η επίλυση της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου και 

η ενίσχυση του εισερχόμενου τουρισμού.  

Η δημιουργία γηπέδων Γκολφ είναι θετική όταν διέπεται από χωροθέτηση σε περιοχές ήδη 

τουριστικά ανεπτυγμένες, όταν ακολουθείται η ορθή περιβαλλοντική αδειοδότηση, όταν υπάρχει 

σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων, εφαρμόζονται προηγμένες τεχνολογίες για την κατασκευή και 

λειτουργία των γηπέδων και όταν σχεδιάζονται γήπεδα σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του τόπου.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει θα πρέπει να υπάρχει και η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή 

και να τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία.  

 

Μέσω της αξιοποίησης των διατάξεων του 3986/2011, προσφέρεται το πλεονέκτημα της 

αξιοποίησης της έκτασης του ακινήτου Πόρτο Χελίου για τη δημιουργία γκολφ, σε συνδυασμό με 

την ανάπτυξη τουριστικών και μεταφορικών δραστηριοτήτων. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δε 

χωροθετούνται άλλα γήπεδα γκολφ, γεγονός που μπορεί να ξεπεραστεί λόγω της ύπαρξης 

σημαντικών τουριστικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.    

Το εξεταζόμενο ακίνητο βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Τρίπολης το 

οποίο προγραμματίζεται να λειτουργήσει για πολιτική χρήση, ενώ η ανάπτυξη μεταφορικών, 

υποδομών εντός του ακινήτου για την αξιοποίηση της έκτασης δύναται να δράσει θετικά στην 

ανάπτυξη 9οπου γκολφ. Επιπλέον το λιμάνι του Πόρτο Χελίου δύναται να δράσει υποστηρικτικά 

στις εν λόγω εγκαταστάσεις.  Η ενδεχόμενη δημιουργία γκολφ στην περιοχή Πόρτο Χελίου 

Αργολίδας αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Ερμιονίδας.  

 

Για τα Γήπεδα και τις εγκαταστάσεις γκολφ ισχύει η υπ’ αρ. 21527/2014 Απόφαση Υπουργού 

Τουρισμού (ΦΕΚ 2905Β΄/29-10-2014) με την οποία καθορίστηκαν νέες Προδιαγραφές Γηπέδων 

Golf. Βασικά σημεία της Απόφασης που ενδιαφέρουν την παρούσα ΣΜΠΕ και το συνοδευτικό 

ΕΣΧΑΔΑ, αποτελούν τα παρακάτω: 

Ορισμός (Άρθρο1) : Γήπεδο γκολφ καλείται η οριοθετημένη έκταση, με τις προβλεπόμενες από τις 

παρούσες προδιαγραφές αθλητικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, για την άσκηση του αθλήματος 

του γκολφ, κατόπιν έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Τα γήπεδα γκολφ αποτελούν 

εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993. 

Στην παρ. 1.2  περιγράφονται βάσει διάκρισης κατηγοριών τα είδη γηπέδων γκολφ : 

 α. Γήπεδα γκολφ 9 οπών 
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β. Γήπεδα γκολφ 18 οπών 

γ. Γήπεδα γκολφ 27 οπών 

δ. Γήπεδα γκολφ 36 οπών 

 

Βάσει της παραγράφου 1.3, γήπεδα γκολφ όλων των παραπάνω κατηγοριών είναι δυνατό να 

ανεγείρονται είτε αυτοτελώς είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος της περίπτωσης Γ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, είτε σε συνδυασμό με κύρια ξενοδοχειακά 

καταλύματα των υποπεριπτώσεων α έως δ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 

του Ν. 2160/1993, τα οποία διαθέτουν τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων που προβλέπεται ανά 

λειτουργική μορφή στο π.δ. 43/2002 και τα οποία διαθέτουν ήδη, ή μπορούν να αποκτήσουν 

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. 

 

Ο αθλητικός χώρος του γηπέδου γκολφ, ανάλογα με το μέγεθός του, περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό διαδρομών (FAIRWAYS). Κάθε διαδρομή περιλαμβάνει, ανάλογα με το 

σχεδιασμό του γηπέδου τρεις τουλάχιστον αφετηρίες (TEES) και καταλήγει σε ένα χώρο απόληξης 

(GREEN). Οι διαδρομές περιλαμβάνουν παγίδες άμμου (BUNKERS) καθώς και άλλα εμπόδια (π.χ. 

λίμνες, υδάτινα στοιχεία) που ανεβάζουν τη δυσκολία της διαδρομής επιτείνοντας το ενδιαφέρον 

του παιχνιδιού, ενώ στην έκταση του γηπέδου και μεταξύ των διαδρομών, αναπτύσσονται 

φυτεύσεις που εντάσσονται λειτουργικά στο σχεδιασμό του γηπέδου (ROUGH AREAS). 

Γενικότερα για τη δημιουργία μιας γηπεδικής έκτασης γκολφ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

συνολικές απαιτήσεις ενός σε φυσικούς πόρους και οι επιπτώσεις από την κατασκευή και 

λειτουργία σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η κατασκευή 

γηπέδων γκολφ θα πρέπει διέπεται από τις ακόλουθες προβλέψεις: περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων, λεπτομερή καθορισμό χρήσεων γης, χρήση προηγμένων 

τεχνολογιών για την κατασκευή και λειτουργία των γηπέδων, κατάλληλο σχεδιασμό των γηπέδων. 

Ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθεί και η ευρύτερη κοινωνική αποδοχή καθώς και η εφαρμογή 

αυστηρά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται προϋποθέσεις εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων 

της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών 

της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων 

μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία ή από αφαλάτωση. Στην κατεύθυνση αυτή είναι επιθυμητή η 

χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας με μικρές απαιτήσεις σε υδατικούς πόρους σε 

συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές άρδευσης και ο περιορισμός της δημιουργίας τεχνητών 

λιμνών. Η λήψη μέτρων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, από κινδύνους εξάντλησης και 

ρύπανσης. 
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Στο Άρθρο 2 (ΦΕΚ 2905Β΄/29-10-2014) περιλαμβάνονται οι Γενικές προδιαγραφές δημιουργίας 

γηπέδων Golf. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.2 αναφέρεται ότι για τη δημιουργία ενός γηπέδου 

γκολφ, η ελάχιστη συνολική και ενιαία κατά την έννοια της παραγράφου 2.1 του άρθρου αυτού, 

ορίζεται ως ακολούθως : 

α. Γήπεδο 9 οπών : 260.000τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους 

β. Γήπεδο 18 οπών : 500.000τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους 

γ. Γήπεδο 27 και 36 οπών : για τον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας των 

γηπέδων 27 και 36 οπών, λογίζεται κατ΄ αναλογία ποσοστό προσαύξησης της συνολικής 

επιφανείας γηπέδου γκολφ 18 οπών (500.000τ.μ.), κατ΄ ελάχιστο 40% ανά 9 επιπλέον 

οπές. 

 

Ένα γήπεδο γκολφ περιλαμβάνει τους αθλητικούς χώρους και τους συμπληρωματικούς χώρους 

προπόνησης και εκμάθησης, τις εγκαταστάσεις της Λέσχης γκολφ και τις βοηθητικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις. Οι προδιαγραφές δημιουργίας γηπέδων γκολφ της παρούσας απόφασης αφορούν 

σε : 

α. Προδιαγραφές αθλητικού χώρου γηπέδου γκολφ και συμπληρωματικών χώρων 

προπόνησης 

β. Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Λέσχης γκολφ (Golf Clubhouse) 

γ. Προδιαγραφές βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

δ. Προδιαγραφές συστήματος άρδευσης. 

 

Οι προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ αναλύονται στο Άρθρο 4 ως 

ακολούθως: Η λέσχη γκολφ αποτελεί το σημείο υποδοχής παικτών και επισκεπτών, καθώς και το 

κέντρο ελέγχου των δραστηριοτήτων εντός του γηπέδου. Η επιλογή της θέσης και ο σχεδιασμός 

των εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε : 

 να διασφαλίζεται ο άμεσος έλεγχος και η επαρκής υποστήριξη των αθλητικών 

δραστηριοτήτων του γηπέδου, 

 να παρέχει όλες τις απαραίτητες υποδομές στους παίκτες του γκολφ για την άρτια 

διεξαγωγή του αθλήματος 

 να διαθέτει υποδομές αναψυχής όπως εστιατόριο, καφέ μπαρ, κ.λπ., για την ψυχαγωγία 

τόσο των παικτών του γκολφ όσο και των ανεξάρτητων επισκεπτών. 

Το μέγεθος των εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ και ο επιμέρους σχεδιασμός τους, πληροί τις 

ανάγκες της λειτουργίας του αντίστοιχου γηπέδου. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες λεσχών γκολφ 

με τα ακόλουθα μεγέθη εγκαταστάσεων : 

α. Μικρή λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 950τ.μ. 

β. Μεσαία λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 1.350τ.μ. 

γ. Μεγάλη λέσχη γκολφ, συνολικής μικτής επιφάνειας 1.750τ.μ. 
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Σε γήπεδα γκολφ 9 οπών κατασκευάζεται τουλάχιστον μικρή λέσχη γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ 18 

οπών κατασκευάζεται τουλάχιστον μεσαία λέσχη γκολφ και σε γήπεδα γκολφ 27 ή 36 

κατασκευάζεται μεγάλη λέσχη γκολφ. Σημαντικός παράγοντας για τη διαστασιολόγηση των 

εγκαταστάσεων της λέσχης γκολφ είναι η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εστίασης σε εσωτερικό 

χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα διεθνές τουρνουά γκολφ (κατά μέσο όρο 140 

άτομα). 

Στη μικρού μεγέθους λέσχη γκολφ δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εστίασης σε 

εσωτερικό χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα τουρνουά γκολφ. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και εξωτερικοί χώροι. Στη μεσαίου μεγέθους λέσχη γκολφ 

μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο για το σύνολο των συμμετεχόντων 

σε ένα τουρνουά γκολφ, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν και εσωτερικοί χώροι που 

στην κανονική λειτουργία δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι εστίασης. Στην περίπτωση της μεγάλου 

μεγέθους λέσχης γκολφ είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εσωτερικό χώρο για το 

σύνολο των συμμετεχόντων σε ένα τουρνουά γκολφ με παράλληλη λειτουργία εστιατορίου για 

επισκέπτες. 

Αναφορικά με τις υποχρεωτικές εγκαταστάσεις λέσχης γκολφ: Οι εγκαταστάσεις που 

κατ΄ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνονται, καθώς και η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική 

καθαρή επιφάνεια αυτών, ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, για κάθε μία από τις λειτουργίες 

της λέσχης γκολφ. Οι εγκαταστάσεις κάθε λειτουργίας μπορεί να αναπτύσσονται είτε σε 

διακεκριμένους χώρους είτε όχι, ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, διασφαλίζοντας τη 

βέλτιστη λειτουργικότητα της λέσχης γκολφ. 

Για τον υπολογισμό της συνολική μικτής επιφάνειας για κάθε τύπο λέσχης γκολφ, εκτιμάται ότι η 

συνολική επιφάνεια τοίχων, διαδρόμων, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, τηλεπικοινωνιακών και 

λοιπών συναφών εγκαταστάσεων αποτελεί ποσοστό περίπου 35% επί της συνολικής καθαρής 

επιφάνειας. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί δέσμευση για το σχεδιασμό της 

λέσχης γκολφ. 

Για τις λειτουργίες «Υποδοχή/Κατάστημα γκολφ» και «Εστίαση/Εκδηλώσεις», ένα ποσοστό μέχρι 

25% των απαιτούμενων επιφανειών για τις εγκαταστάσεις, μπορεί να καλύπτεται από 

ημιυπαίθριους χώρους. 

Σε εγκαταστάσεις γηπέδων γκολφ που ανεγείρονται σε συνδυασμό με κύρια ξενοδοχειακά 

καταλύματα των περιπτώσεων α έως δ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 

2160/1993 ή αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος της περίπτωσης Γ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, οι κοινόχρηστοι χώροι που απαιτούνται, βάσει 

προδιαγραφών, για το σύνολο των εγκαταστάσεων (κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, γήπεδο γκολφ, 

σύνθετο τουριστικό κατάλυμα), μπορούν είτε να κατανέμονται μεταξύ των επιμέρους 

εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους και να υλοποιείται 

το σύνολο των απαιτούμενων, από τις ισχύουσες διατάξεις, κοινόχρηστων χώρων, είτε να 

ενσωματώνονται σε ένα κτίριο που θα εξυπηρετεί συνολικά τις ανάγκες του γηπέδου γκολφ και 
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του ξενοδοχειακού καταλύματος ή του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. 

 
Υποχρεωτικές εγκαταστάσεις λέσχης γκολφ 

 

  Επιφάνεια (τ.μ.) 

Λειτουργία Εγκαταστάσεις 

Μικρή 

λέσχη 

γκολφ 

Μεσαία 

λέσχη 

γκολφ 

Μεγάλη 

λέσχη 

γκολφ 

Υποδοχή/Κατάστημα 

γκολφ 

Χώρος Υποδοχής, χώρος Starter, 

Χώρος προετοιμασίας έναρξης 

παιχνιδιού, κατάστημα ειδών γκολφ, 

αποθήκη καταστήματος / χώρος 

παραλαβών καταστήματος 

125 180 220 

Διοίκηση Γραφεία διοίκησης & διοργάνωσης 

εκδηλώσεων, Γραφείο Δ/ντή 
25 35 50 

Εστίαση/Εκδηλώσεις Αίθουσες εστίασης & εκδηλώσεων, 

αποθήκες εξοπλισμού εκδηλώσεων 
150 215 290 

Αποθήκευση/προετοιμασία 

τροφίμων 

 

 

 

Βοηθητικοί χώροι 

Χώρος σερβιρίσματος, 

παρασκευαστήριο, αποθήκες 

τροφίμων, Ψυγεία / Καταψύκτες, 

χώροι πλύσης σκευών, χώρος 

παραλαβής απορριμμάτων 

 

Αποδυτήρια/Ερμάρια/WC,  

Αποθήκες, χώρος φύλαξης σάκων, 

Ιατρείο 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

130 

 

 

140 

 

 

160 

 

 

180 

Χώροι αυτοκινήτων γκολφ Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης και 

φόρτισης μπαταριών ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων Γκολφ, Πλυντήριο 

αυτοκινήτων γκολφ 

200 300 400 

Τοίχοι, διάδρομοι, 

μηχανολογικά, 

ηλεκτρολογικά, 

τηλεπικοινωνίες κ.λπ. 

Σύνολο επιφανειών (καθαρών) 

 

 

Ποσοστό % επί της καθαρής 

επιφάνειας (προσέγγιση)                                 

35% 

700 1000 1300 

 Σύνολο επιφανειών (μικτών) 950 1.350 1.750 

 

 

Πάντα σύμφωνα με την ΚΥΑ 21527/2014 Υπουργού Τουρισμού, ΦΕΚ 2905Β΄/29-10-2014 σε 

σχέση με την εξασφάλιση απαιτούμενης ποσότητας νερού αρδεύσεως και υδρεύσεως, 

αναλυτικότερα θα εμφανίζεται και θα τεκμηριώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι αναμενόμενες καταναλώσεις σε νερό 

ύδρευσης και άρδευσης θα πρέπει να εκτιμηθούν από το γενικό μελετητή του έργου βάσει 

επιστημονικών υπολογισμών, που συνεκτιμούν παραμέτρους που αφορούν το σχεδιασμό του 

γηπέδου και τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής (είδος χλοοτάπητα, κλίσεις εδάφους, 
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εδαφοκλιματικά στοιχεία, υδρογεωλογικά στοιχεία περιοχής, διαθεσιμότητα υδατικών πόρων, 

υφιστάμενες χρήσεις κ.λπ.). Εφόσον στην υπό εξέταση περιοχή παρατηρείται έλλειμμα υδατικών 

πόρων, γίνονται αποδεκτές διάφορες μέθοδοι εξασφάλισης του απαιτούμενου σε ποσότητα νερού 

για την υδροδότηση (ύδρευση / άρδευση) της μονάδας, όπως δημιουργία ταμιευτήρων, χρήση 

ανακυκλωμένου νερού, αφαλάτωση, μέθοδος μεταφοράς νερού από άλλη περιοχή κλπ., γεώτρηση 

ή υδρομάστευση από άλλη περιοχή, μετά από κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση.  

 

Επισημαίνεται ότι η προσφάτως κατηργημένη Υπουργική Απόφαση 520016/6/12-1-1994, ΦΕΚ 42 

Β΄/26-1-1994 για τα αθλητικά γήπεδα γκολφ (που αντικαταστάθηκε από την 21527/2014 

Απόφαση Υπουργού Τουρισμού ΦΕΚ 2905Β΄/29-10-2014), περιλάμβανε κατά ευρείες γεωγραφικές 

ζώνες, τις καθορισμένες ημερήσιες ανάγκες σε κ.μ. ανά 1.000 τ.μ., κατά την περίοδο αιχμής 

αναγκών αρδεύσεως χλοοτάπητα (συνυπολογιζομένων και των ειδικών μικροκλιματικών και 

εδαφικών συνθηκών της περιοχής). Για την περιοχή  της Ανατολικής Πελοποννήσου  

προβλέπονταν περί τα 8 κ.μ./1.000 τ.μ. 

 

Η διαθεσιμότητα αρδευτικού νερού για ένα γήπεδο γκολφ είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξή του. 

Όπως προαναφέρθηκε δύναται να αξιοποιηθεί ποικιλία ανά περίπτωση πηγών που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για αρδευτικό νερό. Αυτές περιλαμβάνουν επιφανειακό νερό, πόσιμο νερό από 

πηγές, νερό από αφαλάτωση και νερό από επεξεργασμένα λύματα. Το κόστος των παραπάνω 

πηγών άρδευσης ποικίλει, με το πόσιμο νερό να είναι προφανώς το περισσότερο ακριβό με όρους 

τόσο οικονομικούς όσο και κοινωνικούς, ως εκ τούτου είναι ευκταίο να αποφεύγεται για την 

άρδευση γηπέδων γκολφ. Η ποσότητα του νερού η οποία είναι απαραίτητη για την άρδευση ενός 

γηπέδου γκολφ εξαρτάται από το κλίμα, τις συνθήκες της τύρφης και το σύνολο της περιοχής που 

καλύπτεται με τύρφη. Προσεγγιστικά περίπου 185.000 κ.μ./έτος απαιτούνται ετησίως για την 

άρδευση ενός γηπέδου γκολφ 9 οπών. Οι αρδευτικές ανάγκες εμφανίζουν μια διακύμανση εντός 

του έτους με την κορύφωση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ενώ οι χαμηλότερες ανάγκες 

παρουσιάζονται κατά το Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Οι δυνατότητες αξιοποίησης επεξεργασμένων 

λυμάτων και πιθανής αξιοποίησης του θαλάσσιου ύδατος μέσω συστήματος αφαλάτωσης δύναται 

να χρησιμοποιηθούν για την περίπτωση δημιουργίας του 9οπου γηπέδου στο Πόρτο Χέλι 

Ερμιονίδας.  

Από περιβαλλοντικής σκοπιάς οι επιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη από την ενδεχόμενη 

λειτουργία 9οπου γηπέδου γκολφ από την παρούσα ΣΜΠΕ είναι η κατανάλωση νερού, η χρήση 

φυτοφαρμάκων, ο περιορισμός υποβάθμισης οικοσυστήματος και τοπίου, η διασφάλιση 

χωροθέτησης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης ενώ παρέχονται και κατευθύνσεις για τις φυτεύσεις 

και την αποφυγή υιοθέτησης γενετικά τροποποιημένων ειδών. 
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Δ.3.4  Κύρια και Παραθεριστική Κατοικία 

Η παραθεριστική κατοικία έρχεται να αντιμετωπίσει τις εξής προκλήσεις, που δημιουργήθηκαν από 

την έως σήμερα τουριστική πορεία της χώρας :  

 άμβλυνση της εποχικότητας 

 χαμηλή δαπάνη ανά επισκέπτη  

 μικρός αριθμός ξενοδοχείων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών  

 χαμηλή διείσδυση διεθνών αλυσίδων επώνυμων ξενοδοχείων 

 παντελής απουσία σύγχρονων τουριστικών προϊόντων 

και στοχεύει : 

 στη προσέλκυση επενδύσεων, με στόχο την ανάταξη της εθνικής οικονομίας. 

 στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισμού σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο και 

ανταγωνιστικό πλαίσιο, με στόχο την παραγωγή πλούτου και τη διασφάλιση ποιοτικών 

θέσεων εργασίας στο κλάδο 

Εκτιμάται ότι η ζήτηση για αγορά παραθεριστικής κατοικίας στην Νοτιοανατολ ική Ευρώπη 

και ιδιαίτερα στην Μεσόγειο είναι υψηλή και μάλιστα υπολογίζεται ότι 1 στους 3 Ευρωπαίους 

ενδιαφέρεται να αποκτήσει παραθεριστική κατοικία. Την προηγουμένη εκτίμηση υποστηρίζει 

σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ για την Ελλάδα, με την οποία εκτιμάται ότι 2 -4 εκατομμύρια 

Ευρωπαίων θα αναζητήσουν κατοικία στην χώρα μας έως το 2020.  

 

Η αγορά παραθεριστικής κατοικίας αποτελεί μία από τις σύγχρονες τάσεις και καταγράφει 

σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 1/6 

περίπου της χώρας έχει εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες. Οι περισσότερες αγορές κατοικίας, 

όσο αφορά στους αλλοδαπούς αγοραστές, γίνονται από τους Άγγλους και ακολουθούν οι Γερμανοί 

και οι Σκανδιναβοί.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στην αγορά παραθεριστικής κατοικίας είναι : 

 φυσική οµορφιά / εναλλαγές τοπίων / ακτές / ποιότητα θαλασσών 

 εύκρατο κλίµα 

 πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά 

Αναφορικά με την περιοχή μελέτης η κύρια κατοικία συγκεντρώνεται στους υφιστάμενους 

οικισμούς, οι περισσότεροι των οποίων δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο και  οριοθετήθηκαν 

σταδιακά με αποφάσεις του νομάρχη Αργολίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 24.4.1985 (ΦΕΚ 

181Δ). Εξω από τα όρια αυτά που κατά κανόνα είναι διευρυμένα πέραν των περιμετρικών 

κατοικιών, παρατηρείται επέκταση με τις διατάξεις εκτός σχεδίου για κατοικία, κυρίως στους 

παραλιακούς οικισμούς. Μεγάλη συγκέντρωση παραθεριστικών κατοικιών υψηλής ποιοτικής 

στάθμης παρατηρείται  στην παράλια ζώνη από Πορτοχέλι Χηνίτσα, Κόστα, Αγ. Αιμιλιανός και 
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μέχρι Ερμιόνη, δυτικά του Πορτοχελίου στην περιοχή Βερβερόντα και δυτικότερα προς Κορακιά, 

όπου μάλιστα εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού 

Εκπροσώπων Εργατικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΦΕΚ 737Δ/1999) και βορειότερα της 

Κοιλάδας στην περιοχή Σαλάντι και της Costa Bianca. Η ζήτηση παραθεριστικής κατοικίας 

αναπτύχθηκε από τα τέλη της 10/ετίας του 1980 με κύριους παράγοντες έλξης παραθεριστών 

«επώνυμων» και υψηλής οικονομικής στάθμης την ποιότητα του παραλιακού χώρου, την εύκολη 

θαλάσσια πρόσβαση και την εγγύτητα στην Αθήνα. Η κτηματαγορά που αναπτύχθηκε για αυτό 

τον τύπο οικιστών στην Ερμιονίδα απέτρεψε την δημιουργία εμπορικής παραθεριστικής κατοικίας, 

με κατάτμηση της επιτρεπόμενης στο άρτιο γήπεδο των 4 στρεμμάτων δόμησης σε πλείονες της 

μίας ανεξάρτητες κατοικίες. Σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων  π.χ. παρατηρείται δημιουργία μέχρι 

και 5 κατοικιών ανά τετραστρεμμία, με συνέπεια την υπερσυγκέντρωση και την 

λειτουργική/αισθητική υποβάθμιση της ποιότητας του οικισμένου χώρου.  Η έλξη που ασκεί η 

περιοχή περί το Πορτοχέλι σε οικιστές δεύτερης κατοικίας ήταν και ο λόγος που η 

απαλλοτριωθείσα για αεροδρόμιο έκταση να μεταβιβαστεί στην ΔΕΠΟΣ το 1980, σε μια εποχή που 

υπήρχε σχεδιασμός δημιουργίας υποδομών β κατοικίας για την υποδοχή οικιστών εκ του 

εξωτερικού. 

Σήμερα, το ενδιαφέρον για αγορά δεύτερης κατοικίας εξακολουθεί να υπάρχει, γεγονός που 

αποδεικνύεται και από την ελαφρά μόνο κάμψη των αξιών γης συγκριτικά με άλλες περιοχές της 

Χώρας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την εν γένει οικονομική συγκυρία,   

Δ.3.5  Μεταφορικές Υποδομές – Ανάπτυξη Αεροδρομίου  

 

Η ανάπτυξη των αερομεταφορών έχει μεγάλη επίδραση στην οικονομία και ανάπτυξη μιας χώρας 

αλλά και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή που χωροθετείται η μεταφορική υποδομή. Μερικοί 

τομείς στους οποίους επιδρούν θετικά οι αερομεταφορές είναι οι επίγειες μεταφορές, ο τουρισμός, 

τα καταλύματα, η εστίαση, η διασκέδαση, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες τεχνολογίας 

πληροφορικής ακόμη και η λιανική πώληση.  

Εξετάζοντας επισταμένα  τις αεροπορικές μεταφορικές υποδομές γίνεται φανερό πως αποτελεί ένα 

τομέα που μπορεί να απασχολήσει αρκετά άτομα, λειτουργώντας θετικά στον περιορισμό του 

φαινομένου της ανεργίας. Η αύξηση της κινητικότητας μεταξύ χωρών δίνει ώθηση στις 

οικονομικές δραστηριότητες και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίες στις συναπτόμενες 

συνεργαζόμενες χώρες. Τα δυνατά στοιχεία που προκύπτουν με βάσει τα ήδη λειτουργούντα 

κύρια και περιφερειακά αεροδρόμια  εκ των υστέρων δείχνουν συσχέτιση στην αύξηση της 

κίνησης των αερομεταφορών που μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης για την οικονομική ανάπτυξη 

μιας χώρας. 

Οι αερομεταφορές όπως και οι οδικές μεταφορές επηρεάζουν όσο λίγοι άλλοι τομείς της 

οικονομίας, τη φυσιογνωμία μιας περιοχής. Κοντά σε περιοχές που αναπτύσσονται αερομεταφορές 

και συνδυάζουν την τουριστική υποδομή δύναται να παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των 
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τουριστικών πόρων. Επαρκή στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει μία κοντινή σχέση μεταξύ της κίνηση 

των αερομεταφορών και της οικονομικής προόδου. Έρευνα για το παγκόσμιο ΑΕΠ και την κίνηση 

των αερομεταφορών, που πραγματοποιήθηκε από το ICAO (International Civil Aviation 

Organisation), κατά τη διάρκεια 20 ετούς περιόδου από το 1975 έως το 1995, έδειξε τη θετική 

συσχέτιση μεταξύ του τομέα των αερομεταφορών και της παγκόσμιας ευημερίας. 

Ειδικότερα για την τουριστική ανάπτυξη, οι τομείς που επηρεάζονται από τις αερομεταφορές είναι 

η αύξηση των αφίξεων των τουριστών - οι εισερχόμενοι τουρίστες (εισερχόμενος τουρισμός) που 

μεταφράζονται σε οικονομικούς πόρους ενισχύοντας τα τοπικά συναλλαγματικά αποθέματα των 

περιοχών αλλά και γενικά της χώρας. Οι τουρίστες δημιουργούν ζήτηση σε καταλύματα, σε 

εστίαση, σε μεταφορές, σε άνθηση του λιανικού εμπορίου καθώς και σε άλλες υπηρεσίες 

συνδεδεμένες με τον τουρισμό. 

Η αύξηση των αφίξεων των τουριστών οδηγεί αναπόφευκτα στην αύξηση των νέων θέσεων 

εργασίας στον κλάδο του τουρισμού. Δεδομένης της επίδρασης στον τομέα του τουρισμού η 

αύξηση των αφίξεων τουριστών δημιουργεί θέσεις εργασίας που καλύπτουν όλο το εύρος της 

οικονομίας, χειριστές αεροπορικών υποδομών, τουριστικές επιχειρήσεις και στελέχωση 

εγκαταστάσεων σε βασικό προσωπικό. 

Η αυξημένη κινητικότητα στις αερομεταφορές ενισχύει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές (ισχύει για 

αεροδρόμια τύπου cargo). Οι επιχειρήσεις επωφελούνται όταν τα εμπορεύματα μπορούν να 

μεταφερθούν γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος ενώ αυξάνονται και τα συναλλαγματικά 

αποθέματα. Οι αερομεταφορές είναι καθοριστικές στη μεταφορά ευαίσθητων και ευπαθών 

προϊόντων. Τα αεροδρόμια δε λειτουργούν πλέον απλά ως πύλες μετακίνησης αλλά 

αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τη γενικότερη ευημερία. Τα αεροδρόμια προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

υψηλών προδιαγραφών προς άλλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες αλλά και τους άμεσους 

καταναλωτές, ταξιδιώτες.  

 

Αναφορικά με την περιοχή μελέτης Πορτοχελίου η μόνη εφικτή αεροπορική εξυπηρέτηση γίνεται 

από τον αερολιμένα Ε. Βενιζέλος της Αθήνας. Ο πολιτικός αερολιμένας Καλαμάτας βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη απόσταση και δεν προσφέρεται για μετακινήσεις από εξωτερικό με προορισμό την ΝΑ 

Αργολίδα. Στην Τρίπολη λειτουργεί στρατιωτικό αεροδρόμιο που δεν εξυπηρετεί πτήσεις πολιτικής 

αεροπορίας 

Η απόσταση του Πορτοχελίου από τον αερολιμένα Αθηνών είναι 195 χλμ (διαδρομή 2ω & 45 λ), 

από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τρίπολης (μέσω Ναυπλίου-Αργους-κόμβου Στέρνας της ΕΟ 

Κορίνθου-Τρίπολης) 135 χλμ (διαδρομή 2 ώρες) και το Καλαμάτας 215 χλμ (διαδρομή 3ω & 15λ). 

Ειδικά για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης αναφέρεται ότι το υπό αναθεώρηση 

Περιφερειακό ΠΧΣΑΑ προβλέπει την χρησιμοποίηση του και ως πολιτικού αερολιμένα, 

εντάσσοντας το στα σημαντικά αναπτυξιακά έργα για την Πελοπόννησο. Ήδη με την ΚΥΑ 

Φ.900/65/248761/Σ.426/16.9.2014 (ΦΕΚ 2946/Β) των Υπουργών Άμυνας και Υποδομών, 
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αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η κοινή χρήση του αεροδρομίου μεταξύ Πολεμικής και Πολιτικής 

Αεροπορίας και η  παραχώρηση χώρου στην ΥΠΑ για την κατασκευή αεροσταθμού. Η ισχύς της 

απόφασης παραχώρησης είναι διετής.  Ενδιαφέρον για την εξαγγελθείσα ανάπτυξη του πολιτικού 

αεροδρομίου Τρίπολης μέσω ΣΔΙΤ, σύμφωνα με μελέτη μετατροπής που  εκπόνησε  η καναδική 

εταιρεία ΙΒΙ Group και κοστολόγησε την απαιτούμενη επένδυση στα 75-90 εκατ. ευρώ περίπου, 

εκδηλώθηκε από διεθνείς οίκους, που βλέπουν την επένδυση αυτή ως μοναδική ευκαιρία ίδρυσης 

αεροδρομίου-βάση για χαμηλού κόστους εταιρείες ανά την Ευρώπη, που θα μπορούσε να 

μετεξελιχθεί σε cargo αεροδρόμιο, μεταφέροντας φθηνότερα τα προϊόντα της Πελοποννήσου στο 

εξωτερικό. Πάντως εκφράζονται αμφιβολίες εάν τελικά υλοποιηθεί έγκαιρα ο σκοπός της εν λόγω 

παραχώρησης στο υπόψη αεροδρόμιο με την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών υποδοχής 

λειτουργιών πολιτικής αεροπορίας, αν ληφθεί υπόψη η τρέχουσα χρηματοδοτική στενότητα και οι 

αντιδράσεις που δημιουργούνται από την γειτνίαση του με το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο 

αυτό, επανέρχεται σε επικαιρότητα το θέμα δημιουργίας αεροδρομίου στο Πορτοχέλι που άνοιξε 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και προχώρησε μέχρι και την απαλλοτρίωση χιλίων περίπου 

στρεμμάτων από το Δημόσιο. Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, από την προδιαγωνιστική 

διαδικασία διερεύνησης του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών  διαπιστώθηκε έντονο 

ενδιαφέρον για να συμπεριληφθεί στο ακίνητο και η χρήση αεροδρομίου.  

 

Η προσφορά των αεροδρομίων στην οικονομία μέσω της ανάπτυξης των αερομεταφορών είναι 

φανερή από τα παραπάνω ωστόσο η δημιουργία και λειτουργία αεροδρομίων επιβαρύνει το 

περιβάλλον με ποικίλους τρόπους όπως ηχορύπανση, ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, συνεπώς 

χρειάζεται προσεκτική χωροθέτηση αλλά και επιλογή των λειτουργιών που θα επιτελεστούν και θα 

εξυπηρετηθούν στο μέλλον.  

Οι αερομεταφορές εμπλέκουν μεγάλο φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών που επιβαρύνουν ή 

επιδρούν στο περιβάλλον όπως η λειτουργία των αεροσκαφών, η λειτουργία οχημάτων του 

αεροδρομίου αλλά και των συσσωρευμένων οχημάτων επιβατών, η λειτουργία του επίγειου 

εξοπλισμού του αεροδρομίου (Ground Service Equipment – GSE), ο καθαρισμός και η συντήρηση 

των αεροσκαφών, των GSE και οχημάτων. Άλλοι επιβλαβείς παράγοντες είναι οι διαδικασίες 

αποπάγωσης και αποφυγής τήξης (anti icing) των αεροσκαφών και αεροδιαδρόμων, η τροφοδοσία 

των αεροσκαφών και οχημάτων με καύσιμα καθώς και η αποθήκευση καυσίμων, διαδικασίες 

συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων και οι οικοδομικές εργασίες 

που συνδυάζονται με την κατασκευή των αεροδρομίων ή την επέκτασή τους. 
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Υφιστάμενοι αερολιμένες της χώρας ανά χρήση και δυναμικότητα 

 

Επιμέρους αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την προτεινόμενη χρήση του ΕΣΧΑΔΑ για τη δημιουργία μεταφορικών υποδομών που θα 

δράσουν υποστηρικτικά στη λειτουργία της χρήσης «Τουρισμός Αναψυχή». Η θέση του νέου 

αεροδρομίου προτείνεται κατά μήκος του ακινήτου το οποίο κατά το παρελθόν προέκυψε από 

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σύμφωνα με την Υπ. Απόφ. Ν.13255/9943/8.1.1973 (ΦΕΚ8Δ/1973) 

για την κατασκευή αερολιμένα.  Ο διάδρομος του νέου αεροδρομίου προβλέπεται να είναι 

παράλληλος με το παραλιακό μέτωπο. Η προτεινόμενη ανάπτυξη μεταφορικής υποδομής 

αεροδρομίου, δύναται να δράσει υποστηρικτικά στην παράλληλη ανάπτυξη μέσω της χρήσης 

«Τουρισμού –Αναψυχής» με 9οπο γκολφ και αντίστροφα. Επιπλέον οι γειτονικές υφιστάμενες 

τουριστικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αναμένεται να ωφεληθούν από τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου.     

Η ανάπτυξη του αεροδρομίου θα συνεισφέρει θετικά στην άμβλυνση της εποχικότητας του 

τουρισμού, θα προσελκύσει τουρίστες υψηλότερων εισοδημάτων, θα δημιουργηθούν επιπλέον 

ξενοδοχειακές υποδομές, θα υπάρξει προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, ενώ θα τονωθεί και 

η ανταγωνιστικότητα της περιοχής.     
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Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο Ε.  «Ανάπτυξη και Περιγραφή του ΕΣΧΑΔΑ» στη 

συνέχεια, στο υπόψη ακίνητο εξετάζεται η περίπτωση ιδρύσεως αεροδρομίου Κατηγορίας Β.  

 

Αναφορικά με τις ειδικές διατάξεις για την ανάπτυξη αεροδρομίων το Π.Δ. 158/2002 "Ίδρυση, 

οργάνωση, εκμετάλλευση κλπ. πολιτικών αερολιμένων", όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 348/2002 ("Π.Δ."), καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

ίδρυση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό την οργάνωση, την διοίκηση, τη λειτουργία και την 

εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φυσικά πρόσωπα καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 

 Αεροδρόμιο είναι η συγκεκριμένη - χερσαία ή υδάτινη - περιοχή μαζί με τα κτίρια, τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της, η οποία είναι προορισμένη να εξυπηρετεί, συνολικά ή εν 

μέρει, την άφιξη, την αναχώρηση και την επίγεια κίνηση πολιτικών αεροσκαφών. Τα 

αεροδρόμια διακρίνονται σε αερολιμένες και πεδία προσγείωσης. 

 Αερολιμένας είναι το αεροδρόμιο, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υποδομή σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις και σε υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και 

ταχυδρομείου. 

 Πεδίο Προσγείωσης νοείται κάθε χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος για την προσγείωση, 

απογείωση και τους ελιγμούς αεροσκαφών. 

 

Για την ίδρυση και κατασκευή αεροδρομίου καθώς και για την λειτουργία και εκμετάλλευση 

πολιτικού αερολιμένα απαιτούνται οι αντίστοιχες άδειες, ίδρυσης-κατασκευής και λειτουργίας - 

εκμετάλλευσης. Προβλέπονται δύο κατηγορίες αδειών ίδρυσης κατασκευής πολιτικών 

αεροδρομίων: 

 Κατηγορία Α: Η άδεια ίδρυσης κατασκευής αεροδρομίου Κατηγορίας Α (αερολιμένας) 

χορηγείται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξυπηρέτηση 

πτήσεων δημόσιας μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. 

 Κατηγορία Β: Η άδεια ίδρυσης κατασκευής αεροδρομίου Κατηγορίας Β χορηγείται από τον 

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξυπηρέτηση αιτήσεων του ιδιοκτήτη 

του, των προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του χωρίς αμοιβή, καθώς και των 

εκπαιδευτικών πτήσεων και πτήσεων γενικής Αεροπορίας.  

Η άδεια χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ, υποβάλλεται 

αίτηση από τον ενδιαφερόμενο με προσδιορισμό της συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης, στην 

οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο, που συνοδεύεται με  

α) εδαφολογική έκθεση και  
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(β) χάρτες της περιοχής με την ακριβή θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το 

αεροδρόμιο, κλίμακας 1:50.000, και 1:5.000 με τα σχετικά όρια του οικοπέδου και οδοιπορικό 

σκαρίφημα. 

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται την χορήγηση Άδειας Ίδρυσης - 

Κατασκευής Κατηγορίας Β, πέραν των παραπάνω οριζομένων, αυτά θα πρέπει να είναι πολίτες με 

ιθαγένεια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου που 

κατέχει άδεια λειτουργίας εκμετάλλευσης Κατηγορίας Β δύναται να προτείνει επιβολή 

αερολιμενικών τελών στην ΥΠΑ προς έγκριση. Το ύψος των αερολιμενικών τελών καθορίζεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η άδεια λειτουργίας 

αεροδρομίου Κατηγορίας Β δεν προβλέπει, κατά νόμο, την παροχή αμιγώς κρατικών υπηρεσιών, 

όπως αστυνόμευσης, άμυνας, ελέγχου διαβατηρίου, τελωνειακού ελέγχου, ελέγχου δημόσιας 

υγείας, εποπτείας, επίβλεψης και επιθεώρησης εφαρμογής αεροπορικής νομοθεσίας καθώς και 

υπηρεσίες αεροναυτιλίας, μετεωρολογίας διάσωσης και πυρόσβεσης οι οποίες απαιτούνται μόνο 

για αερολιμένες Κατηγορίας Α, το δε λειτουργικό τους κόστος επιβαρύνει τον κάτοχο της άδειας 

ίδρυσης κατάστασης και λειτουργίας εκμετάλλευσης αερολιμένα Κατηγορίας Β. 

 

 

 

Επί του συγκεκριμένου ακινήτου, σε απάντηση σχετικού εγγράφου του ΤΑΙΠΕΔ, η  Διεύθυνση 

Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) απάντησε με το 

ΥΠΑ/Δ3/Α/2980/7.4.2015 έγγραφο της ότι προκειμένου να καθοριστεί εκ νέου εάν έκταση αυτή 

καλύπτει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και κατασκευή αεροδρομίου κατηγορίας Α ή Β, 

απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το ΠΔ 158/2002 (κατάθεση σχετικού 

φακέλου και ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης) και ότι η οριστική εκτίμηση επί της 

δυνατότητας δημιουργίας αεροδρομίου θα εκφρασθεί ύστερα από αυτοψία κλιμακίου της ΥΠΑ, επί 

δεδομένου αιτήματος. Επίσης, η Διεύθυνση Αερολιμένων της ΥΠΑ,  από μια πρώτη εκτίμηση βάσει 

των στοιχείων της από 15-9-1972 Έκθεσης, θεωρεί ότι η εν λόγω έκταση είναι κατ΄ αρχήν 

κατάλληλη για την κατασκευή αεροδρομίου, επισημαίνοντας ότι επειδή το εν λόγω 

αεροδρόμιο θα βρίσκεται μέσα στην Τερματική Περιοχή Αθηνών που βρίσκεται στη δικαιοδοσία 

του ελέγχου προσέγγισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα απαιτηθεί 

συντονισμός με την αρμόδια ομάδα της εναέριας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της 

αεροπορικής κίνησης.  
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Δ.3.6 Κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με τη λειτουργία 

αεροδρομίου Κατηγορίας Β’   

 
 

Περιβαλλοντικός θόρυβος 

 
Ο σχεδιασμός των ορίων στηρίζεται και σε ακουστικές και κοινωνικές έρευνες των επιπτώσεων 

στον γενικό πληθυσμό. Στον τομέα αυτό, λόγω της συζήτησης για τις νέες πολιτικές και τα όρια, οι 

εξελίξεις είναι συνεχείς. Τον Σεπτέμβριο του 2006 δημοσιεύτηκαν στοιχεία έρευνας μεγάλης 

κλίμακας για τις επιπτώσεις στον πληθυσμό από τον αεροπορικό θόρυβο στο αεροδρόμιο της 

Φρανκφούρτης. Τα αποτελέσματα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα τα οποία μέχρι σήμερα βασίζονται 

σε σχετικές μελέτες του Μiedema (1965, 1991) και Guski (2004) ότι το 25% του γενικού 

πληθυσμού να είναι σοβαρά ενοχλημένο με στάθμες 62 Lden και πλέον φαίνεται το 25% να είναι 

σοβαρά ενοχλημένο με στάθμες 50 Lden γεγονός το οποίο σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές σε 

πολλούς τομείς της πολιτικής αντιμετώπισης θορύβου. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής 

συγκλίνουν επίσης με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και για άλλη ανάλογη (αλλά μικρότερης 

κλίμακας) μελέτη που έγινε το 2005 στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Τα δεδομένα αυτά πίεσαν 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει συζητήσεις για την ανάγκη αναθεώρησης της έκθεσης για 

τους δείκτες περιβαλλοντικού θορύβου που εκδόθηκε το 2002.  

 

Σήμερα στην Ελλάδα ευρίσκονται σε ισχύ : 

o Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/A/6.10.81) όπου αναφέρονται τα επιτρεπόμενα επίπεδα 

θορύβου  

o Η Υπουργική Απόφαση 17252/92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92) η οποία αναφέρεται στο ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου στις αστικές περιοχές : 

Ισοδύναμη Στάθμη Θορύβου LΑeq(08:00-20:00) = 67 dB(A) 

Δείκτης θορύβου L10 (18 hrs) από 06:00 έως 24:00 = 70 dB(A). 

o Ο Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160/A/16.10.86) σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Κεφάλαιο z, Κυρώσεις – Αστικές Ευθύνες όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/25.4.2002 

(ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τις ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 και ΚΥΑ 69269/5387/25.11.90.  

 Άρθρο 28 ποινικές κυρώσεις 

 Άρθρο 29 αστικές ευθύνες 

 Άρθρο 30 διοικητικές κυρώσεις 

o Η ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ384/Β/28-3-2006) η οποία ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 

σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.  

o Η ΚΥΑ 37393/2028/29.3.03 (ΦΕΚ 1418/B/29.3.03) η οποία καθορίζει τα μέτρα και τους 

όρους για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
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εξωτερικούς χώρους (η οποία υπερκαλύπτει και τα προβλεπόμενα στις : Υπ. Απ. 

2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, Υπ. Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, Υπ. Απ. 

69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 και Υπ. Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91) 

 

 

Κατά τη νομοθεσία “περιβαλλοντικός θόρυβος” νοείται: οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις 

αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, 

σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας όπως 

ορίζονται στο παράρτημα IΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 1022). 

 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζεται το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συντονίζει τους συναρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα για 

την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 

 

Ως δείκτες θορύβου καθορίζονται δείκτες αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου, οι δείκτες Lden 

και Lnight κατά τα αναφερόμενα στο παράρτημα I του άρθρου 11 για την προετοιμασία και την 

αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς και για 

οποιαδήποτε μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων από οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό και 

βιομηχανικό θόρυβο. Η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί, εκτός των Lden και Lnight, και 

άλλους πρόσθετους δείκτες αξιολόγησης θορύβου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή/ και σε ειδικές 

περιπτώσεις.  

 

 

 

όπου: 

Lday (12−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) 

Levening ( 4−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού θορύβου) και 

Lnight (8−ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 

 

Στο άρθρο 6 της υπ Αριθμ. 13586/724  απόφασης προσδιορίζονται οι Μέθοδοι αξιολόγησης για 

τους δείκτες του θορύβου. Επίσης πέραν των προκαθορισμένων μεθόδων σε περίπτωση που η 

αρμόδια αρχή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη μέθοδο υπολογισμού, συνιστώνται 

εναλλακτικοί μέθοδοι. Συγκεκριμένα δύναται να χρησιμοποιηθεί για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ 
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ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ το: ECAC.CEAC Doc. 29 “Report on Standard Method of Computing Noise Contours 

around Civil Airports”, 1997. Από τις διάφορες μεθόδους προσομοίωσης των πτητικών οδών, 

χρησιμοποιείται η τεχνική τμηματοποίησης, όπως αναφέρεται στο μέρος 7.5 του ECAC.CEAC Doc. 

29. 

 

Τέλος Στην υπαριθμ. οικ. ΚΥΑ 210474/ 2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 204 19,02,2012 - 

Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού 

Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων (σύμφωνα με την Οδηγία 

2002/49/ΕΚ). Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση αποσκοπείται η αντιμετώπιση και 

διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου μέσω εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Ν. 

1650/86, και των άρθρων 2, 3 και 5 

της κοινής υπουργικής απόφαση 13586/724/ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006 με την οποία έγινε η 

εναρμόνιση της Ευρωπ Οδηγίας 2002/49/ΕΚ στην Ελληνική νομοθεσία, και καθορισμού ορίων 

οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες 

αξιολόγησης Lden (24−ωρος ) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός) έτσι όπως αυτοί ορίζονται στην εν 

λόγω Οδηγία. 

 

Η διαδικασία ελέγχου, υπολογισμού και αξιολόγησης των ανωτέρω ορίων γίνεται στο πλαίσιο της 

στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου με τις διαδικασίες και μεθοδολογίες που προβλέπονται 

σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 13586/724/ΦΕΚ 384/Β΄/28−3−2006 εναρμόνισης της 

Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. 

Σε περίπτωση μέτρησης των ανωτέρω δεικτών και ορίων δέον όπως πραγματοποιείται σε σημεία 

που βρίσκονται σε ύψος 4.0 ±0,2 m (3,8 έως 4,2 m) πάνω από το έδαφος και στην πιο 

εκτεθειμένη πρόσοψη των κτηρίων. Για το σκοπό αυτό, η πιο εκτεθειμένη πρόσοψη είναι ο 

εξωτερικός τοίχος απέναντι και πιο κοντά προς τη συγκεκριμένη πηγή θορύβου. 

Πέραν των ανωτέρω κατευθύνσεων του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τη στρατηγική 

χαρτογράφηση θορύβου, βάσει του Τεχνικού Περιβαλλοντικού Εγχειριδίου, τόμος Ι, της Διεθνούς 

οργάνωσης-επιτροπής της πολιτικής αεροπορίας (ICAO) για την προστασία του περιβάλλοντος 

παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία  πιστοποίησης θορύβου αεροσκαφών, ενώ παράλληλα 

προκύπτουν επιπλέον κατευθύνσεις για την πληρέστερη ηχομέτρηση σε αεροδιαδρόμους. Οι 

περισσότεροι τύποι μικρών αεροσκαφών που καταγράφονται από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπία 

Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) συμμορφώνονται με τον Τεχνικό Περιβαλλοντικό Εγχειρίδιο για 

το θόρυβο σύμφωνα με το παράρτημα 16, ICAO Annex 16, Volume 1. Αντίστοιχα η καταγραφή 

από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπία Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) για τις προελκυόμενες 

εκπομπές συμμορφώνεται με το Τεχνικό Περιβαλλοντικό Εγχειρίδιο σύμφωνα με το παράρτημα 

16, ICAO Annex 16, Volume Ι1  
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Τρόπος ηχομέτρησης Environmental Technical Manual, Volume I, Procedures for the Noise 

Certification of Aircraft, International Civil Aviation Organization - Committee on Aviation 

Environmental Protection (ICAO) 

 

Για τις ανάγκες της ΣΜΠΕ, το ΤΑΙΠΕΔ ανέθεσε στην εταιρεία Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ να εκπονήσει 

αρχική μελέτη εκτίμησης θορύβου από τη μελλοντική λειτουργία του αεροδρομίου. Σύμφωνα με 

τη μελέτη, οι επιπτώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία κρίνονται ως αμελητέες. Πιο συγκεκριμένα, τα 

συμπεράσματα της ως άνω μελέτης καταγράφουν τα εξής: 

 

Για την κάλυψη των κριτηρίων αεροπορικού θορύβου και των απαιτήσεων του Π.Δ. 1178/81 σε 

όλους τους χρονικούς ορίζοντες θα πρέπει να εξεταστούν οι ισοθορυβικές καμπύλες NEF. Επίσης, 

βάσει της 2002/49/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. 211773/2012 η χαρτογράφηση του θορύβου και η σύγκριση 

με τα θεσμοθετημένα όρια γίνεται με τις ισοθορυβικές καμπύλες Lden.  

Στο Αεροδρόμιο στο Πόρτο Χέλι (ΑΠΧ) θεωρήθηκε πως δεν εκτελούνται βραδινές ή νυκτερινές 

πτήσεις, οπότε δεν υπολογίστηκαν οι δείκτες βραδιού και νύκτας.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον υφιστάμενο θόρυβο βάθους και την υφιστάμενη ηχοστάθμη Lden σε 

σχέση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων σημειώνονται τα εξής:  

 

• Δεν εκτελέστηκαν ηχομετρήσεις δεδομένου ότι πρόκειται για νέο αεροδρόμιο και δεν υφίστανται 

πτήσεις αεροσκαφών για να καταγραφούν οι στάθμες θορύβου στους δέκτες.  

 

• Η εκτίμηση των επιπτώσεων γίνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας θορύβου, ήτοι αφενός του 

ορίου των 70 dB(A) αλλά και των κριτηρίων θορύβου του Π.Δ. 1178/81, που θεσπίζει ως ελάχιστο 

κριτήριο για την ύπαρξη επιπτώσεων στις χρήσεις γης τα 27 NEF και κατ’ επέκταση τα 62 dB(A) 

Lden. Επίσης ακολουθούνται οι συστάσεις της ΕΕ καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης 

ΜΠΕ της ΥΠΑ, που ορίζουν να γίνεται ποσοτική-αντικειμενική αξιολόγηση των επιπτώσεων του 

θορύβου στο κοινό, με βάση τις σχέσεις ΤΕΡΜ 2000. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση 

των επιπτώσεων θορύβου γίνεται ως προς απόλυτες τιμές ορίων και κριτηρίων και όχι σχετικά με 
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τις υφιστάμενες στάθμες θορύβου σε δέκτες ή τον θόρυβο βάθους, που ούτως ή άλλως έχουν 

γενικότερα ληφθεί υπόψη στα παραπάνω όρια και κριτήρια με βάση κοινωνικές έρευνες.  

 

• Μετά από αυτά, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση του θορύβου βάθους L90 αλλά και των Ld, Le, Ln 

και Lden τόσο στις εντός Σχεδίου όσο και στις εκτός Σχεδίου περιοχές με βάση το Ελληνικό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ 360. Συγκεκριμένα:  

– Εκτός Σχεδίου: L90 35 dB(A), Ld 45 dB(A), Le 40 dB(A), Ln 35 dB(A), Lden 45 dB(A).  

– Εκτός Σχεδίου: L90 45 dB(A), Ld 55 dB(A), Le 50 dB(A), Ln 45 dB(A), Lden 55 dB(A).  

 

• Οι παραπάνω εκτιμηθείσες ηχοστάθμες είναι τουλάχιστον κατά 10 dB(A) μικρότερες από τις 

υπολογισθείσες Ισοθορυβικές Καμπύλες Lden ≥62 dB(A) ήτοι των 60 Lden και άνω, που συνεπώς 

παραμένουν αναλλοίωτες, εκφράζοντας και τη συνολική στάθμη θορύβου.  

 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών (μελέτη αεροπορικού θορύβου, Παραστημα ΙΙΙ), δείχνουν 

επίπεδα θορύβου κάτω των 62 dB(A) Lden ή των 27 NEF πέριξ του αεροδρομίου, συνεπώς 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ από τον αεροπορικό θόρυβο.  

Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, στις επόμενες Eικόνες παρουσιάζονται οι Ισοθορυβικές Καμπύλες 

Lden σε dB(A) και NEF για όλα τα σενάρια στα έτη 2017 και 2022, πάνω σε ψηφιακά υπόβαθρα 

κατάλληλης κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται από πρόσφατη δορυφορική εικόνα οι υφιστάμενες 

χρήσεις γης και οι προτεινόμενες από το ΕΣΧΑΔΑ για τη λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων. 

 

 
Ισοθορυβικές καμπύλες NEF 2017 και Χρήσεις γης της άμεσης περιοχής. Κλίμαξ ≈ 1: 30.000 
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Ισοθορυβικές καμπύλες Lden 2017 και Χρήσεις γης της άμεσης περιοχής. Κλίμαξ ≈ 1: 30.000 

 
 

 
Ισοθορυβικές καμπύλες NEF 2022 και Χρήσεις γης της άμεσης περιοχής. Κλίμαξ ≈ 1: 30.000 
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Ισοθορυβικές καμπύλες Lden 2022 και Χρήσεις γης της άμεσης περιοχής. Κλίμαξ ≈ 1: 30.000 

 
 

 

Βάση των αποτελεσμάτων των ισοθορυβικών καμπυλών προκύπτουν τα εξής:  

 

• Όλες οι ισοθορυβικές καμπύλες, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια όχληση, ήτοι οι 

καμπύλες Lden ≥62 dB(A) και ≥27 NEF βρίσκονται εντός της περιοχής του αεροδρομίου και 

μακριά από οικιστικές περιοχές.  

 

• Μετά το έτος 2017, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των  

ισοθορυβικών καμπυλών προϊόντος του χρόνου λόγω αύξησης της αεροπορικής κίνησης.  

 

 

• Παρά την αύξηση της αεροπορικής κίνησης δεν υφίστανται ζώνες όχλησης άνω των 62 Lden και 

27 NEF λόγω των λιγοστών κινήσεων 2-10 μικρών αεροσκαφών ημερησίως και σε μεγάλη 

απόσταση από τους δέκτες.  

 

• Σε ό,τι αφορά τους ευαίσθητους δέκτες θορύβου, στο πλησιέστερο σημείο των ορίων οικισμού 

Πόρτο Χέλι, υπολογίστηκε θόρυβος 53,5 dB(A) Lden για το σενάριο των 5 αεροσκαφών 

ημερησίως (10 αφιξοαναχωρήσεις) και 56,5 dBA για το σενάριο διπλάσιου φόρτου δηλ. 10 

αεροσκαφών ημερησίως (20 αφιξοαναχωρήσεις). Επίσης, στην πλησιέστερη οικία υπολογίστηκε 

θόρυβος 52,8 dB(A) Lden για το πρώτο σενάριο και 55,8 dBA για το δεύτερο σενάριο του 

διπλάσιου φόρτου. Ο θόρυβος αυτός είναι πολύ χαμηλότερος από το θεσμοθετημένο όριο 70 

dB(A) Lden.  
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• Η όχλησή από τον αεροπορικό θόρυβο σε ετήσια βάση και για όλους τους χρονικούς ορίζοντες 

και στα δύο σενάρια που εξετάστηκαν είναι σχεδόν μηδενική ενώ το ποσοστό των σοβαρά 

οχλουμένων βάσει των υιοθετημένων καμπυλών όχλησης θορύβου TERM-2000 είναι μηδέν.  

 

• Με βάση τα παραπάνω, οι επιπτώσεις θορύβου κατά τη λειτουργία του έργου από τον 

αεροπορικό θόρυβο είναι αμελητέες καθόσον το ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται από 

υψηλές στάθμες θορύβου είναι μηδενικό.  

Σημειώνεται ότι επειδή οι ζώνες όχλησης 25, 30, 35 και 40 NEF του Π.Δ. 1178/81 (στις οποίες 

θεωρείται ότι ο αεροπορικός θόρυβος έχει επιπτώσεις σε χρήσεις γης) περιορίζονται μέσα στην 

έκταση των διαδρόμων, προκύπτουν τα εξής:  

 

• Ο αριθμός των κατοικιών και των ανθρώπων που εκτίθενται στο θόρυβο εντός των ζωνών 

αυτών είναι μηδέν.  

 

• Λόγω του περιορισμού των θιγομένων εκτάσεων μέσα στην έκταση των διαδρόμων , δεν 

υφίσταται καμία χρήση γης ευαίσθητη στον θόρυβο εντός των ζωνών NEF.  

 

• Συγκεκριμένα, στην πλησιέστερη οικία υπολογίστηκαν 22,9 NEF και στο πλησιέστερο σημείο των 

ορίων οικισμού Πόρτο Χέλι 23,1 NEF (για το δυσμενέστερο σενάριο του φόρτου των 10 

αεροσκαφών ημερησίως). Οι στάθμες αυτές είναι πολύ χαμηλότερες από οποιαδήποτε στάθμη του 

δείκτη NEF που βάσει του Πίνακα 1 του Π.Δ. 1178/81 θα μπορούσε να προκαλέσει έστω και την 

παραμικρή επίπτωση.  

 

• Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και τη σύγκριση της μελλοντικής αναμενόμενης 

κατάστασης με την υφιστάμενη προκύπτει ότι αναμένεται μεν μια μικρή σχετικά αύξηση του 

θορύβου αλλά η αναμενόμενη τελική ηχοστάθμη θορύβου, ακόμη και στο δυσμενέστερο από τα 

εξετασθέντα σενάρια, θα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα χωρίς να προκαλέσει καμία 

επίπτωση (αμελητέες επιπτώσεις) σε οποιαδήποτε χρήση γης ευαίσθητη στον θόρυβο.  

 

• Τα αποτελέσματα του θορύβου ακόμη και με το διπλάσιο φόρτο σε σχέση με το αρχικό σενάριο, 

και η μεγάλη σχετικά απόστασή τους από τα όρια της νομοθεσίας, δείχνουν ότι ενδέχεται και με 

μεγαλύτερο ακόμη αεροπορικό φόρτο οι επιπτώσεις από το θόρυβο να παραμένουν χαμηλές και 

μη σημαντικές. Συνεπώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και αυτό το σενάριο προς περαιτέρω 

διερεύνηση. Εν τούτοις, για να αξιολογηθεί τέτοιο σενάριο με διακριτά μεγαλύτερους φόρτους, θα 

πρέπει πέραν των νομοθετικών ορίων θορύβου, να εξεταστεί και το κριτήριο της ενδεχόμενης 

σημαντικής αύξησης του θορύβου λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου σε σχέση με την 

υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς το έργο. Το σενάριο αυτό δεν μπορεί να εξεταστεί με βάση τα 
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υπάρχοντα στοιχεία, καθώς απαιτείται μεγαλύτερη βεβαιότητα στην εκτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του θορύβου με διενέργεια ηχομετρήσεων.  

 

Συνεπώς, το έργο του αεροδρομίου, τόσο κατά την έναρξή του το 2017, όσο και στην πλήρη 

ανάπτυξή του το 2022, ακόμα και μετά την αναμενόμενη αύξηση της αεροπορικής κίνησης, στο 

πλαίσιο των σεναρίων που εξετάστηκαν ως προς τους φόρτους, μπορεί με βεβαιότητα να 

εκτιμηθεί ότι θα παραμένει ένα έργο που μπορεί να λειτουργεί με μηδενικές ή αμελητέες 

επιπτώσεις αεροπορικού θορύβου. 

 

 
Εκπομπές αεροπορικών μεταφορών 

 
Οι αεροπορικές μεταφορές επηρεάζουν με δύο τρόπους την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην 

περιοχή επιρροής του αεροδρομίου. Πρώτον λειτουργούν σαν πόλος έλξης κυκλοφοριακής 

φόρτισης στα οδικά δίκτυα της περιοχής και επιβαρύνεται έτσι η ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Δεύτερον λόγω των αεροπορικών κινήσεων, ειδικά κατά τις φάσεις προσγείωσης και απογείωσης, 

οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε μικρή απόσταση, είτε σε επαφή με το έδαφος, εκπέμπονται 

σημαντικές ποσότητες ρύπων, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικό πρόβλημα, ορισμένες 

τουλάχιστον ώρες αιχμής κίνησης του αεροδρομίου. Κατά τις φάσεις τροχοδρόμησης και αναμονής 

των αεροσκαφών εκπέμπονται σε μεγάλη ποσότητα CO και υδρογονάνθρακες και τούτο διότι οι 

προαναφερθέντες ρύποι αποτελούν προϊόντα ατελών καύσεων και οι κινητήρες των αεροπλάνων 

κατά τις ανωτέρω φάσεις λειτουργούν με μικρότερη απόδοση. Κατά τις φάσεις απογείωσης και 

αναρρίχησης του κύκλου λειτουργίας των αεροσκαφών εκπέμπονται σε μεγαλύτερη ποσότητα 

ΝΟx τα οποία σχηματίζονται κατά την οξείδωση του ατμοσφαιρικού αζώτου στις υψηλές 

θερμοκρασίες καύσεως των κινητήρων των αεροσκαφών. 

 

Τα αεροσκάφη κατά τα διάφορα στάδια της φάσης λειτουργίας τους εκπέμπουν διαφορετικά είδη 

υδρογονανθράκων από την εξάτμιση τους (ιδιαίτερα στην φάση αναμονής και τροχοδρόμησης 

παράγονται αξιοσημείωτες ποσότητες άκαυστων αρωματικών και οξυγονωμένων 

Υδρογονανθράκων), που με τη σειρά τους ,ανάλογα φυσικά με τους ρυθμούς εκπομπής τους, 

δημιουργούν τα προβλήματα οσμών στις γειτονικές περιοχές. Οι οργανικές ενώσεις που 

θεωρούνται υπεύθυνες για την δημιουργία οσμών από μερικώς καιόμενο καύσιμο, συνδέονται με 

τις ομάδες των υδροξυ, μεθοξυ παραγώγων και τις φουρόνες και αλκυλοβενζαλδεύδες. Οι 

συγκεκριμένες οργανικές χημικές ενώσεις που εμφανίζονται στις εξατμίσεις αεροσκαφών και 

δημιουργούν οσμές, δεν έχουν μελετηθεί ικανοποιητικά αν και αξιολογείται ότι τα ήδη των 

υδρογονανθράκων που συμπεριέχονται στις εξατμίσεις των αεροσκαφών είναι ιδιαιτέρως 

πολυάριθμα. 
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Αναφορικά με τη λειτουργία του αεροδρομίου κατηγορίας Β’ στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας δεν 

προβλέπεται μεγάλη φόρτιση της ατμόσφαιρας με ρύπους μιας και η λειτουργία του δε θα είναι 

συνεχής ενώ το ανάγλυφο και οι υφιστάμενοι άνεμοι θα βοηθήσουν στη διασπορά των ρύπων. 

 

Αναφορικά με την εκτίμηση των ρύπων από τις εκπομπές των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Β’ 

κατηγορίας Πόρτο Χελίου Αργολίδας θα πρέπει να προσδιοριστεί ο κύκλος λειτουργίας 

αεροσκαφών ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες πτήσεως και εδάφους. Αναλυτικά 

περιλαμβάνει : 

 

 προσέγγιση αεροσκάφους 

 προσγείωση αεροσκάφους 

 μετακίνηση του αεροσκάφους στις θέσεις αποβίβασης 

 στάθμευση αεροσκάφους 

 τυχόν έλεγχοι ρουτίνας κινητήρων των αεροσκαφών 

 αναμονή στο άκρο του διαδρόμου 

 απογείωση αεροσκάφους 

 ανύψωση αεροσκάφους 

 

Οι εκπομπές των ρύπων από τα αεροσκάφη εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας τους, 

δηλαδή : 

 αναμονή-λειτουργία σε χαμηλά στοιχεία (ρελαντί) (idle) 

 απογείωση (take off) 

 προσγείωση (landing) 

 αναρρίχηση μέχρι τα 3000 feet (~900 m) (climbout) 

 προσέγγιση εδάφους από ύψος 3000 feet (~900 m) (approach) 

 

Ο υπολογισμός των εκπομπών από κινήσεις αεροσκαφών φέρει την ονομασία κύκλος 

προσγείωσης-απογείωσης (Landing - Take off cycle ή LTO cycle), ο οποίος είναι διαφορετικός για 

κάθε κατηγορία αεροπλάνου. Έτσι οι κύριες πηγές μονοξειδίου του άνθρακος και των 

υδρογονανθράκων στους αερολιμένες είναι τα αεροσκάφη κατά το στάδιο της αναμονής-

τροχοδρόμησης (όταν οι μηχανές δουλεύουν σε ρελαντί). Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

προαναφερθέντες ρύποι αποτελούν προϊόντα ατελών καύσεων και οι μηχανές των αεροπλάνων 

κινούνται κατά το στάδιο της τροχοδρόμησης λιγότερο αποδοτικά, συγκριτικά με τα άλλα στάδια 

λειτουργίας τους. Αντίθετα τα οξείδια του αζώτου εκπέμπονται σε μεγαλύτερές ποσότητες κατά τα 

στάδια της απογείωσης και αναρρίχησης μέχρι τα 3000 feet και τούτο διότι σχηματίζονται κατά 

την οξείδωση του ατμοσφαιρικού αζώτου στις υψηλές θερμοκρασίες των συστημάτων καύσεως. Ο 

χρόνος που οι μηχανές του αεροσκάφους δουλεύουν ρελαντί διαφοροποιείται ανάλογα με την 
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κίνηση που παρουσιάζει το αεροδρόμιο, γιατί είναι συνάρτηση του χρόνου αναμονής-

τροχοδρόμησης πριν την απογείωση και μετά την προσγείωση.  

 
 

 

Δ.3.7 Φέρουσα ικανότητα  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) προτείνει τον ακόλουθο ορισμό για τη φέρουσα 

ικανότητα : «Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας 

τουριστικός προορισμός, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού, οικονομικού, κοινωνικο 

- οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια μη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης 

των επισκεπτών». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO 1983) υιοθετεί την έκφραση της 

φέρουσας ικανότητας ως σταθερότυπου σε όρους έντασης της χρήσης του χώρου, με βάση τη 

ξενοδοχειακή πυκνότητα (13 – 15 τ.μ. ανά άτομο) ή την πυκνότητα της ευρύτερης τουριστικής 

περιοχής (20 -100 κλίνες ανά εκτάριο μέχρι 200 – 1000). Σε παράκτιες περιοχές περιοριστικό 

παράγοντα στην κατάρτιση και επιλογή ενός σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης έχουν οι φυσικοί 

πόροι (έδαφος, νερό, κ.α.), οι υποδομές (διάθεσης αποβλήτων, μεταφορές κ.α.) και τα κοινωνικο 

– πολιτιστικά και δημογραφικά στοιχεία της φέρουσας ικανότητας. 

Η φέρουσα ικανότητα μίας τουριστικής περιοχής μπορεί να μετρηθεί με όρους διαφόρων 

παραγόντων : 

 Φυσικοί παράγοντες : υπερβολική τροφοδότηση των εγκαταστάσεων 

 Οικολογικούς / Περιβαλλοντικούς παράγοντες : υποβάθμιση φυσικών πηγών 

(περιβαλλοντικό κόστος) π.χ. αλλαγή συμπεριφοράς των ζώων, μείωση αριθμού ειδών 

ζώων, διάβρωση, ή αλλαγές στην ποιότητα του νερού.  

 Αισθητικοί / Αντιληπτικοί / Ψυχολογικοί παράγοντες : υποβάθμιση της εμπειρίας 

αναψυχής των επισκεπτών, λόγω συνωστισμού ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος   

 Κοινωνικοί παράγοντες: εχθρική αντιμετώπιση από την τοπική κοινότητα  

Είναι χρήσιμο η βέλτιστη φέρουσα ικανότητα να εξακριβωθεί, προκειμένου ο τουρισμός να είναι 

βιώσιμος και τα οφέλη από αυτόν να είναι τα μέγιστα σε μακροχρόνια περίοδο. Η αύξηση του 

αριθμού των τουριστών θα αυξήσει τα κέρδη. Εάν όμως ο τουρισμός σε μία περιοχή ξεπεράσει τη 

φέρουσα ικανότητά της, θα προκαλέσει φυσικές, οικολογικές αισθητικές και κοινωνικές αρνητικές 

επιπτώσεις, με αποτέλεσμα η ελκυστικότητα και η δυνατότητα κερδών της τουριστικής περιοχής 

να μειωθούν. Είναι λοιπόν δυνατόν, σε πολλές περιπτώσεις, ο τουρισμός να καταστρέφει τον ίδιο 

τον τουρισμό. Η έννοια της φέρουσας ικανότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτο 

μέγεθος, αλλά στο πλαίσιο κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών συνθηκών.  Τα όρια 
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της φέρουσας ικανότητας μπορούν να επηρεασθούν από παράγοντες χρόνου και κλίμακας, 

όπως π.χ. η διάρκεια παραμονής, η διάρκεια χρήσης των τουριστικών πόρων, η χωρική 

διασπορά της τουριστικής ανάπτυξης κ.α. Τις περισσότερες φορές η φέρουσα ικανότητα 

λειτουργεί μαζί και ως όριο και ως στόχος, όπου η φέρουσα ικανότητα του τουριστικού 

προορισμού καθορίζει την επιλογή βέλτιστου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και το 

επιθυμητό πρότυπο καθορίζει την αποδεκτή φέρουσα ικανότητα.  

Όπως αναλύεται ακολούθως η επενδυτική ταυτότητα του Ακινήτου είναι η «Μικτή χρήση» του 

άρθρου 11 παρ. Β5 του Ν.3986/2011. Η μικτή χρήση θα συμπεριλαμβάνει τις εξής γενικές 

κατηγορίες χρήσεων: 

α) «Τουρισμός-αναψυχή» του άρθρου 11 παρ. Β1 του Ν.3986/2011, με προεξάρχουσες ειδικές 

χρήσεις αυτές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και την δημιουργία γηπέδου γκολφ 9 

οπών,  και  

β) «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» του άρθρου 

11 παρ. Β4 του ιδίου νόμου, για την δημιουργία  μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’.  

Σύμφωνα με την 10788/5.3.2004 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Φ.Ε.Κ. 285/Δ/5.3.2004)  για την επιλογή 

και χωροθέτηση περιοχών εγκαταστάσεων τουρισμού ή παραθερισμού πρέπει να λαμβάνονται τα 

εξής κριτήρια τα οποία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

Κριτήρια χωροθέτησης δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής 

Κριτήρια.  

Περιοχή 
Τουρισμού 

 

Περιοχή 
Παραθ. 

Κατοικίας 

 

Περιοχή 
Αναψυχής 

 

Μονάδες 
εκτός 

οικισμών 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ  

Κλίμα  * ** *   

Προσιτές ακτές *** ** *** *(6) 

Περιαστικό πράσινο *(7) **(8) *** *(7) 

Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση ** * ***   

Άλλοι φυσικοί πόροι (1) *** *(10) *** *(10) 

Εξοχές (2) ** ** *** *(9) 

Τόποι - διαδρομές εξαιρετικής θέας **   **   

Αρχαιολογικοί - ιστορικοί τόποι ***   ** *(9) 

Μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί *** ** *   

Κυκλικές δραστηριότητες, φεστιβάλ *   * *(9) 

Παραδοσιακές δραστηριότητες *       

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

Ευκολία προσπέλασης **   ***   

Απόσταση από οικισμούς   * ***   

Εγγύτητα σε τουριστικές ροές ***   *   

Επιβάρυνση δικτύων Α*** ** * ** 

Υφιστάμενο δυναμικό ** **(11) ** * 
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Αποδοτικότητα υφιστάμενου δυναμικού ***     * 

Απασχόληση (3) *     * 

ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Φέρουσα ικανότητα)  

Χωρητικότητα - κορεσμός πόρων Α*** Α** ** ** 

Μηχανική αντοχή - καταλληλότητα εδάφους Α*** Α* * * 

Αισθητική αντοχή Α*** Α** ** *** 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Εθνικοί - περιφερειακοί στόχοι (4) Α** * * * 

Σχέση με άλλους τομείς: χωροθέτηση Α*** * **(12) *(12) 

α. ο αριθμός των αστερίσκων (ένα έως τρία) δείχνει το σχετικό βάρος του κριτηρίου κατά τη 

διαδικασία επιλογής είτε των ζωνών είτε μεμονωμένων μονάδων 

β. το Α σημαίνει ότι το κριτήριο μπορεί από μόνο του να αξιολογηθεί ως απαγορευτικό για τη 

χωροθέτηση της ζώνης ή της μονάδος 

  Διευκρινιστικές Σημειώσεις του Πίνακα Κριτήρια χωροθέτησης δραστηριοτήτων 

τουρισμού και αναψυχής  

1) Φυσικοί τουριστικοί πόροι νοούνται αυτοί που μπορούν να προσελκύσουν τουριστική κίνηση: 

ενδιαφέροντες γεωλογικοί σχηματισμοί, παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές, σπήλαια, 

ιαματικές πηγές, οικοσυστήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, παράκτιες ζώνες κλπ. 

2) Εξοχές νοούνται περιοχές χωρίς ή με εξαιρετικά αραιή δόμηση χωρίς ασύμβατες 

δραστηριότητες με καλό κλίμα, ανεξάρτητα αν διαθέτουν και «φυσικό κάλλος» στις οποίες 

ισχύουν διατάξεις ελέγχου οικιστικής επέκτασης, προστασίας περιαστικού περιβάλλοντος και 

εκτόνωσης του πληθυσμού βεβαρυμμένων οικιστικά περιοχών καθώς και περιοχές ελέγχου 

συμβατότητας των χρήσεων γης. 

3) Εξετάζεται η ύπαρξη υποαπασχολούμενου ή άνεργου εργατικού δυναμικού στην περιοχή και οι 

θετικές επιπτώσεις από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με την αξιοποίησή της. 

4) Κατά τη χωροθέτηση περιοχών είτε μεμονωμένων μονάδων εξειδικεύονται και υλοποιούνται οι 

εθνικοί στόχοι για την ανάπτυξη του τουρισμού και της αναψυχής, όπως αυτοί προσδιορίζονται 

από τα χωροταξικά πλαίσια και προγράμματα. 

5) Ελέγχεται η ύπαρξη συγκριτικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη του τουρισμού έναντι 

άλλων δραστηριοτήτων. 

6) Ελέγχεται η επάρκεια των ακτών για την ικανοποίηση και των τοπικών αναγκών αναψυχής. 

7) Ελέγχεται η τήρηση των κανονισμών για την λειτουργία του περιαστικού πρασίνου και τη 

χωροθέτηση συμβατών προς αυτό χρήσεων. 

8) Ελέγχεται η διασφάλιση του περιαστικού πρασίνου από αυθαίρετη ανάπτυξη της 

παραθεριστικής κατοικίας. 

9) Ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων για τη διατήρηση της αξίας του τουριστικού πόρου κατά 

περίπτωση. 

10) Εξετάζεται αν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους από την ανάπτυξη 

τουρισμού και αναψυχής. 
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11) Εξετάζονται οι υφιστάμενες τάσεις για ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας και η δυνατότητα 

χωροθέτησης πολεοδομικού κέντρου στις ίδιες περιοχές. 

12) Εξάρτηση της χωροθέτησης χρήσεων αναψυχής σε συνδυασμό με περιοχές άλλων χρήσεων 

π.χ. βιομηχανικές περιοχές και ζώνες (αναψυχή) βιομηχανικών εργασιών, εκπαίδευση, υγεία. 

 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου Ακινήτου Πορτοχελίου, δεν έχει εφαρμογή το σύνολο των 

παραπάνω κριτηρίων, ούτε τίθεται ζήτημα σύγκρισης μεταξύ εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης 

για να χρησιμοποιηθεί βαθμολόγηση με σχέση βαρύτητας μεταξύ των κριτηρίων. Το Ακίνητο 

βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και προορίζεται για δραστηριότητες τουρισμού-αναψυχής (με 

γήπεδο γκολφ 9 οπών) και αεροδρομίου. 

Τα σχετικά κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί επιτυγχάνονται μέσα στα όρια της φέρουσας 

ικανότητας του Ακινήτου. Ακολούθως εξετάζεται ο βαθμός πλήρωσης των σχετικών κριτηρίων 

φέρουσας ικανότητας στην σημερινή κατάσταση του Ακινήτου (μαύροι αστερίσκοι) και σε πλήρη 

ανάπτυξη του σχεδίου αξιοποίησης του Ακινήτου (κόκκινοι αστερίσκοι).   

 

 

 

                                Πλήρωση κριτηρίων φέρουσας ικανότητας  

Κριτήρια Βαθμός πλήρωσης 

Α. ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ  

1 Προσιτές ακτές * 

2 Περιαστικό πράσινο ** 

3 Αρχαιολογικοί - ιστορικοί τόποι * 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

1 Ευκολία προσπέλασης ** 

2 Εγγύτητα σε τουριστικές ροές * 

3 Επιβάρυνση δικτύων ** 

4 Υφιστάμενο δυναμικό * 

5 Αποδοτικότητα υφιστάμενου δυναμικού * 

6 Απασχόληση  * 

Γ. ΑΝΤΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Φέρουσα ικανότητα)  

1 Χωρητικότητα - κορεσμός πόρων ** 

2 Μηχανική αντοχή - καταλληλότητα 

εδάφους 

** 

3 Αισθητική αντοχή ** 

Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

1 Εθνικοί - περιφερειακοί στόχοι  * 

2 Σχέση με άλλους τομείς χωροθέτηση * 

*    πλήρωση στην υφιστάμενη κατάσταση  
*   πλήρωση σε πλήρη ανάπτυξη 

 

 

Προσιτές ακτές: Το ακίνητο δεν έχει επαφή με τη θάλασσα και η όποια ανάπτυξη του δεν 

επηρεάζει την δυνατότητα προσέγγισης τρίτων στις παραλίες. Οι ακτές Βερβερούδα και 

Πορτοχελίου παραμένουν προσιτές στο κοινό. Διασφαλίζονται οι άμεσες προσβάσεις μέσω 
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παραλιακών οδών αλλά και οδών που συνδέουν το παραλιακό μέτωπο με τον οικισμό 

Πορτοχελίου. Το κριτήριο πληρούται επαρκώς.  (*). 

 

Περιαστικό πράσινο: .  Το ακίνητο δεν περιλαμβάνει δασικές εκτάσεις, ενώ οι υφιστάμενες 

ζώνες πρασίνου χαρακτηρίζονται περιορισμένες ενώ δέχονται οχλήσεις από μια πληθώρα 

λειτουργιών (καταπατήσεις, αυθαίρετη δόμηση, σκουπίδια κ.α.). Η θέση του ακινήτου σε σχέση με 

τον οικισμό Πορτοχελίου και την περιβάλλουσα ζώνη δεν επηρεάζει την ανάπτυξη περιαστικού 

πρασίνου στην εκτός αυτού ζώνη. Με την ανάπτυξη της επένδυσης αναμένεται να δημιουργηθούν 

και να ενισχυθούν οι ζώνες πρασίνου. Τα ¾ της επιφάνειας του ακινήτου, θα παραμείνουν 

ακάλυπτα από κτίρια και δρόμους, χώρος ο οποίος στο μείζον μέρος του θα καλυφθεί με χαμηλή, 

θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση, θα αποτελέσει με την κατάλληλη αρχιτεκτονική τοπίου ένα 

πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή. Επίσης οι ζώνες πρασίνου θα δράσουν ενισχυτικά στον 

περιορισμό των επιπτώσεων από τη δημιουργία του αεροδρομίου κατηγορίας Β’ (περιορισμός 

ηχορύπανσης, διατήρηση μικροκλίματος περιοχής και αντιστάθμιση εκπομπών). Το κριτήριο 

πληρούται από την παρούσα κατάσταση στο ακίνητο. (**). 

 
 Ακάλυπτη επιφάνεια γηπέδου εκτός κτιρίων/δρόμων  
Χρήση  Καταλαμβανόμενη 

Επιφάνεια  

Ποσοστό 

ακαλύπτου 

χώρου  

Ακάλυπτη 

Επιφάνεια  

ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡ. 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

167,4  75%  125,6  

ΓΚΟΛΦ  260,0  95%  247,0  

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  200,0  50%  100,0  

Σύνολο  627,4  75%  472,6  

 

 

Αρχαιολογικοί - ιστορικοί τόποι: Εντός του Ακινήτου δεν υπάρχουν καθορισμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι με ειδικούς όρους ελέγχου της δόμησης. Το κριτήριο πληρούται από την 

παρούσα κατάσταση στο Ακίνητο (*). 

 

Ευκολία προσπέλασης: Στην παρούσα κατάσταση του ακινήτου δεν υπάρχει σύνδεση 

προσπέλασης από την επαρχιακή οδό Κρανιδίου-Πορτοχελίου. Η προτεινόμενη επένδυση θα 

βελτιώσει την κυκλοφοριακή επικοινωνία με τους πλησίον οικισμούς. Η προσπέλαση από το δίκτυο 

εθνικό αυτοκινητοδρόμων (Κόρινθος-Πάτρα, Κόρινθος-Τρίπολη) που είναι σχετικώς δυσχερής με 

περιορισμένη ταχύτητα και ασφάλεια κίνησης στα τμήματα Ισθμός-Π.Επίδαυρος-Κρανίδι-

Πορτοχέλι και Ναύπλιο-Λιγουριό-Κρανίδι-Πορτοχέλι και χρήζει ανακαίνισης, έχει συμπεριληφθεί 

στο ΕΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πρόβλεψη του αεροδρομίου μέσα στο ακίνητο θα 

διευκολύνει την πρόσβαση από μακρινές και διεθνείς περιοχές προέλευσης χρηστών, όχι μόνο στο 

ακίνητο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας.  Το κριτήριο θα πληρωθεί με την 

υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. (**). 
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Εγγύτητα σε τουριστικές ροές:  Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του σημαντικότερου άξονα 

τουριστικών ροών της ΝΑ Αργολίδας που καταλήγει στην Κόστα και από εκεί στις Σπέτσες. 

Επίσης, σε ακτίνα 50 χλμ βρίσκεται πληθώρα θέσεων και περιοχών τουριστικού, ιστορικού, 

πολιτιστικού κλπ ενδιαφέροντος, όπως οι Σπέτσες, η Παλαιά Επίδαυρος και το ομώνυμο θέατρο 

της, που ελκύουν μεγάλο μέρος εν δυνάμει χρηστών. όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση 

τουριστικών ροών κατά την θερινή περίοδο. Το κριτήριο πληρούται από την παρούσα κατάσταση 

στο Ακίνητο (*). 

 

Επιβάρυνση δικτύων (Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ενέργειας) : 

Ύδρευση.  Εντός του ακινήτου δεν υπάρχει υποδομή για ύδρευση. Για την ύδρευση θα 

πρέπει να διερευνηθεί το σενάριο διασύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο της Δ.Κ. Πορτοχελίου. Η 

ΔΕΥΑ Ερμιονίδας (τεως ΔΕΥΑ Κρανιδίου) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την περιοχή μελέτης.  

Για το σχεδιασμό της επένδυσης στο εν λόγω ακίνητο Πορτοχελίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι στην Ελλάδα η μέση τυπική τιμή οικιακής κατανάλωσης του νερού εκτιμάται σε 200 

L/ημέρα/κάτοικο. Ειδικά για τουριστικές εγκαταστάσεις και ανάλογα την τουριστική περίοδο η 

κατανάλωση νερού θεωρείται αυξημένη και φθάνει στα όρια των 300 έως 600L/ημέρα/χρήστη. 

Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης νερού (νερό δεύτερης 

χρήσης, αποθήκευση ομβρίων, χρήση επεξεργασμένων λυμάτων κ.α.) Η άρδευση του πρασίνου 

εντός του ακινήτου θα περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή, με επιλογή φυτών με χαμηλές 

αρδευτικές ανάγκες. 

Αποχέτευση.  Το ακίνητο δε διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης 

του ακινήτου με τις προγραμματιζόμενες δημοτικές υποδομές αποχέτευσης, δύναται να 

χωροθετηθεί  σε περιοχή συμβατή με τις χρήσεις του ΕΣΧΑΔΑ, εντός του ακινήτου, αυτόνομη 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της 

προτεινόμενης ανάπτυξης. Επιπλέον θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα κατάλληλης 

επεξεργασίας των λυμάτων εντός του ακινήτου και ανακύκλωση του «γκρι» νερού για άρδευση, 

διαδικασία που μπορεί να μειώσει τις ποσότητες νερού για άρδευση κατά 20% περίπου. 

 

Ενέργεια. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην εξεταζόμενη Δ.Κ. Πόρτο Χελίου κρίνεται επαρκές. Το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κρίνεται γενικά ικανοποιητικό. Πλησίον του εξεταζόμενου ακινήτου 

υπάρχουν υποδομές ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ και υποδομές τηλεπικοινωνίας, που δύναται να 

προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελλοντικής επένδυσης. Μελλοντικά η ζήτηση σε 

ηλεκτρική ενέργεια από τις εφαρμοζόμενες επενδύσεις θα πρέπει να προσδιοριστεί ενώ εκτιμάται 

ότι δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση. Για την ανάπτυξη του ακινήτου θα πρέπει να εξεταστεί 

η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.  

Τα υπάρχοντα δίκτυα βασικών υποδομών δεν αναμένεται να επιβαρυνθούν σε κρίσιμο βαθμό, 

συνεπώς το κριτήριο πληρούται (**) 
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Υφιστάμενο δυναμικό ανάπτυξης: Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν υπάρχει υλοποιητέο 

δυναμικό στο ακίνητο, υπάρχει όμως λανθάνον δυναμικό ανάπτυξης που σχετίζεται με την 

δυνατότητα αξιοποίησης του σύμφωνα με το ώριμο θεσμικό εργαλείο των ΠΕΡΠΟ. Οι υφιστάμενες 

τάσεις, όπως εκδηλώθηκαν από την προδιαγωνιστική διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

επικεντρώνονται κυρίως σε ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που παρέχουν την 

δυνατότητα πώλησης ή/και μακροχρόνιας μίσθωσης επιπλωμένων κατοικιών σε ποσοστό μέχρι 

30% της επιτρεπόμενης ανάπτυξης, συμπληρωματικά δε στην ανάπτυξη γκολφ και επίσης 

αεροδρομίου. Οι χρήσεις αυτές που βελτιώνουν ποιοτικά το δυναμικό ανάπτυξης του ως ΠΕΡΠΟ, 

μπορεί να δοθούν στο ακίνητο μέσω των προτάσεων του ΕΣΧΑΔΑ. Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα 

αυξήσει την δυνατότητα υλοποίησης του δυναμικού ανάπτυξης που δεν έχει εκδηλωθεί ως τώρα.  

(*). 

 

Αποδοτικότητα υφιστάμενου δυναμικού: Η μέχρι τώρα αποδοτικότητα του ακινήτου είναι 

μηδενική έως αρνητική. Το δυναμικό ανάπτυξης που προσέλαβε το ακίνητο πρώτα με την 

πρόβλεψη δημιουργίας αεροδρομίου και στη συνέχεια για την ανάπτυξη του ως ΠΕΡΠΟ για β΄ 

κατοικία παρέμεινε αναξιοποίητο επί σειρά δεκαετιών με αποτέλεσμα την παράνομη νομή 

υφιστάμενων πόρων από επέμβαση τρίτων.. Προφανέστατα η επενδυτική ταυτότητα που θα 

προσδώσει στο ακίνητο το ΕΣΧΑΔΑ στο πλαίσιο του Ν.3986/2011 θα επιτρέψουν την αποδοτική 

αξιοποίηση του για τους σκοπούς του υπόψη νόμου.  Αναμένεται πλήρωση του κριτηρίου (*). 

 

Απασχόληση: Η εποχική συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης δημιουργεί εποχική ζήτηση 

εργαζόμενων. Η ανάπτυξη του Ακινήτου θα αυξήσει την ζήτηση για μόνιμη απασχόληση και θα 

επιδράσει θετικά στην περιοχή συνεπώς το κριτήριο θα πληρωθεί με την αξιοποίηση του Ακινήτου, 

στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ (*). 

 

Χωρητικότητα - κορεσμός πόρων : Με τις προτάσεις του Σεναρίου 2 της ισόρροπης ανάπτυξης 

του ΕΣΧΑΔΑ, η ανάπτυξη του ακινήτου γίνεται σε πολύ ήπια και φιλική στο περιβάλλον μορφή, 

που αποδεικνύεται (όρα και Πίνακα Β.3.2):  

 

Από τον συντελεστή δόμησης. Από 0,20 που επιτρέπεται για ανάπτυξη με τις διατάξεις 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου και για ΠΕΡΠΟ, ο Σ.Δ. μειώνεται κατά 3,3 φορές και 

φτάνει στο 0,06 στο σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου.  

 

Από την χωρητικότητα σε χρήστες. Εκτιμάται ένας πληθυσμός 661 χρηστών, έναντι των 5.019 και 

4.183 που μπορεί να φθάσουν στην περίπτωση ανάπτυξης με διατάξεις ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου και για ΠΕΡΠΟ, δηλαδή, κατά 7,6 και 6,3 χαμηλότερο πληθυσμό 

χρηστών.  
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Από την μικτή πυκνότητα. Στην συνολική έκταση του ακινήτου εκτιμάται μικτή πυκνότητα 10,5 

κλινών/εκτάριο, που είναι πολύ χαμηλότερη από τις πυκνότητες 8 και 9 κλινών/στρέμμα (80 και 

90 ανά εκτάριο) για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων που συνιστά το Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για του Τουρισμό για τις εκτός σχεδίου 

τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές (Α), στις οποίες εμπίπτει και το Ακίνητο Πορτοχελίου (όρα Κεφ. 

Α.2.2). Συνεπώς η υλοποίηση της ανάπτυξης του Ακινήτου πληροί το κριτήριο (**). 

 

Μηχανική αντοχή - καταλληλότητα εδάφους : Από τη γεωλογική διερεύνηση τεκμηριώνεται 

ότι το έδαφος είναι κατάλληλο για δόμηση, με την λήψη των κατάλληλων μέτρων ως προς την 

θεμελίωση. Άλλωστε τούτο αποδεικνύεται από την υλοποιημένη δόμηση στην όμορη έκταση του 

οικισμού Πορτοχελίου, με πολυώροφα κτήρια ξενοδοχείων. Η ενδεχόμενη δημιουργία γηπέδου 

γκολφ ενδείκνυται λόγω της ελεύθερης επιφάνειας που υφίσταται όπως επίσης και η δημιουργία 

μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’. Επιπλέον σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό 

(ΦΕΚ1154/Β/12/08/2003) η περιοχή της Ερμιονίδας κατατάσσεται στην  Περιοχή Ι με την 

χαμηλότερη σεισμική καταπόνηση. Με την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας που θα εκπονηθεί 

στη φάση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου θα προβλεφθούν τα κατάλληλα ων μέτρων ως 

προς την θεμελίωση.  

Η υλοποίηση της ανάπτυξης πληροί το κριτήριο (**). 

 

Αισθητική αντοχή :  Το ακίνητο προσφέρεται για υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική και 

πολεοδομική σύνθεση καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Η ενδεχόμενη επένδυση του 

γηπέδου γκολφ θα προσδώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το εκτεταμένο σχήμα του ακινήτου και 

η γεωμορφολογική σύνθεση του φυσικού αναγλύφου, σε συνδυασμό με την πολύ μικρή κάλυψη 

με κτήρια,  επιτρέπουν την μορφολογική αφομοίωση των δομημένων όγκων χωρίς όχληση στην 

περιβάλλουσα ζώνη. Το γεγονός ότι τα ¾ της επιφάνειας του ακινήτου θα φέρουν ποικιλία 

χαμηλής, θαμνώδους και υψηλής βλάστησης, με έντονη την παρουσία του γκολφ,  ενισχύει την 

αισθητική ταυτότητα του ακινήτου. Το κριτήριο πληρούται. (**). 

 

Εθνικοί - περιφερειακοί στόχοι : Τηρούνται στο ΕΣΧΑΔΑ οι βασικές και σχετικές με την 

ανάπτυξη του ακινήτου κατευθύνσεις του υπερκείμενου επιπέδου σχεδιασμού, που περιέχονται 

στο Γενικό Πλαίσιο Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για του Τουρισμό και στο Περιφερειακό Πλαίσιο  

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνεπώς 

πληρούται το κριτήριο (*). 

 

Σχέση με άλλους τομείς χωροθέτηση : Η ανάπτυξη μέσω του ΕΣΧΑΔΑ είναι συμβατή με τις 

χρήσεις που ήδη είναι εγκατεστημένες στην πέριξ του ακινήτου περιοχή. Δεν υπάρχουν στην 
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ευρύτερη περιοχή χρήσεις γης ασύμβατες με αυτές της προτεινόμενης Μικτής Χρήσης. Το κριτήριο 

πληρούται (*). 

Από τα ανωτέρω εκτιμάται ότι η πρόταση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου 

Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.), σε συνάρτηση με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επιφέρει ανεκτή αλλαγή στις συνθήκες που επικρατούν στο φυσικό 

περιβάλλον, εντός των ορίων της φέρουσας ικανότητας των περιβαλλοντικών πόρων και των 

υποδομών, χωρίς να προκαλούνται υπέρμετρες – μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που να 

υποβαθμίζουν το φυσικό, ανθρωπογενές και κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον. 

Δ.3.8 Ιδιοκτησιακή κατάσταση  

Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό ιστορικό του ακινήτου, προκειμένου να δημιουργηθεί αεροδρόμιο 

στο Πορτοχέλι, απαλλοτριώθηκε το 1973 υπέρ και με δαπάνη του Δημοσίου, έκταση 973.945 τ.μ.  

που εκτείνεται κατά μήκος του βορείου ορίου του οικισμού και σημειώνεται στο από 25.11.1972 

και υπό κλίμακα 1:2000 κτηματολογικό διάγραμμα που εκπονήθηκε από μηχανικούς της Ο.Ε.  

«Ευπάλινος ΤΕΠΕ-Ν. Παγώνης» θεωρημένου από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. 

Αργολίδος, Κ. Λάγιο.  Για διαφόρους λόγους, ο σχεδιασμός του τότε Υπουργείου  Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν υλοποιήθηκε και το έτος 1980 το απαλλοτριωθέν ακίνητο 

παραχωρήθηκε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ με την 662/30/9.4.1980 ΚΥΑ 

των Υπουργών Οικονομικών, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 

243Δ/22.4.1980) και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 

Μάσσητος, στον τόμο 664 με αύξοντα αριθμό 34. Η ΔΕΠΟΣ περιέφραξε το ακίνητο, έκανε 

ενέργειες πολεοδόμησης, επέτυχε τον καθορισμό του ως ΠΕΡΠΟ για την πολεοδόμηση του με το 

άρθρο 24 του Ν.2508/1999 αλλά δεν προχώρησε στην έγκριση πολεοδομικής μελέτης και σε 

κατασκευή κατοικιών. Με την κατάργηση της ΔΕΠΟΣ, το ακίνητο επανήλθε στην κυριότητα του 

Δημοσίου, μέρος του δε μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ  για την αξιοποίηση του κατά τα 

προβλεπόμενα στον Ν.3986/2011,  

Το ακίνητο στο Πορτοχέλι μεταβιβάστηκε και  περιήλθε  χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ  κατά 

πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

Ν.3986/2011 με την περ. β της παρ. 25 της υποπαραγράφου Β3  του άρθρου 1 του Ν.4254/2014 

(ΦΕΚ 85Α). Η  μεταβιβασθείσα έκταση που αναφέρεται με επιφάνεια  615.000 τ.μ. περίπου, 

βρίσκεται στην περιοχή Βερβερόντα Πορτοχελίου  του  Δήμου Ερμιονίδος και  σημειώνεται  με 

στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Α στο με ημερομηνία 

20.6.1973 και κλίμακα 1:2000 κτηματολογικό διάγραμμα με τίτλο: «Οριστική μελέτη αεροδρομίου 

− συμπληρωματικό κτηματολόγιο περιοχής αεροδρομίου», της εταιρείας Ευπαλίνος ΤΕΠΕ, που είχε 

θεωρηθεί στις 11.12.1973 από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Αργολίδος, Κ. Λάγιο. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε,  από την νεότερη αποτύπωση του μεταβιβασθέντος στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτου 

που εκπονήθηκε ύστερα από ανάθεση της ΕΤΑΔ ΑΕ στο γραφείο «PLUS Ι.Καρανίκας – 

Α.Φραντζεσκάκης & Συνεργάτες» και εμφαίνεται στο με χρονολογία Ιούλιος 2014 τοπογραφικό 

διάγραμμα τους, τούτο έχει σήμερα επιφάνεια 627.417,84  τ.μ.,. Το νέο τοπογραφικό εφαρμόζει 

στο έδαφος το ακίνητο όπως τούτο αποτυπώθηκε στο με χρονολογία 20.6.1973 διάγραμμα του 

συμπληρωματικού κτηματολογίου που εκπονήθηκε από τους της εταιρείας «Ευπαλίνος ΤΕΠΕ-

Ν.Παγώνης».  

 

 

Σχετικά με τις καταπατήσεις και καταλήψεις εντός του ακινήτου, από αυτοψία στο ακίνητο που 

πραγματοποιήθηκε την 2.10.2014 διαπιστώθηκαν εκτεταμένες επεμβάσεις τρίτων, με αυθαίρετες 

καταλήψεις και χρήσεις τμημάτων του, απόληψη γαιών, απόρριψη μπάζων και απορριμμάτων, κλπ, 

όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 Κατασκευή και χρήση ασφαλτοστρωμένων δρόμων εντός του Ακινήτου που επιτρέπουν την 

διαμπερή διέλευση τρίτων και παρέχουν πρόσβαση σε περίπου 45 καινούργιες πολυτελείς 

κατοικίες που ανεγέρθηκαν στα βόρεια του ακινήτου. Ο ένας δρόμος βρίσκεται στο κεντρο-

ανατολικό τμήμα του ακινήτου και ο δεύτερος στο δυτικό του όριο  

 Εκτεταμένες διάσπαρτες συσσωρεύσεις πετρωδών οικοδομικών υλικών, κυρίως δε από πέτρες 

που αυθαίρετα εξορύχθηκαν μέσα στο ακίνητο 

 Εκτεταμένης έκτασης επιφανειακή εκσκαφή και αφαίρεση μεγάλου όγκου γαιών και πετρωδών 

υλικών, με εμφανή αλλοίωση της φυσικής μορφής του ακινήτου, καθώς και σποραδική 

εναπόθεση μπάζων και σκουπιδιών, εντός των περιοχών αφαίρεσης γαιών και σε άλλα σημεία  

 Αυθαίρετη κατάληψη και περίφραξη τμήματος του ακινήτου επιφάνειας περίπου μισού 

στρέμματος, όπου εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ποιμνιοστάσιο 

 Αυθαίρετες καταλήψεις με περίφραξη τμημάτων  του ακινήτου στο ΝΑ άκρο του ακινήτου, που 

χρησιμοποιούνται ως μάντρα δομικών υλικών 

 Εναπόθεση εγκαταλειμμένων μηχανημάτων  

 Δημιουργία παράνομης χωματερής εναπόθεσης σκουπιδιών, με εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 7 

Χ 30 μέτρων περίπου και βάθους 4 μέτρων περίπου  

 Αυθαίρετη δημιουργία πίστας moto-cross 

 Αυθαίρετες καταλήψεις με κτίσματα κατοικιών και άλλων χρήσεων 

 Αφαίρεση-καταστροφή του εξωτερικού περιφράγματος του ακινήτου σε αρκετά σημεία  

 Βοσκή μεγάλων ζώων 

Συντάχθηκε σχετική έκθεση και διαβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στην Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας 

για την διοικητική αποβολή των όποιων καταπατητών και λήψη των νόμιμων μέτρων απόδοσης 

του ακινήτου. 
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Δ.3.9 Θεσμικό καθεστώς δόμησης  

Διατάξεις κεφ. Β του Ν.3986/2011 

 Για την πολεοδομική ωρίμανση και επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων, όπως εν 

προκειμένω και το υπόψη δημόσιο ακίνητο Πορτοχελίου που έχει περιέλθει στην κυριότητα  του 

ΤΑΙΠΕΔ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 10-17) του Εφαρμοστικού Νόμου 

3986/2011 (ΦΕΚ 152Α), όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα κυρίως με τον Ν.4092/2012 (ΦΕΚ 

220 Α). (βλέπε Κεφάλαιο Α.3 - Α.5 και Κεφάλαιο Γ.1.3) 

Κατοικία και τουριστικά καταλύματα με εκτός σχεδίου διατάξεις 

Η περιοχή του Ακινήτου βρίσκεται εκτός του ορίου του οικισμού Πορτοχέλι που δεν καλύπτεται   

από ειδικό καθεστώς δόμησης μέσω ΖΟΕ, ΓΠΣ ή σχεδίου πόλεως και ισχύουν οι γενικοί κανόνες 

της εκτός σχεδίου δόμησης βάσει του ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ) και του ΠΔ της 20.1.1988 (ΦΕΚ 

61Δ) για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί. 

Για κατοικία (σύμφωνα με το  άρθρο 6 του ΠΔ  24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ), όπως ισχύει) : 

 Ελάχιστο εμβαδόν, 4.000 μ2 

 Ελάχιστο πρόσωπο, 25 μ 

 Μέγιστη κάλυψη, 10% 

 Αριθμός ορόφων, 2 (δύο) 

 Απόσταση από όρια γηπέδου, 15.00  μ                        

 Μέγιστη δόμηση, 200 μ2.  

 Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 τ.μ μέχρι και 8000 τ.μ για μεν τα πρώτα 4.000 

τ.μ. δομούνται 200 τ.μ. για δε τα λοιπά, η δόμηση είναι ίση με το γινόμενο του υπολοίπου 

εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02, ήτοι 200 τ.μ. + (εμβ. γηπέδου - 

4.000) χ 0.02. Στα 8 στρ. δομούνται 280 τ.μ..  

 Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 8.000 τ.μ. και άνω για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ. 

δομούνται 280 τ.μ. για δε τα λοιπά, η δόμηση είναι ίση με το γινόμενο του υπολοίπου 

εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένη εν πάσει 

περιπτώσει να υπερβεί τα 400 τ.μ., ήτοι 280 τ.μ. + (Εμβ. γηπέδου - 8.000) χ 0,01. Για 

γήπεδα μεγαλύτερα των 20 στρ., η υπέρ τα 20 στρ. επιφάνεια δεν αποδίδει δόμηση. 

 Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του αρτίου, για τα οποία συντρέχουν οι  

προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ισούται με  το 

άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά 

την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15% και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) θα ανεγερθεί μια 

οικοδομή και β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο.  
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 Για Τουριστικές Εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 61Δ/1988). 

 Συντελεστής δόμησης:  

 Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,20.  

 Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρ. για μεν τα πρώτα 50 στρεμ. ορίζεται όπως στην 

περίπτωση α' για δε τα επιπλέον ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

0,15.  

 Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρ. ο συντελεστής δόμησης δια μεν τα πρώτα 

100 στρ. ορίζεται όπως στην περίπτωση β' για δε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

0,10.  

 Προκειμένου περί ξενοδοχείων πέντε και τεσσάρων  αστέρων, και μετά από έγκριση της 

καταλληλότητας του γηπέδου από τον Ε.Ο.Τ., ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,20 για όλη την έκταση 

του γηπέδου 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων:  

 Σε γήπεδα επιφάνειας μέχρι 50  στρεμμάτων, 10,50 μ. με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό 

της επιφανείας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των επτά και μισό (7,5) μέτρων δεν θα 

υπερβαίνει τα τριάντα τοις εκατό (30%) της πραγματοποιούμενη κάλυψης του κτιρίου.  

 Για κτίρια σε γήπεδα άνω των πενήντα (50) στρεμμάτων μπορεί να είναι μέχρι 13,50 

μέτρα, χωρίς αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης 

με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 10,50 

μέτρων δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της πραγματοποιούμενης 

κάλυψης του κτιρίου και ότι οι αποστάσεις αυτών από τα όρια του γηπέδου θα είναι 

τουλάχιστον: 

 Για κτίρια ύψους άνω των 7,50 μ και μέχρι 10,50 μ, σε 15 μ. 

 Για κτίρια ύψους άνω των 10,50 μ και μέχρι 13,50 μ,  σε 20,00 μ. 

 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το 

πολύ δύο (2) μέτρα. Μεγαλύτερο ύψος μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από έγκριση 

της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ΕΠΑΕ (Η ΕΠΑΕ αντικαταστάθηκε 

από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (άρθρο 45 Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α) , για λόγους 

προσαρμογής προς το περιβάλλον (κλιματολογικές συνθήκες ή αρχιτεκτονικός χαρακτήρας 

των κτισμάτων της περιοχής).  

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου   20%.  

 Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτισμάτων μέσα στο γήπεδο, τηρουμένων, 

ως προς τους όρους δόμησης των διατάξεων του διατάγματος αυτού.  

 Σε περίπτωση που ο κτιριακός όγκος υπερβαίνει τις 4.000 μ3 απαιτείται διάσπασή του σε 

μικρότερους όγκους.  
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 Για γήπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι 15 στρ. απαιτείται εκτός των άλλων σχέδιο 

γενικής διάταξης, σχέδιο της σχέσης και οργάνωσης, των ελεύθερων χώρων, καθώς και 

προσπέλασης προς την παραλία εφόσον το γήπεδο είναι παραλιακό. Για τα μεγαλύτερα των 

δέκα πέντε (15) στρεμ. απαιτείται επιπλέον και μελέτη σύνδεσης με τα δίκτυα υποδομής της 

ευρύτερης περιοχής. Ως παραλιακό γήπεδο νοείται το πρώτο γήπεδο μετά τη γραμμή 

αιγιαλού.  

 Ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα τέσσερις χιλιάδες (4.000) μ2, είναι δυνατή η 

υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μ2 με την προϋπόθεση 

παραχώρησης πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας με συμβολαιογραφική πράξη και 

χωρίς αποζημίωση στο δήμο ή την κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το 

γήπεδο, έκτασης ανάλογης με την επιπλέον των 4.000 μ2 εκμετάλλευση ως εξής: 

  Για εκμετάλλευση μεγαλύτερης των 4.000 μ2 και μέχρι 10.000 μ2 έκταση ίση με την 

επιπλέον του ανωτάτου ορίου εκμετάλλευση.  

  Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 10.000 μ2 και μέχρι 17.500 μ2 για μεν τα πρώτα 

10.000 μ2 έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση, για δε τα 

επιπλέον τετρ. μέτρα έκταση ίση με την επιπλέον των 10.000 μ2 εκμετάλλευση, 

προσαυξημένη κατά το ήμισυ της επιπλέον αυτής, δηλαδή 10.000 μ2 εκμετάλλευσης.  

 Για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 17.500 μ2 για μεν τα πρώτα 17.500 μ2 έκταση ίση με 

την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση, για δε τα επιπλέον έκταση ίση με το 

διπλάσιο της επιπλέον των 17.500 μ2 εκμετάλλευση, προσαυξημένη κατά το ήμισυ της 

επιπλέον αυτής δηλαδή των 17.500 μ2 εκμετάλλευσης. Η αρτιότητα και τα ποσοστά 

εκμετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σ' ολόκληρο το γήπεδο, πριν από την 

προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή παραχώρηση. Το τμήμα του γηπέδου, που 

παραχωρείται καθορίζεται στο σχέδιο της γενικής διάταξης της υποπαραγράφου 5 της 

παρούσας    παραγράφου. Πάντως, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση εύκολα 

προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο.  

  Ως χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, 

όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδιές, λουτρικές εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες 

την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής-τεχνικής 

υποδομής αποκλειομένων των κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

και των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ).  

 Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκποίηση εκ μέρους του δήμου ή της κοινότητας 

της έκτασης, την κυριότητα της οποίας αποκτούν σύμφωνα με τους όρους της 

παραγράφου αυτής.  

 Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Νομαρχία, η κατά την προηγούμενη 

υποπαράγραφο υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου είναι δυνατόν να 

μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού 
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ποσού. Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις περί 

απαλλοτριώσεων διατάξεις. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του 

Νομάρχη (Ο Νομάρχης αντικαταστάθηκε από τον Περιφερειάρχη (Ν.3852/2010, άρθρο 

282, παρ. 1) ύστερα α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και β) από 

εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νσεις 

Πολεοδομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική ένταξη των τουριστικών εγκαταστάσεων 

απαιτείται η υποβολή πλήρους περιβαλλοντικής μελέτης  ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα 

της μονάδας, όταν το γήπεδο βρίσκεται σε ακτίνα χιλίων (1.000) μέτρων από αξιόλογους 

φυσικούς ή πολιτιστικούς πόρους (π.χ. τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, βιότοπους, 

αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς κλπ.). Το περιεχόμενο της τεχνικής 

έκθεσης της περίπτωσης α' και των μελετών των περιπτ. β και γ ορίζεται με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 "Για την 

προστασία του Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α' 86).  

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα Ν.4002/2011 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 «έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων» του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) (Οι διατάξεις του Ν.4002/2011 

συμπληρώθηκαν με το Κεφ. Α του Ν.4179/2014 (ΦΕΚ 175Α) «Απλούστευση διαδικασιών 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, κλπ»):   

 Επιτρέπεται σε γήπεδα επιφάνειας μεγαλύτερης των 150 στρεμμάτων στα οποία ανεγείρονται 

ξενοδοχεία της κατηγορίας των πέντε αστέρων η δημιουργία σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων.  

 Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα των 

περιπτώσεων α' , γ' και δ' της παραγράφου 1Α του Ν.2160/1993, που ανεγείρονται σε συν-

δυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής.   

 Στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις 

κείμενες διατάξεις, και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων επ’ αυτών. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν 

μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της 

συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Η μακροχρόνια 

μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών. 

 Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας 

που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται 
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με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που μεταγράφεται μαζί με 

την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και καθορίζει: (i) τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί της 

ιδιοκτησίας τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, (ii) τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, 

εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών, (iii) ο φορέας διαχείρισης και 

λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού 

καταλύματος, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους αυτοτελών 

διηρημένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές 

υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και 

(v) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες των 

αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων 

χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

 Η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 

ξενοδοχειακού καταλύματος και της ειδικής τουριστικής υποδομής και εφόσον έχει χορηγηθεί 

το σήμα λειτουργίας αυτών από τον ΕΟΤ. Η χορήγηση του σήματος μνημονεύεται στη σχετική 

πράξη μεταβίβασης ή εκμίσθωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη. 

Κατά το άρθρο 9 «Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων» του 

ιδίου νόμου: 

 για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εκδίδεται κοινή απόφαση των 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που καθορίζει μεταξύ άλλων: α) τις ειδικότερες κατηγορίες 

έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του 

σύνθετου τουριστικού καταλύματος, β) την  γενική διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 

τοπογραφικό διάγραμμα, όπου οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες πρέπει να αποτελούν 

ενότητα διακριτή από το ξενοδοχειακό κατάλυμα, γ) τους περιβαλλοντικούς όρους, ύστερα από 

τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στο ν. 1650/1986. 

 Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του 

εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τον Τουρισμό και τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής.  

 Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός 

σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20/28.1.1988 προεδρικού διατάγματος 

(Δ' 61), όπως ισχύει. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου 

τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15, για τον υπολογισμό δε της 

μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, η έκταση στην οποία 

αναπτύσσεται το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο. 
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 Εφόσον ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,10, το ποσοστό των 

δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζεται σε 40% της συνολικώς 

δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Το ποσοστό αυτό 

προσαυξάνεται σε 60% όταν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος 

του 0,05. Εφόσον στο γήπεδο προβλέπεται η δημιουργία γκολφ 18 οπών και άνω, τα 

παραπάνω ποσοστά αυξάνονται από 40% σε 55% και από 60% σε70% 

 Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 

τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.  

Ανάπτυξη με διατάξεις ιδιωτικής πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) 

Ο Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη 

οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α/8.8.2014), ενσωμάτωσε 

την προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του Ν.2508/1997 σχετική διαδικασία για την ιδιωτική 

πολεοδόμηση εκτάσεων ως ΠΕΡΠΟ. Κατά το άρθρο 1 του νόμου αυτού, εκτός σχεδίου πόλεως 

ενιαία εδαφική έκταση ελαχίστης επιφάνειας 50 στρεμμάτων,  μπορεί να καθορίζεται ως Περιοχή 

Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και να πολεοδομείται με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον:  

α) προβλέπεται ως περιοχή κατάλληλη για την εφαρμογή του μηχανισμού των ΠΠΑΙΠ ή ΠΕΡΠΟ, 

στα όρια εγκεκριμένων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2508/1997 ή  

βρίσκεται εντός περιοχών ΠΕΡΠΟ, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της παρ. 3 του άρθρου 

24 του ν. 2508/1997 1  ή προβλέπεται ως περιοχή κατάλληλη για την εφαρμογή του μηχανισμού 

των ΠΠΑΙΠ, στα όρια εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4269/2014 (Α' 142)  

β. δεν εμπίπτει σε περιοχή ειδικού νομικού καθεστώτος προστασίας (δάση, δασικές ή 

αναδασωτέες εκτάσεις, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, δημόσιο κτήμα, κοινόχρηστοι χώροι 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης( και δεν αποτελεί τμήμα γης υψηλής 

παραγωγικότητας. 

Οι ΠΠΑΙΠ συμπεριλαμβάνονται στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.) του άρθρου 8 του Ν.4269/2014 

«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» ΦΕΚ 142/Α) και οργανώνεται 

πολεοδομικά προς εξυπηρέτηση α) του κοινωνικού συνόλου και την αύξηση των οργανωμένων 

χώρων περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμιση και β)  μίας ή περισσότερων κατηγοριών 

χρήσεων γης κατά τα άρθρα 15 (Κατοικία-Κ1), 16 Κατοικία επιπέδου γειτονιάς-Κ2), 17 (Κατοικία 

ενδιάμεσου επιπέδου-ΜΚ), 18 (Πολεοδομικό κέντρο-ΠΚ), 19 Τουρισμός - αναψυχή - 

παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία-ΤΑ), 20 Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας-ΚΩ), 21 (Ελεύθεροι 

χώροι- Αστικό Πράσινο-ΠΡ) και 30 (Οικισμοί-ΟΙ) του Ν.4269/2014. 

                                                
1
     Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του υπόψη ακινήτου που εμπίπτει στην ΠΕΡΠΟ 3 Κρανιδίου που 

καθορίστηκε με την απόφαση 48056/20.11.2007 (ΦΕΚ 541ΑΑΠ) του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) 
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Κατά το άρθρο 2, ενιαία θεωρείται μια έκταση που δεν διακόπτεται από εγκεκριμένες εθνικές, 

επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές οδούς ή δεν διατρέχεται από υδατορέματα, τα οποία λόγω του 

μεγέθους τους και της λειτουργίας τους προκύπτει ότι διασπούν το ενιαίο της έκτασης. Δεν 

συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της έκτασης που καθορίζεται ως ΠΠΑΙΠ τα υδατορέματα (ζώνη 

εντός των οριογραμμών), καθώς και δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, 

κλπ περιοχές προστασίας. Οι ανωτέρω εξαιρούμενες εκτάσεις παραμένουν ως εκτός σχεδίου 

περιοχές με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου. Μη εγκεκριμένες οδοί που 

περιλαμβάνονται στην εδαφική έκταση που καθορίζεται ως ΠΠΑΙΠ, προσμετρούνται στο 

απαιτούμενο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, μπορεί δε να μετατοπίζονται κατά 

το σχήμα και τη θέση τους, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη, εξασφαλίζοντας όμως τον 

αρχικό λειτουργικό σκοπό τους και διασφαλίζοντας τη χρήση τρίτων παρακείμενων στην περιοχή, 

που εξυπηρετούνται από αυτές τις οδούς.  

Κατά το άρθρο 3,  η πολεοδόμηση γίνεται με βάση πολεοδομική μελέτη, η οποία εκπονείται με 

πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του 

αρμόδιου Υπουργού ΠΑΠΕΝ και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Για την πολεοδόμηση απαιτείται προηγουμένως η χορήγηση 

βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εντός ΠΠΑΙΠ και πληροί τις 

προϋποθέσεις του νόμου. Για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης απαιτείται η γνώμη του 

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία 

δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται στο δήμο η σχετική μελέτη. Η πολεοδομική μελέτη 

συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο συντασσόμενο σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό 

τοπογραφικό υπόβαθρο και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νο-

μοθετικού διατάγματος της 17.7/16.8.1923. Συντάσσεται, σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές και 

περιέχει ιδίως:  

α) Τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις,  

β) Τα δίκτυα και έργα υποδομής, τις εκτάσεις περιβαλλοντικής προστασίας που αποδίδονται στο 

Ελληνικό Δημόσιο ή στο δήμο,  

γ) Τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, οι οποίοι ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής έκτασης της περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθμισης και 

ιδιωτικής πολεοδόμησης,  

δ) Τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά 

οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα οικοδομικού τετραγώνου,  

ε) Τον μέσο συντελεστή δόμησης, στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της περιοχής 

πολεοδόμησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,4 για χρήσεις κατοικίας και το 0,6 για 

όλες τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο 

συντελεστή δόμησης που έχει θεσπιστεί από το αντίστοιχο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή από το ΤΧΣ. Ο 

μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται από την πολεοδομική μελέτη.  
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στ) Τη μέση πυκνότητα κατοίκησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) 

άτομα/εκτάριο πολεοδομούμενης έκτασης.  

ζ) Το ύψος των κτιρίων, κλπ  

Κατά το άρθρο 4, για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας της έκτασης των ΠΠΑΙΠ, οι 

ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ τα παρακάτω 

στοιχεία:  

α)  Αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, όπως Εφορείες Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

Νεωτέρων Μνημείων, περί της ύπαρξης ή μη κηρυγμένων ή και οριοθετημένων αρχαιολογικών 

χώρων εντός της έκτασης.  

β)  Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979 και 

πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής. 

γ)  Απόφαση καθορισμού των γραμμών αιγιαλού και παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς 

και βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ύπαρξης ή μη 

καταγεγραμμένων Δημοσίων Κτημάτων.  

δ)  Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 ή 1:1.000 

εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87,  

ε)  Χάρτη κατάλληλης κλίμακας εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, με 

ενδείξεις για τα όρια της δημοτικής ενότητας που βρίσκεται η υπό ρύθμιση έκταση, τα όρια της 

έκτασης, τις προβλεπόμενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής, τις δυνατότητες εξυπηρετήσεων 

από συγκοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεφώνου, καθώς 

και για τις υφιστάμενες ειδικές χρήσεις γης μέσα στα όρια της έκτασης και σε ακτίνα χιλίων 

πεντακοσίων (1.500) μέτρων από τα όρια αυτής, όπως δασικές εκτάσεις, γη υψηλής 

παραγωγικότητας, περιοχές μεταλλευτικής ή λατομικής εκμετάλλευσης, βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.. 

στ) Απόσπασμα χάρτη του τυχόν εγκεκριμένου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή αντίστοιχου επιπέδου 

σχεδιασμού με σημειωμένα ενδεικτικά τα όρια της προς ανάπτυξη έκτασης. 

ζ)  Πρόταση καθορισμού οριογραμμών των υδατορεμάτων, σύμφωνα με το ν. 4258/2014, η 

επικύρωση των οποίων γίνεται στο στάδιο της πολεοδομικής μελέτης. Αν ο τελικός καθορισμός 

των οριογραμμών ενδέχεται να επιφέρει απώλεια της απαιτούμενης ελάχιστης επιφάνειας των 

πενήντα (50) στρεμμάτων, η επικύρωσή τους γίνεται πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλ-

ληλότητας. 

η)  Έκθεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας  

θ)  Έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόμενη από δύο δικηγόρους, θεωρημένη από τον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και 

θεωρείται από την υπηρεσία. 

ι)  Τεχνική έκθεση με τις αιτούμενες χρήσεις γης, καθώς και τα προγραμματικά μεγέθη για την 

οικιστική ανάπτυξη της έκτασης όπως πυκνότητα - συντελεστές εκμετάλλευσης - δόμησης κ.λπ., 
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τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από τις κατευθύνσεις του 

ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή άλλου παρόμοιου επιπέδου σχεδιασμού κατά τις διατάξεις του ν. 

4269/2014 (Α' 142). 

Κατά το άρθρο 5, με την πολεοδομική μελέτη καθορίζονται κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και ειδικών 

χρήσεων χώροι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 4269/2014 (Α' 142). Από την έγκριση 

της πολεοδομικής μελέτης οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι και τυχόν εκτάσεις που αποδίδονται 

στο Ελληνικό Δημόσιο θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση είτε γίνεται παραίτηση των 

ιδιοκτητών είτε όχι. Οι ειδικών χρήσεων χώροι μπορούν να παραμένουν στην ιδιοκτησία των 

προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 

Αμέσως μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, ο ιδιοκτήτης της έκτασης προβαίνει στην 

εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου και των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται 

από την πολεοδομική μελέτη. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε 

χρήμα δεν έχουν εφαρμογή. Η δαπάνη της μελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων 

υποδομής της ΠΠΑΙΠ  βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων 

υποδομής μπορεί α) να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς, όπως Ο.Τ.Ε., 

Δ.Ε.Η., ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ., β) να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά από 

θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς και γ) να αναληφθεί από τους 

ενδιαφερομένους με βάση προδιαγραφές που τους παραδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και που έχουν συνταχθεί 

από τους πιο πάνω οργανισμούς, προκειμένου βάσει αυτών να εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα 

υποδομής. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4030/(Α' 249) παρατείνεται κατά πέντε 

(5) έτη. Η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων γηπέδων ή 

κτιρίων ή διαιρεμένης ιδιοκτησίας μέσα στις οικείες εκτάσεις της περιοχής περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της πολεοδομικής 

μελέτης. Η ολοκλήρωση των έργων πιστοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ληφθεί υπόψη η έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης της 

περιφέρειας, η οποία στηρίζεται στο πόρισμα ελεγκτών δόμησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α' 249),  

Σε κάθε στάδιο έγκρισης των έργων υποδομής και ανωδομής, καθώς και των απαραίτητων έργων 

για τη διαμόρφωση και λειτουργία του υπό ίδρυση οικισμού θα πρέπει να έχουν εγκριθεί οι 

περιβαλλοντικοί όροι κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4014/2011, καθώς και της 

παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η έκδοση 

άδειας δόμησης πριν την ολοκλήρωση των έργων υποδομής κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση 

εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των εκατό (100) στρεμμάτων, είναι δυνατόν να 

προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη και να αναφέρεται στη σχετική πράξη έγκρισής της ο 

χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν 

σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των πενήντα (50) στρεμμάτων το καθένα. 
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Το άρθρο 6 προβλέπει ότι προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί η 

καταβολή στο Πράσινο Ταμείο ειδικής χρηματικής εισφοράς που ανέρχεται σε τετρακόσια ευρώ 

ανά στρέμμα (400 ευρώ/στρ.) οικοδομήσιμης έκτασης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των τριάντα χιλιάδων ευρώ. Το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου της ειδικής 

χρηματικής εισφοράς καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταμείο πριν την υπογραφή από 

τον Υπουργό ΠΕΠΑΝ του σχεδίου προεδρικού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Πριν 

την έγκριση υλοποίησης των έργων υποδομής κατατίθεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταμείο 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζες της χώρας ίση με το υπόλοιπο ογδόντα τοις εκατό 

(80%) της εισφοράς. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται το αργότερο εντός διετίας στο Πράσινο 

Ταμείο για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.  

 

Δ.4  Γεωλογική διερεύνηση  

Δ.4.1  Γενικά γεωλογικά χαρακτηριστικά 

 
Η Πελοπόννησος παρουσιάζει μία ιδιαίτερα περίπλοκη γεωλογική δομή. Στην έκτασή της 

εκδηλώνονται σχηματισμοί που εντάσσονται σε οκτώ από τις συνολικά δεκαπέντε μεγάλες 

γεωλογικές ενότητες που συναντώνται στον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για:  

• έξι γεωτεκτονικές ζώνες (Παξών, Ιόνια, Ωλονού‐Πίνδου, Γαβρόβου‐Τριπόλεως, Παρνασσού‐ 

Γκιώνας και Πελαγονική), 

• τους σχηματισμούς του προαλπικού υποβάθρου 

• το σύμπλεγμα των οφιολίθων 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα, το μέγιστο της επιφάνειας που διοικητικά υπάγεται στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτεται από τις ζώνες Γαβρόβου‐Τριπόλεως και Ωλονού‐Πίνδου, 

δευτερευόντως δε από την Πελαγονική ζώνη. 
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Γεωλογικές ενότητες Ελλάδας 

 

Το προαλπικό υπόβαθρο συγκροτείται από τους Περμοτριαδικούς φυλλίτες, γνωστούς επίσης σαν 

«στρώματα Τυρού», και τους ομήλικούς τους ασβεστολίθους‐γραουβάκες‐ηφαιστίτες, εκδηλώνεται 

δε σε ένα τόξο που αρχίζει από το ΝΔ τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, αποκτά το 

μέγιστο του εύρους του στην περιοχή περιμετρικά του Πάρνωνα και νότια της Τρίπολης, 

εκτείνεται δε εφεξής στις Λακωνικές χερσονήσους. 

Οι έξι γεωτεκτονικές ζώνες βρίσκονται επωθημένες επάνω στο υπόβαθρο, αλλά και η μία επάνω 

στην άλλη, με γενική φορά από βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. 

Οι γεωτεκτονικές ζώνες Παξών και Ιόνια συντίθενται κυρίως από πλακώδεις μέχρι 

παχυστρωματώδεις ασβεστολίθους με μεγάλο εύρος γεωλογικών ηλικιών (από το Τριαδικό μέχρι 

το Ηώκαινο), από Ιουρασικούς σχιστόλιθους και τοπικά από φλύσχη, παρουσιάζονται δε 

ημιμεταμορφωμένες στην περιοχή που εξετάζεται. 

Η ζώνη Γαβρόβου, καταλαμβάνει ουσιαστικά σχεδόν ολόκληρη την Αρκαδία και τη Λακωνία, εν 

μέρει δε και την ανατολκή Μεσσηνία.  
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Συγκροτείται κατ’εξοχήν από παλαιούς (Τριαδικής κα Ιουρασικής ηλικίας) ασβεστόλιθους και 

δολομίτες, αλλά 

και αρκετά νεότερους (Ηωκαινικούς‐Παλαιοκαινικούς) σχηματισμούς ασβεστολίθων και φλύσχη. Οι 

μεγάλες μάζες των ασβεστολίθων‐δολομιτών της ζώνης Γαβρόβου, σχηματίζουν τα Αρκαδικά 

υψίπεδα και τις απόκρημνες ακτές της ανατολικής Πελοποννήσου. 

Η ζώνη Πίνδου περιβάλλει δακτυλιοειδώς την κύρια μάζα της ζώνης Γαβρόβου και παρεντίθεται 

ανάμεσα σ’αυτή και το δυτικό της κλάδο, καταλαμβάνοντας τις δυτικές απολήξεις της Αρκαδίας, 

της Κορινθίας και της Αργολίδας και την κεντρική Μεσσηνία. Η ανατολική της πτέρυγα 

συγκροτείται κυρίως από τους Κρητιδικούς ασβεστολίθους που διαμορφώνουν τη δυτική παρειά 

του Αργολικού κόλπου, και δευτερευόντως από υπολείμματα του νεότερου φλύσχη. Η δυτική 

πτέρυγα παρουσιάζει μια πολυπτυχωμένη δομή που έχει περιλάβει μιά ευρεία ποικιλία 

σχηματισμών: Τριαδικούς και Ιουρασικούς ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, πηλίτες και 

κερατόλιθους, μέχρι τους Κρητιδικούς ασβεστόλιθους και το νεότερο φλύσχη της Πίνδου. 

Η ζώνη Παρνασσού‐Γκιώνας παρεμβάλλεται με μορφή μικρής σφήνας μεταξύ ζώνης Πίνδου και 

Πελαγονικής, καταλαμβάνοντας κυρίως το ανατολικό‐νοτιοανατολικό τμήμα της Κορινθίας. 

Η Πελαγονική ζώνη καταλαμβάνει ολόκληρη την Αργολική χερσόνησο. Αποτελείται κυρίως από 

Τριαδικούς‐Ιουρασικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες και από φλύσχη, ενώ οι ηλικιακά ενδιάμεσοι 

Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι λίγο εμφανίζονται, διατέμνοντας τη χερσόνησο στο ύψος της Επιδαύρου. 

Το (ηφαιστειακής προέλευσης) σύμπλεγμα των οφιολίθων, φιλοξενείται στα όρια της Πελαγονικής 

ζώνης και εκδηλώνεται κυρίως στη χερσόνησο της Περαχώρας, δυτικά του Λουτρακίου, αλλά και 

στην ευρεία περιοχή της Ερμιόνης. 

 

Οι βασικές τεχνικογεωλογικές συνθήκες των γεωλογικών ζωνών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

είναι οι ακόλουθες:  

 

Ζώνη Ωλονού ‐ Πίνδου 

Το προαλπικό υπόβαθρο δεν έχει αποκαλυφθεί, ενώ το αλπικό υπόβαθρο συνθέτουν δολομίτες, 

ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι σε εναλλαγές με αργιλικούς σχιστόλιθους, μάργες, ψαμμίτες, 

λατυποπαγή, φλύσχης, λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια, 

ιδιαίτερα στις περιοχές που παρατηρούνται κορήματα, η μεταβατική προς φλύσχη σειρά από 

αργιλομιγή ιζήματα και έντονα τεκτονισμένους ασβεστόλιθους – κερατόλιθους, καθώς και τα 

νεογενή. 

 

Ζώνη Γαβρόβου ‐ Τριπόλεως 

Το μορφολογικό ανάγλυφο, λόγω των έντονων τεκτονικών γεγονότων και της δράσης των 

διαβρωτικών παραγόντων εμφανίζει πολυσχιδή ανάγλυφο με επικράτηση του ορεινού ή 

ημιορεινού. Το προαλπικό υπόβαθρο συνίσταται από σχιστόλιθους, χαλαζίτες και φυλλίτες, ενώ 

από τους αλπικούς σχηματισμούς επικρατούν οι ασβεστόλιθοι και δολομίτες Τριαδικής – 
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Κρητιδικής ηλικίας και τα ιζήματα του φλύσχη με εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών και 

ιλυολίθων με επικράτηση της αδρομερούς φάσης. Τα προβλήματα στο βόρειο τμήμα διακρίνονται 

ιδιαίτερα στα ιζήματα του φλύσχη, τις νεογενείς αποθέσεις και τα χαλαρά 

τεταρτογενή. Στο νότιο τμήμα παρατηρούνται θραύσεις και ολισθήσεις των σχιστόλιθων, των 

χαλαρών υλικών του μανδύα, του φλύσχη, καθώς και καταπτώσεις βράχων στους νεότερους 

αλπικούς σχηματισμούς. 

 

Ζώνη Πελαγονική 

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ακαμψία του προαλπικού υποβάθρου, με αποτέλεσμα τα αλπικά 

ιζήματα να εμφανίζονται λιγότερο πτυχωμένα συγκριτικά με τους σχηματισμούς παρακείμενων 

ζωνών. Το υπόβαθρο συνιστά ένα ισχυρώς μεταμορφωμένο σύστημα (γνεύσιοι, μάρμαρα, 

σχιστόλιθοι) και ένα ημιμεταμορφωμένο από φυλλίτες, γραουβάκες και σχιστόλιθους. Το 

μεσοζωικό συνιστάται από ασβεστόλιθους, σχιστόλιθους, φλύσχη και διεισδύσεις μεγάλων 

οφιολιθικών σωμάτων. 

 

Αναφορικά με το υδατικό δυναμικό της περιφέρειας παρουσιάζει εντονότατο πρόβλημα, τόσο στο 

σύνολό του, όσο και σε επιμέρους περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εντατικοποίηση των 

γεωργικών καλλιεργειών. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται έντονη υφαλμύρυνση του 

υδροφόρου ορίζοντα λόγω της υπεράντλησης για τις καλλιέργειες, με δυσμενέστατα 

αποτελέσματα, τόσο στις καλλιέργειες, όσο και στην υγεία των κατοίκων. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται εντονότατα στο Αργολικό πεδίο και στον κάμπο της Κορινθίας, ενώ σε ολόκληρη την 

Περιφέρεια παρατηρείται σημαντική μείωση του υδατικού δυναμικού, με δυσμενή αποτελέσματα 

στις παραγωγικές δραστηριότητες. Η περιφέρεια διακρίνεται σε τρία υδατικά διαμερίσματα, τα 

βασικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι τα εξής: 

 

- Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου. Όπου ορίζεται βόρεια από τους ορεινούς όγκους 

Ερύμανθου και Αροανείων και ανατολικά από το Μαίναλο και τον Ταΰγετο. Αποτελείται από 

τμήματα των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.  

- Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου. Το διαμέρισμα περιλαμβάνει τμήματα των 

Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, και αποτελείται από τους 

Νομούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, το μεγαλύτερο μέρος των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας 

και Αχαΐας, το μισό του Περιφερειακής Ενότητας, και μικρό μέρος της Αργολίδας. 

- Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου ανήκει διοικητικά εξ ολοκλήρου στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. Περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Αργολίδας και Λακωνίας, το ήμισυ περίπου της Αρκαδίας και μικρά τμήματα της Αττικής (17,9%) 

και Κορινθίας (4,2%). 
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Αναφορικά με την περιοχή μελέτης η  Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας διαβρέχεται από τους 

ποταμούς Ίναχο και Ποταμιά που εκβάλουν στον Αργολικό κόλπο και άλλους μικρότερους 

ποταμούς και χείμαρρους, ενώ δεν υπάρχουν μεγάλες λίμνες. Οι σημαντικότεροι είναι:  

-Χάραδρος ή Ξεριάς: η λεκάνη τροφοδοσίας του χειμμάρου αυτού αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες του δυτικού τμήματος του νομού και περιβάλλεται από τις υψηλές 

κορυφογραμμές των όρων Κτενία και Αρτεμισίου. Κατά καιρούς, προκαλεί σοβαρές ζημιές στην 

πεδιάδα λόγω της μεγάλης ποσότητας φερτών υλών. Κοντά στο Άργος ενώνεται με τον Ίναχο. 

- Ίναχος ή Πανίτσας: Πρόκειται για σημαντικό χείμμαρο της ευρύτερης περιοχής, με μεγάλη 

λεκάνη τροφοδοσίας, ο οποίος δέχεται τα νερά των Δερβενακιώτη και Ξεριά και εκβάλλει στον 

Αργολικό κόλπο. 

- Αμοριανός ή Ξηριάς: πρόκειται για σημαντικό χείμμαρο της ανατολικής περιοχής της πεδιάδας, 

του οποίου το μήκος είναι περί τα 20χλμ. Είναι αρκετά ορμητικός και κατά καιρούς προκαλεί ζημιές 

λόγω των νερών του και των φερτών υλών. 

Το Οροπέδιο της Τρίπολης αποτελεί τον κύριο υδροκρίτη ολόκληρης της Πελοποννήσου και έτσι 

τα νερά της Περιφερειακής Ενότητας ρέουν προς τα ανατολικά, στον Αργολικό Κόλπο ή προς τα 

δυτικά στον κόλπο της Κυπαρισσίας. 

Δ.4.2  Γεωλογική και μορφολογική ανάλυση περιοχής μελέτης  

 

Η ευρύτερη περιοχή του ΠορτοΧελίου αποτελεί το νοτιότερο τμήμα της Αργολικής χερσονήσου. 

Είναι λοφώδης περιοχή με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να παρατηρούνται στο βορειότερο τμήμα της 

και το ύψος τους να μειώνεται προς το νότο. Υπάρχουν 2 εδαφικοί προσανατολισμοί: ένας κύριος 

ΒΔ-ΝΑ και ένας δευτερεύων Β-Ν. Οι Πλιο-πλειστοκενικοί σχηματισμοί υποδεικνύουν ότι η περιοχή 

μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν από νερό ενώ αργότερα ανυψώθηκε. 

Σε επίπεδες επιφάνειες με υψόμετρο 0-30μ. (παρατηρούνται κυρίως ιζηματογενείς σχηματισμοί 

που συνδέονται με νεοτεκτονικά ρήγματα). Σε επιφάνειες με υψόμετρο 170-200μ. (παρατηρούνται 

ιζηματογενείς σχηματισμοί, πάνω σε ασβεστόλιθους. Σε επιφάνειες με υψόμετρο 70-110μ. (κυρίως 

μεταμορφωσιγενείς σχηματισμοί και Μετα-Αλπικοί σχηματισμοί). Σε επιφάνειες με υψόμετρο 350-

390μ. (ιζηματογενείς και μεταμορφωσιγενείς πρόσφατα δημιουργημένοι σχηματισμοί).  

Η λιθοστρωματική διάρθωση της κεντρικής και νότιας Αργολίδας περιλαμβάνει τους παρακάτω 

σχηματισμούς από τους παλαιότερους προς τους νεότερους. 

- Σχηματισμοί κρυσταλλικού υπόβαθρου. Αποτελούνται από γρανοδιοριτικές εμφανίσεις και 

εκτεταμένες στρώσεις χαλαζιακών υλικών. Οι γρανοδιοριτικές αυτές εμφανίσεις βρίσκονται πάνω 

στη ρηγματογόνο ζώνη με διεύθυνση Δυτικά-Ανατολικά. Το κρυσταλλικό υπόβαθρο της Νότιας 

Αργολίδας αντιπροσωπεύει τμήμα της Πελαγονικής ζώνης.  
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- Περμο-Τριαδικοί σχηματισμοί. Πρόκειται για ποφυριτικές λάβες που αναπτύσσονται είτε πάνω σε 

χαλαζιακά κροκαλοπαγή ανωπαλαιοζωικής ηλικίας είτε αποτελούν ολισθόλιθους μέσα σε 

ερυθροπράσινους ηφαιστειοϊζηματογενείς σχηματισμούς.  

- Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα και σχηματισμοί Αmmonitico rosso. Οι ασβεστόλιθοι του 

Παντοκράτορα είναι συμπαγείς έως άστρωτοι μεσοπαχυστρωματώδεις, τεφρόχροοι έως 

λευκότεφροι, ωολιθικοί-ψευτολιθικοί. Ο σχηματισμός του ερυθρού αμμωνιτοφόρου αποτελείται 

από κονδυλώδεις, καστανέρυθρους μέχρι ροδίζοντες, βιογενείς μεσολεπτοστρωματώδεις 

ασβεστόλιθους. 

- Οφιόλιθοι. Στο ευρύ λιθολογικό φάσμα των οφιολίθων συμμετέχουν σερπεντίνίτες πυροξενίτες, 

γαββρικά βασαλτικά πετρώματα, τοφφίτες, αργιλικοί σχίστες, ραδιολαρίτες, πελαγικοί 

ασβεστόλιθοι και αμφιβολίτες, ενώ το υπερκείμενο οφιολιθικό κάλυμμα αποτελεί αποκλειστικά από 

σερπεντινιωμένους περιοδοτίτες.  

- Ανθρακικές αποθέσεις. Οι ανθρακικές αποθέσεις οι οποίες έχουν αποτεθεί ασύμφωνα πάνω στο 

σχηματισμό χωρίζονται σε αποθέσεις Ανώτερου Ιουρασικού, αποθέσεις Κρητιδικού-Ηωκαίνου. 

Εκτείνονται κατά μήκος του βυθίσματος των Φούρνων επί της λοφοσειράς μεταξύ Κρανιδίου 

Ερμιόνης και αναπτύσσονται ασύμφωνα επί των σερπεντίνων και μεταβαίνουν προς το φλύσχη.  

- Νεογενείς σχηματισμοί. Τους σχηματισμούς του αλπικού υποβάθρου ακολουθούν οι νεογενείς 

αποθέσεις, οι οποίες συνίστανται από κροκαλοπαγή, μάργες και χαλαρά ιζήματα. Οι νεογενείς 

σχηματισμοί κατατάσσονται σε κιτρινόλευκες μάργες, εναλλαγές κιτρινέρυθρων αργιλομαργών και 

ψαθυρών κροκαλοπαγών, κροκαλοπαγή και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους.  

- Τεταρτογενείς αποθέσεις. Πρόκειται για υλικά διαβρώσεως που μεταφέρθηκαν με την ενέργεια 

του νερού των χειμάρρων και αποτέθηκαν στο εσωτερικό των κοιλάδων.  

 

Αναφορικά με τη μορφολογία της Περιφέρειας Πελοποννήσου χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι 

οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι (50,1% της έκτασης), οι οποίοι καταλαμβάνουν το κεντρικό της τμήμα, 

ενώ μόνο το 21,5% αυτής είναι πεδινό (και το 28,4% ημιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες 

περιοχές όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες, προσχωσιγενούς κυρίως προέλευσης. 

Ωστόσο, παρά το μικρό ποσοστό των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις 

πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός Κάμπος και ο Κάμπος της Κορινθίας. Όλες οι 

Περιφερειακές Ενότητες έχουν πρόσβαση στη θάλασσα σε μεγάλο μήκος των συνόρων τους, πλην 

της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που ένα μέρος της είναι παραθαλάσσιο. Οι ορεινοί όγκοι 

διευθετούνται κύρια στο κεντρικό τμήμα της Περιφέρειας και φτάνουν μέχρι τα 2.500 m ύψος. 

Εκτός από τις ορεινές περιοχές οι τεράστιες πετρώδεις εκτάσεις με αραιούς θαμνώνες στις 

χαμηλότερες πλαγιές, και φυσικά δάση. Νοτιοδυτικά εκτείνεται η πεδιάδα της Μεσσηνίας, ενώ στο 

ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας εκτείνονται η Αργολική πεδιάδα, η οποία απλώνεται ως την 

πεδιάδα του Κρανιδίου, και η πεδιάδα του Έλους, η οποία βόρεια συνορεύει με την κοιλάδα του 

Ευρώτα και νότια με τις παραλιακές πεδιάδες Ασωπού και Νεάπολης Βοΐων. Εκτός από τις πεδιάδες 

υπάρχουν και αξιόλογα οροπέδια, όπως το οροπέδιο της Τρίπολης, το οποίο συνίσταται στις 
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λεκάνες της Μαντινείας, της Τεγέας και της Ασέας. Δυτικά εκτείνεται το οροπέδιο της 

Μεγαλόπολης. Κυριότεροι κόλποι είναι ο Αργολικός στα ανατολικά, οι Λακωνικός και Μεσσηνιακός 

στα νότια κι ο Κυπαρισσιακός στα δυτικά.  

Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής μελέτης διαμορφώνεται από παράκτιες και πεδινές εκτάσεις 

(Αργολικό πεδίο) που περιβάλλονται από λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές. Το μορφολογικό 

ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ομαλό στις πεδινές περιοχές και ήπιο έως σχετικά έντονο στις λοφώδεις 

και ημιορεινές. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αναγλύφου της χερσονήσου του Κρανιδίου 

έχει παίξει η τεκτονική της περιοχής και ιδιαίτερα οι πτυχώσεις της αλπικής ορογένεσης, με τις 

έντονες διαρρήξεις και κατακόρυφες μετακινήσεις. Οι πτυχώσεις και οι διαρρήξεις σε συνδυασμό 

με το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής και τη λιθολογική σύσταση των γεωλογικών 

σχηματισμών συνέβαλαν στο σχηματισμό του υπάρχοντος υδρογραφικού δικτύου εντός των 

κλάδων του οποίου παρουσιάζεται εποχιακή ροή νερού προερχόμενη από βροχοπτώσεις και 

πηγαίες αναβλύσεις.  

 

Η έκταση του ακινήτου χαρακτηρίζεται από σχετικά ομαλό μορφολογικό ανάγλυφο, αλλά και 

λοφώδη σημεία με ήπιο έως μέτριο μορφολογικό ανάγλυφο. Στο βόρειό του τμήμα παρατηρούνται 

ισχυρότερες κλίσεις οι οποίες εξισορροπούνται καθώς κατευθυνόμαστε προς το παραλιακό 

μέτωπο. Βάσει της γεωμορφολογίας και της σεισμικότητας της περιοχής που αναλύεται ακολούθως 

στο επόμενο κεφάλαιο, η περιοχή του ακινήτου κρίνεται κατ΄ αρχήν κατάλληλη για δόμηση. 

Απαιτούνται όμως περαιτέρω γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες ιδιαίτερα για την εγκατάσταση 

των μεταφορικών υποδομών. Η γεωλογική καταλληλότητα της έκτασης του ακινήτου για 

συμβατικές διώροφες κτηριακές κατασκευές και εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής τεκμηριώνεται 

από την ένταξη του στην κατάλληλη για ιδιωτική οικιστική αξιοποίηση ΠΕΡΠΟ 3 του Δήμου 

Κρανιδίου με την μνημονευθείσα 541/2008 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ Ν. Αργολίδας.  Προφανώς στην φάση χωροθέτησης 

του όποιου επενδυτικού σχεδίου εγκριθεί, θα εκπονηθεί αναλυτική γεωλογική μελέτη στο πλαίσιο 

της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
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Μορφολογία αναγλύφου εντός του ακινήτου. Παρατηρούνται ήπιες έως μηδενικές κλίσεις στο 

νότιο τμήμα (πλησίον στο παραλιακό μέτωπο) και μεγαλύτερες κλίσεις στο βόρειο τμήμα    

 
 
 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται επιπροσθέτως χρονοσειρά αεροφωτογραφιών από τη 

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Το χρονολογικό εύρος κάλυψης αφορά την περίοδο από το 

1988 έως το 2014. Η φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών θεωρήθηκε σκόπιμη και αναγκαία για 

την κατανόηση των συσχετισμών της αλλαγής του τοπίου, από ανθρωπογενείς ή φυσικές πηγές 

αλλά και της εξέλιξης του γεωμορφολογικού αναγλύφου. Επίσης από την παράθεση των 

φωτογραφιών προκύπτουν συμπεράσματα για: 

 

 την εξέλιξη του τοπίου  

 την εξέλιξη των αυθαιρεσιών (π.χ. καταπατήσεις) 

 την εξάπλωση των καλλιεργειών 

 την παρουσία δασώδους τμήματος 

 την ανάπτυξη του οικιστικού ιστού 

 το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής μελέτης 

 τη διαφοροποίηση των χρήσεων γης 

 τη διάνοιξη δρόμων και μονοπατιών 

 τον τρόπο της μελλοντικής ανάπτυξης και την πρόβλεψη μεταβολών του οικοσυστήματος  
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος λήψης των αεροφωτογραφιών , στο βαθμό που καλύπτουν την 

απεικόνιση μιας ευρύτερης περιοχής, δεν είναι σε όλες τις φωτογραφικές αποτυπώσεις ο ίδιος, ενώ 

σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μόνο τμήματα του ακινήτου. 

 

Στις αεροφωτογραφίες αποτυπώνεται προσεγγιστικά το εμβαδό του ακινήτου, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος και την μορφή των ως άνω 

ευρημάτων δίχως να απαιτεί ειδικές γνώσεις φωτοερμηνείας.  

 

Το εν λόγω Ακίνητο συνίσταται από γεωτεμάχιο επιφάνειας 627.417,84 τ.μ. (που αποτυπώνεται 

στο από Ιούλιου 2014 τοπογραφικό). Το Ακίνητο βρίσκεται στα Ανατολικά της Πελοποννήσου 

στην περιοχή «Βερβερόντα» της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου. Απέχει περίπου 500μ από το 

κέντρο του Πορτοχελίου και τμήμα των ορίων του Ακινήτου εφάπτονται στα όρια της κοινότητας 

που είναι και η πλησιέστερη στο Ακίνητο. Ειδικότερα το Ακίνητο βρίσκεται περίπου 300μ Βόρεια 

από την ακτή της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας και περί τα 300 μ. Βόρεια από την ακτή του Όρμου 

του Πορτοχελίου.  

 

Το σχήμα του ακινήτου είναι μορφής επιμήκους πολυγώνου με μεγάλη πρόσοψη προς την πλευρά 

της παραλίας χωρίς να «βρέχεται» από αυτή. Το Νότιο όριο του Ακινήτου εκτείνεται σχεδόν σε 

όλο το πλάτος της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας και του Όρμου του Πορτοχελίου σε μήκος περί τα 

1.600μ. Το τμήμα του ακινήτου προς τα νότια όριά του είναι επίπεδο, ενώ προς τα βόρεια όρια 

εκτείνεται στις πλαγιές των λόφων βόρεια του Πορτοχελίου με θέα τη θάλασσα.  

Συνορεύει βορειοδυτικά με τον οικισμό «Μποκοσαίικα», βόρεια με δημόσια περιουσία και 

βοσκότοπους, βορειοανατολικά με αγροτεμάχια, ανατολικά, νοτιοανατολικά και νότια με τα όρια 

του οικισμού του Πορτοχελίου, νοτιοδυτικά με τον οικισμό Βερβερούδα και δυτικά με 

αγροτεμάχια.  

Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι δυνατή σχεδόν από το σύνολο της περιμέτρου αυτού. Υφίστανται 

οδοί από άσφαλτο και χωματόδρομοι που συνδέουν τους οικισμούς και τις κατοικίες εκτός 

Πορτοχελίου και διέρχονται μέσα από το Ακίνητο. 

 

Η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου αποτελείται κυρίως από παραθεριστικές κατοικίες και τουριστικά 

καταλύματα, λοφίσκους με ήπια βλάστηση και μερικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις.  

Εντός του εξεταζόμενου ακινήτου στην περιοχή Πόρτο Χέλι υφίστανται αυθαίρετα ημιτελή 

κτίσματα, σκουπιδότοπος, εγκαταλελειμμένη σε φάση τσιμεντοκατασκευών Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων ποιμνιοστάσιο με πρόχειρες κατασκευές, αυτοσχέδια πίστα motocross κ.α 

Η ημιτελής (χωρίς μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό) ΕΕΛ κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 αλλά δεν ολοκληρώθηκε. 

 

Η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων αποτελεί γεγονός στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αλλά και 

εντός του εξεταζόμενου ακινήτου. Στο ακίνητο παρατηρείται εκτεταμένη ανεξέλεγκτη απόρριψη 
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παραπροϊόντων εκσκαφής κυρίως στο δυτικό τμήμα. Επίσης κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε 

διανοιχθείσα τάφρος για τη διάθεση απορριμμάτων και μεμονωμένες σημειακές πηγές ρύπανσης. 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι υφίσταται και εναπόθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

 

Εντός της περιοχής του ακινήτου απαντώνται είδη αυτοφυούς χλωρίδας που είναι συνηθισμένα 

είδη των ξηρών τμημάτων της μεσογειακής βλάστησης και ιδιαίτερα της μακίας βλάστησης 

χαμηλού υψομέτρου. Η φυτοκάλυψη είναι αραιή και αποτελείται κυρίως από θάμνους ενώ 

υπάρχουν και συστάδες δέντρων. Καλλιέργειες εντός του ακινήτου δεν αναπτύσσονται. Θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι λόγω των αυθαιρεσιών και καταπατήσεων η φυσική βλάστηση δέχεται πιέσεις 

ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται και το τοπίο. Ενδεικτικά οι λειτουργίες εντός του ακινήτου που 

συνδράμουν στην απομείωση των χλωριδικών διαπλάσεων είναι: η αυθαίρετη δόμηση, η 

ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων αδρανών υλικών και χωματουργικών παραπροϊόντων, η 

ημιτελής εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η εγκατάσταση πρόχειρων κατασκευών, η 

λειτουργία ποιμνιοστασίου και η χάραξη αυτοσχέδιας πίστας motocross. Όλες οι άνω λειτουργίες 

συνδράμουν στην ενίσχυση του φαινομένου της ερημοποίησης και της υποβάθμισης του τοπίου. 

 

Από τη φωτοερμηνεία προκύπτει ότι η χλωρίδα εντός και πέριξ του ακινήτου στο Πόρτο Χέλι 

Αργολίδας διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, Στα βόρεια σημεία του ακινήτου η διάβρωση με το 

πέρασμα του χρόνου παρατηρείται πιο έντονη, συνεπώς και διευκολύνεται ο παράγοντας 

ενίσχυσης της ερημοποίησης. Από το 1988 έως σήμερα δεν έχουν απομειωθεί ή αυξηθεί οι εστίες 

πρασίνου και προσεγγιστικά έχουν διαφυλαχτεί κατά το δυνατόν με μικρές διαφοροποιήσεις. 

Ασυνέχειες, χάραξη μονοπατιών και δρόμων δεν παρατηρούνται σε μεγάλη έκταση κατά το έτος 

λήψης 1988, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα του ακινήτου. Γεωμορφολογικές ανομοιομορφίες δεν 

παρατηρούνται κατά την πάροδο των ετών. Λόγω της ήπιας παρέμβασης δε θα αλλοιωθούν τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ θα αναβαθμιστεί και το τοπίο.  

 

Η παρέμβαση μέσω της επένδυσης δύναται να λειτουργήσει παράλληλα προς την προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδίως σε ότι αφορά την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, 

τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της 

φυτικής μάζας, την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και την παράλληλη άμβλυνση των 

πιέσεων που δέχονται οι φυσικοί πόροι και η βιοποικιλότητα από την άσκηση της παρακείμενης 

δόμησης και της γεωργικής δραστηριότητας.  

 

 

Παράθεση αεροφωτογραφιών και σχολιασμός 

 

Στην εικόνα 1 αποτυπώνεται το ακίνητο με αεροφωτογραφία του 2014. Από το ακίνητο διέρχονται 

χωματόδρομοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για 
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διέλευση από και προς τους παρακείμενους οικισμούς. Το μεγαλύτερο τμήμα του Ακινήτου 

καταλαμβάνεται από χέρσες εκτάσεις με θαμνώδη ή και καθόλου βλάστηση. Εντός του ακινήτου 

παρατηρούνται συστάδες δέντρων. Στο κεντρικό τμήμα του ακινήτου και στο δυτικό του τμήμα οι 

πληθυσμοί των ειδών φθίνουν, ενώ στο βόρειο άκρο η διαμόρφωση των πτυχώσεων του 

αναγλύφου διαμορφώνει τη βλάστηση.  

 

Στην εικόνα 2 (αρχείο της Γ.Υ.Σ.) παρατίθεται σε περίπου ίδια εστίαση το ακίνητο (λήψη 1988). 

Δεν παρατηρείται η υφιστάμενη ημιτελής μονάδα ΕΕΛ στο δυτικό άκρο του ακινήτου και η 

αυτοσχέδια πίστα motocross. Επίσης παρατηρούνται εντός του ακινήτου λιγότεροι δίοδοι 

διέλευσης και διαδρομές γεγονός το οποίο καταδεικνύει και το μικρότερο βαθμό καταπατήσεων και 

αυθαιρεσιών του ακινήτου. Εντός και πέριξ του ακινήτου η δόμηση είναι σημαντικά μικρότερη από 

τη σημερινή μορφή που παρουσιάζει η δημοτική κοινότητα Πόρτο Χελίου. Οι συστάδες δέντρων 

στο βόρειο τμήμα του ακινήτου παρουσιάζουν όμοια συνεκτικότητα με τη σημερινή κατάσταση. Η 

ανάπτυξη της χλωρίδας εντός του ακινήτου δε διαφέρει σημαντικά. Στην εικόνα δε διακρίνεται 

καμία ένδειξη διάθεσης απορριμμάτων στο ανατολικό τμήμα εντός του ακινήτου. Οι χρήσεις γης 

και καλλιέργειας εμφανίζουν ελάχιστη διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Οι εικόνες 3 και 4, (αρχείο της Γ.Υ.Σ.) αφορούν τα έτη 1997 και 2000 αντίστοιχα. Η 

παρατηρούμενη κατάσταση είναι σχεδόν όμοια στα έτη αναφοράς, ενώ ελάχιστες είναι οι διαφορές 

και από τη σημερινή κατάσταση. Η διαφοροποίηση με την αεροφωτογραφία του 2014 είναι μικρή 

αναφορικά με την χλωριδική εξάπλωση. Η φυσική χλωρίδα αναπτύσσεται περισσότερο στο βόρειο 

τμήμα της εξεταζόμενης έκτασης.  Και στις δυο εικόνες παρατηρείται ο οικισμός του Πόρτο Χελίου 

και η ΕΕΛ στο δυτικό τμήμα. Το τοπίο δεν διαφοροποιείται σημαντικά από τη σημερινή 

κατάσταση. Παρατηρούνται περιορισμένες καταπατήσεις αναφορικά με την απόθεση οικοδομικών 

υλικών. Εκτός του ακινήτου οι καλλιέργειες είναι ανεπτυγμένες και δεν παρατηρούνται δασώδη 

τμήματα. Ο Ρυθμός ανάπτυξης της περιοχής μελέτης είναι πιο έντονος σε σύγκριση με την 

κατάσταση της εικόνας 1. Οι χρήσεις γης δεν παρουσιάζονται διαφοροποιημένες. 

 

Στην εικόνα 5 (αρχείο της Γ.Υ.Σ.) παρατίθεται αεροφωτογραφία του έτους 2007, στην οποία η 

κατάσταση του ακινήτου από πλευράς καταπατήσεων και ο βαθμός διάβρωσης είναι αντιστοίχως 

όμοιες με αυτές του 2014. Στο παραλιακό μέτωπο της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας δεν 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις από τα προγενέστερα έτη. Διακρίνονται οι κάθετοι και εγκάρσιοι 

δίοδοι στο εντός του ακινήτου (περισσότεροι από ότι στις εικόνες 3 και 4). Ακόμη διακρίνεται η 

ανάπτυξη και η πύκνωση των ειδών χλωρίδας στο βόρειο τμήμα.  Οι χρήσεις γης εκτός της 

αμμώδους επιφάνειας δε διαφοροποιούνται αισθητά, Υφίστανται περιορισμένες εστίες 

απορριμμάτων στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του ακινήτου. 
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Εικόνα 1. Απεικόνιση γεωτεμάχιο επιφάνειας 627.417,84 τ.μ. τοπογραφικό,  google earth,  
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 Εικόνα 2. Αεροφωτογραφία Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 12.9.1988. 
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Εικόνα 3. Αεροφωτογραφία Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 2.1.1997 
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Εικόνα 4. Αεροφωτογραφία Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1.10.2000 
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Εικόνα 5. Αεροφωτογραφία Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 25.7.2007 
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Δ.4.3  Σεισμικότητα 

Δ.4.3.1 Γενικά σεισμολογικά χαρακτηριστικά   

 

Η γένεση των σεισμών συνδέεται ιδιαίτερα με την έντονη ρηγματογόνο τεκτονική των γεωλογικών 

σχηματισμών. Ο συνδυασμός τεκτονικής δομής και σεισμικών επιβαρύνσεων δημιουργεί συνθήκες 

γενικότερης εδαφικής αστάθειας, που απαιτεί την εξέταση της σεισμικότητας με τα ιδιαίτερα 

τεκτονικά χαρακτηριστικά από τα οποία εξαρτάται όχι μόνο το μέγεθος των σεισμών, αλλά κυρίως 

η σεισμική ένταση. 

Σύμφωνα με τον Χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

χαρακτηρίζεται από δυο διαφορετικές ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, τη Ζώνη Ι (όπου και 

ανήκει η περιοχή μελέτης Πορτοχελίου) και τη Ζώνη ΙΙ. Ειδικότερα στην Ζώνη Ι συμπίπτει 

ουσιαστικά με το χώρο που καταλαμβάνεται από την κύρια μάζα της Ζώνης Γραβρόβου και την 

Πελαγονική, ενώ η Ζώνη ΙΙ αντιστοιχεί στις ισχυρότερα επηρεαζόμενες από τα ενεργά σεισμικά 

κέντρα περιοχές της Μεσσηνίας – Κορινθίας – βόρειας Αργολίδας. Οι αντίστοιχες αναμενόμενες 

επιταχύνσεις ανά ζώνη επικινδυνότητας είναι 0,16g και 0,24g. 

 

 

Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας 

Η αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση για κάθε κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας δίνεται από τη 

σχέση: 

Α = α . g 

Όπου: g: επιτάχυνση βαρύτητας και α: 0.16 για τη ζώνη Ι και 0.24 τη ζώνη ΙΙ. 
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Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εγκατεστημένοι 3 σταθμοί μέτρησης της σεισμικής 

δραστηριότητας της περιοχής με τα εξής στοιχεία: 

 

 Π.Ε. Αρκαδίας: TRL, 37.63N ‐ 22.39E, μέσο υψόμετρο 740m 

 Π.Ε. Λακωνίας: VLI, 36.72N ‐ 22895E, μέσο υψόμετρο 220m 

 Π.Ε. Μεσσηνίας: ITM, 37.18N ‐ 21.93E, μέσο υψόμετρο 400m 

 

Γενικά, η γεωτεκτονική θέση της ευρύτερης περιοχής μελέτης, βρίσκεται σχετικά κοντά στο 

ελληνικό τόξο, δηλ. στο όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών, της Αφρικάνικης και της 

Ευρασιατικής. Το ελληνικό αυτό τόξο είναι το κυριότερο σεισμοτεκτονικό χαρακτηριστικό του 

νότιο – νοτιοδυτικού Αιγαίου. Οι ορογενετικές κινήσεις με γενική διεύθυνση από ΒΑ προς ΝΔ, 

δημιούργησαν ένα ισχυρό θλιπτικό εντατικό πεδίο, το οποίο προκάλεσε τις επάλληλες μετακινήσεις 

τεράστιων μαζών, και τις μεγάλες πτυχώσεις με άξονα ΒΔ‐ΝΑ. Το τέλος των τεκτονικών 

γεγονότων ακολουθήθηκε από μια φάση εκτόνωσης και αποσχηματισμού προς την πλευρά του 

Αιγαίου, η οποία ευθύνεται για την πολυπληθή οικογένεια των εφελκυστικών ρηγμάτων ίδιας 

διεύθυνσης (ΒΔ‐ΝΑ) που διατρέχει την περιοχή. Τα ρήγματα αυτά, συχνά μεγάλου άλματος, έχουν 

προσδώσει τη χαρακτηριστική μορφολογία των βαθειών χαραδρών και – ιδίως στην ανατολική 

Πελοπόννησο – των απόκρημνων ακτών. Μια δεύτερη οικογένεια ρηγμάτων με εγκάρσια ως προς 

την πρώτη τοποθέτηση (ΒΑ‐ΝΔ) προέκυψε στην εξέλιξη του αποσχηματισμού.  

Όπως συνάγεται από το Σεισμοτεκτονικό Χάρτη του ΙΓΜΕ που παρατίθεται ακολούθως , η 

ενδοχώρα της Πελοποννήσου παρουσιάζεται ως εν γένει σεισμικά καθησυχασμένη. Ελάχιστα 

επίκεντρα ισχυρών σεισμών εντοπίζονται στο εσωτερικό της, σε εμφανή αντίθεση με την παράκτια 

περιοχή και τον περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο, τόσο προς την πλευρά του Ιονίου, όσο και προς 

τον Κορινθιακό και το δίαυλο της Κρήτης.  

 

Ειδικότερα για τις δύο σημαντικότερες σεισμογενείς περιοχές της περιφέρειας αναφέρονται τα 

εξής: 

• Ο Κορινθιακός κόλπος είναι μία εν εξελίξει επιμήκης υποθαλάσσια λεκάνη ΔΒΔ‐ΑΝΑ διεύθυνσης η 

οποία αναπτύσσεται στο βόρειο τμήμα της έντονα τεκτονισμένης Κορινθιακής τάφρου. Η λεκάνη 

του Κορινθιακού κόλπου είναι μία σύνθετη, ασύμμετρη τάφρος της οποίας το νότιο και βόρειο 

περιθώριο καθορίζονται από μια σειρά υποθαλάσσιων ρηγμάτων με κλιμακωτή διάταξη που 

διευθύνονται παράλληλα προς τις ακτές. Η ενεργή δράση του υποθαλάσσιου ρήγματος 

αποδεικνύεται και από την ανύψωση της ακτής και τη δημιουργία μιας δέσμης παράλληλων 

παράκτιων αναβαθμίδων στην παράκτια ζώνη Ξυλοκάστρου ‐ Κορίνθου. Είναι γνωστό δε ότι η 

ευρύτερη περιοχή του Νομού Κορινθίας αποτελεί μία από τις γεωγραφικές 

ζώνες του Ελληνικού χώρου με τις υψηλότερες σεισμικότητες. Η αυξημένη σεισμική 

δραστηριότητα στην περιοχή προέρχεται από διεγέρσεις τόσο στο θαλάσσιο χώρο του 

Κορινθιακού κόλπου και των Αλκυονίδων, όσο και στον χερσαίο χώρο της Κορίνθου, της 
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Περαχώρας, του Αιγίου κλπ. Οι εστίες των σεισμών συνδέονται με την παρουσία ενεργών 

ρηγμάτων και η δραστηριότητα τους είναι γνωστή από την αρχαιότητα.  

• Ο μηχανισμός της κίνησης της Αφρικανικής Πλάκας που βυθίζεται κάτω από την Ευρωπαική είναι 

η κύρια αιτία που επηρέασε την παλαιογεωγραφική τεκτονική εξέλιξη της περιοχής της Μεσσηνίας 

και συνεχίζει να την επηρεάζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή της Μεσσηνίας βρίσκεται πολύ 

κοντά στη υποθαλάσσια τάφρο των Οινουσών όπου σημειώνονται και τα μεγαλύτερα βάθη της 

Μεσογείου. Στην περιοχή της Μεσσηνίας αποτυπώνονται πλήθος ρηγμάτων και πολλά από αυτά 

συσχετίζονται με ενεργή και σεισμική δραστηριότητα. Με βάση τα στοιχεία του σεισμοτεκτονικού 

χάρτη του ΙΓΜΕ (1989), τα πιο πρόσφατα ρήγματα που έχουν επισημανθεί είναι ηλικίας 

Πλειοκαίνου ‐ Κάτω Πλειστοκαίνου καθώς και ρήγματα ηλικίας Μέσου Πλειστοκαίνου ‐ Ολοκαίνου.  

 

 

Σεισμοτεκτονικός χάρτης ΙΓΜΕ 
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Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Πορτοχελίου και του Αργολικού Κόλπου, η περιοχή δεν 

εμφανίζει μεγάλη σεισμικότητα. Η μελέτη τόσο του υποθαλάσσιου χώρου όσο και της γειτονικής 

ξηράς φανερώνει πρόσφατη τεκτονική δράση των ρηγμάτων της περιοχής και του ανοίγματος του 

Αργολικού κόλπου που δημιουργείται  από εφελκυστικές τάσεις διεύθυνσης Δυτικής Νοτιοδυτικής-

Ανατολικής Βορειοανατολικής. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δύο υπο-παράλληλα ρήγματα, με 

πλησιέστερο αυτό που εντοπίζεται κοντά στο χωριό Φούρνοι. Στην περιοχή του Κρανιδίου 

επικρατούν κανονικά ρήγματα Βορειοανατολικής-Νοτιοδυτικής και Βορειοδυτικής-Νοτιανατολικής 

διεύθυνσης  

  

Δ.4.3.2 Σεισμικό ιστορικό 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δυο υποπαράλληλα ρήγματα αριστερόστροφης οριζόντιας 

μετατόπισης. Το πρώτο ρήγμα βρίσκεται κοντά στο χωριό Καρνεζαίϊκα και παρουσιάζει 

διεύθυνση Ανατολική-Δυτική. Το δεύτερο ρήγμα εντοπίζεται νοτιότερα, κοντά στο χωριό 

Φούρνοι και είναι παράλληλο του προηγούμενου. Επειδή τόσο η οροσειρά του Πάρνωνα όσο 

και η ρηξιγενής ζώνη που οριοθετεί το δυτικό τμήμα του αργολικού κόλπου δε φανερώνουν 

αντίστοιχη μετατόπιση όπως στο ανατολικό τμήμα του κόλπου, τα δυο ρήγματα οριζόντιας 

μετατόπισης σημαίνουν μια αύξηση του ρυθμού ανοίγματος του κόλπου προς τα νότια ή 

είναι μια ανταπόκριση κλιμακωτή εξέλιξη του κόλπου προς το βορρά.   

Στην περιοχή του Κρανιδίου επικρατούν κανονικά ρήγματα Βορειοανατολικής – Νοτιοδυτικής 

και Βορειοδυτικής – Νοτιοανατολικής διεύθυνσης που κόβουν τα πλειοκαινικά κροκαλοπαγή 

της περιοχής. Οι διαρρήξεις του πρώτου συστήματος προκάλεσαν κλιμακωτή καταβύθιση 

από βορρά προς νότο. Οι διαρρήξεις του δεύτερου συστήματος συνοδεύτηκαν από βαθείες 

εγκατακρημνίσεις και ανυψώσεις των επί μέρους τεμαχών.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η σεισμικότητα και η σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής 

μελέτης, εξετάστηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα για τους σεισμούς της ευρύτερης περιοχής. 

Έτσι οι σημαντικότεροι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή μελέτης από το 1913 έως το 1985 σε 

ακτίνα 100km και μεγέθους Μ≥ 4,5 βαθμών της κλίμακας Richter παρουσιάζονται 

ακολούθως. 
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Ημερομηνία  Μέγεθος Περιοχή 

1/12/1913 5,1 Αίγινα 

10/7/1915 4,9 Κορινθία 

8/8/1922 5,6 Μέθανα 

15/8/1922 5,3 Αργολίδα 

11/11/1922 5,6 Κόρινθος  

18/12/1922 4,9 Αθήνα  

16/2/1924 5,3 Αργολίδα 

25/4/1928 5,2 Κόρινθος 

29/4/1928 5,5 Κόρινθος 

7/6/1928 4,9 Κόρινθος 

20/12/1929 5,0 Ίσθμια 

17/4/1930 5,9 Σοφικό 

Κορινθίας 

12/9/1930 5,0 Καλαμάκι 

Κορινθίας 

12/9/1930 5,0 Καλαμάκι 
Κορινθίας 

12/9/1930 5,3 Αλμυρή 

Κορινθίας 

13/9/1930 5,2 Εξαμηλιά 

Κορινθίας 

4/1/1931 5,7 Κόρινθος 

4/1/1931 4,9 Κόρινθος 

5/9/1953 5,8 Ίσθμια 

17/4/1954 5,3 Κορινθία 

7/1/1962 4,9 Κόρινθος 

10/1/1962 4,5 Κόρινθος  

28/8/1962 6,8 Αρχαία Κόρινθος 

2/1/1966 5,1 Ίσθμια 

4/7/1968 5,5 Ν. Επίδαυρος 

11/2/1970 5,1 Δρέπανο 

Αργολίδας 

12/10/1975 5,0 Σοφικό 
Κορινθίας 

30/12/1976 4,8 Κόρινθος 

16/1/1977 4,9 Κορινθία  

26/3/1977 4,7 Κορινθία 

5/4/1978 4,7 Ν. Επίδαυρος  

11/3/1979 4,5 Κόλπος 

Σαρωνικού 

Κυριότεροι σεισμοί πλησίον της ευρύτερης περιοχής μελέτης με χρονολογία και μέγεθος 
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Δ.5  Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

Δ.5.1 Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης  

Δ.5.1.1 Μετεωρολογικά δεδομένα 

 

Οι φυσικογεωγραφικοί παράγοντες της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας κάνουν το κλίμα της 

περιοχής ήπιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το καλοκαίρι είναι ξηρό και ο χειμώνας στο 

παράκτιο τμήμα είναι ήπιος, ενώ στο εσωτερικό πιο ψυχρός. Υψηλές θερμοκρασίες παρατηρούνται 

στις πεδινές και παράκτιες περιοχές, στις ορεινές περιοχές είναι χαμηλές ιδιαίτερα τους μήνες του 

χειμώνα, ενώ μερικές φορές χιονίζει στα βουνά που περιβάλλουν την περιοχή. Επικρατούντες 

άνεμοι είναι οι βόρειοι. 

Ακολούθως παρατίθεται ο χάρτης βιοκλιματικών ορόφων της Πελοποννήσου που έχει προκύψει 

από την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων για το σύνολο της Περιφέρειας. Για το 

χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής χρησιμοποιούνται οι παράγοντες θερμοκρασία και 

βροχόπτωση. 

 

Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων Πελοποννήσου 
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Ειδικότερα για τον Αργολικό κόλπο ισχύουν τα παρακάτω κλιματικά χαρακτηριστικά: 

• Στις παραθαλάσσιες περιοχές της υπό εξέταση λεκάνης απορροής ο βιοκλιματικός όροφος είναι 

ημίξηρος με υποόροφο χειμώνα ήπιο, ενώ όσο προχωρούμε προς το νότο ο υποόροφος χειμώνα 

γίνεται θερμός. 

• Προς την ενδοχώρα της περιοχής μελέτης κατά μήκος της ακτογραμμής, στις πεδινές περιοχές ο 

βιοκλιματικός όροφος είναι ημίξηρος με υποόροφο χειμώνα ψυχρό, ενώ προς το νότιο τμήμα ο 

βιοκλιματικός όροφος γίνεται ύφυγρος με υποόροφο χειμώνα ήπιο. 

• Στις οροσειρές στα όρια του Αργολικού κόλπου ο βιοκλιματικός όροφος είναι ύφυγρος με 

υποόροφο χειμώνα ψυχρό, και στις ψηλές κορυφές του Πάρνωνα ο βιοκλιματικός όροφος είναι 

υγρός με υποόροφο χειμώνα ψυχρό. 

 

Βροχοπτώσεις‐κατακρημνίσματα 

Τα κατακρημνίσματα στην περιοχή της λεκάνης είναι αρκετά σημαντικά, και φτάνουν περίπου τα 

800 mm το χρόνο. Οι βροχές είναι μικρότερες προς τα ανατολικά και σημαντικότερες στις περιοχές 

μεγαλύτερου υψομέτρου, λόγω της σαφούς συσχέτισης που παρατηρείται μεταξύ της 

βροχόπτωσης και του υψομέτρου. Τα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των διαθέσιμων 

υδρομετεωρολογικών δεδομένων σταθμών της περιοχής που διατηρεί η ΕΜΥ. 

Τα ανωτέρω μέσα ετήσια κατακρημνίσματα αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε έναν όγκο 4.124 

hm3 (4,1 δις μ3) νερού ανά έτος, το οποίο τροφοδοτεί τον υδρολογικό κύκλο τη λεκάνη αργολικού 

κόλπου. Το μέγιστο των βροχοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τους μήνες Νοέμβριο ως και Μάρτιο, 

με πιο υγρό μήνα το Νοέμβριο και πιο ξηρό τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, η μέση υπερετήσια δυναμική 

εξατμισοδιαπνοή έχει εκτιμηθεί σε 450 mm περίπου ανά έτος.  

Εν συνεχεία παρουσιάζεται η διανομή της βροχόπτωσης στην Πελοπόννησο. Στις πεδινές και 

παραθαλάσσιες περιοχές η βροχή κυμαίνεται μεταξύ 400 και 600 mm, ενώ στις ορεινές περιοχές 

τα ύψη είναι περίπου 800 – 900 mm. Στην περιοχή μελέτης προσδιορίζεται στα 480mm. 
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Κατανομή της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης και της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας 
στην Πελοπόννησο. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η διακύμανση του μηνιαίου ύψους βροχόπτωσης στη 

διάρκεια του έτους, καθώς επίσης και το μέγιστο ύψος βροχής στο 24ωρο για κάθε μήνα, 

σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις του Μ.Σ. Αργους (Πυργέλα) πλησιέστερος σταθμός στην 

περιοχή μελέτης Πορτοχελίου. 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιου Ιου Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 

Σύνολο 71,7

0 

49,4

0 

53,6

9 

32,0

6 

20,0

7 

9,74 10,3

3 

15,4

4 

16,2

4 

43,4

4 

85,13 73,9

1 

Μέγιστο 

ανά/μέρ

α 

83,4

0 

44,0

0 

70,5

0 

32,2

0 

52,5

0 

33,0

0 

58,4

0 

45,7

0 

24,1

0 

64,8

0 

217,4

0 

53,0

0 

Ύψος βροχής ανά μήνα (σε mm) – M.Σ.Αργους (Πυργέλα) (Χρονοσειρά 1980‐2013) 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα: 

• Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ανέρχεται στα 481,13 mm. 

• Ο μήνας που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι ο Νοέμβριος με 85,13mm, 

ενώ αντίστοιχα το μικρότερο ύψος εμφανίζει ο μήνας Ιούνιος με 9,74mm. 
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• Το μέγιστο ύψος βροχόπτωσης στη διάρκεια του έτους σημειώνεται το χειμώνα με 195,00mm, 

ακολουθεί το φθινόπωρο με 144,81 mm, κατόπιν η άνοιξη με 105,81 mm και τέλος, το καλοκαίρι 

με 35,51mm. 

• Ο μήνας με τη μέγιστη βροχόπτωση εικοσιτετραώρου είναι ο Νοέμβριος με 217,40 mm. 

 

Όσον αφορά την ανάλυση των κατακρημνισμάτων στις επιμέρους κατηγορίες, στον πίνακα που 

ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός των ημερών σε κάθε μήνα, στις οποίες επικρατούσε η κάθε 

υποκατηγορία, απ’ όπου και φαίνεται ότι κυριαρχούν οι βροχοπτώσεις. 

 

Μήνες Βροχή Χιόνι Καταιγίδα Χαλάζι Ομίχλη Δρόσος  Πάχνη 

Ιαν 10,64 0,23 0,86 0,0 0,18 15,35 7,39 

Φεβ 10,27 0,32 0,55 0,05 0,09 11,87 5,35 

Μαρ 10,14 0,27 0,86 0,05 0,14 12,64 2,05 

Απρ 9,11 0,0 1,11 0,05 0,0 7,63 0,21 

Μαι 6,96 0,0 2,22 0,0 0,0 0,74 0,0 

Ιου 3,22 0,0 2,39 0,09 0,0 0,0 0,0 

Ιου 2,48 0,0 1,96 0,0 0,0 0,0 0,0 

Αυγ 3,26 0,0 2,17 0,04 0,0 0,88 0,0 

Σεπ 4,85 0,0 1,82 0,0 0,0 3,7 0,0 

Οκτ 7,14 0,0 1,71 0,0 0,0 10,68 0,0 

Νοε 10,36 0,0 2,14 0,0 0,5 14,84 1,16 

Δεκ 13,09 0,9 1,41 0,09 0,5 13,17 4,33 

Χρονική εμφάνιση κατακρημνισμάτων ανά μήνα (ημέρες) – Μ.Σ. Αργους – Πυργέλα  
(Χρονοσειρά 1980‐2013) 

 

•Το διάστημα από Νοέμβριο έως Μάρτιο είναι οι μήνες με τις περισσότερες βροχερές ημέρες, 

ενώ αντίθετα τις λιγότερες βροχερές ημέρες έχουν οι καλοκαιρινοί μήνες του έτους 

• Καταιγίδες εκδηλώνονται από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο 

• Στην περιοχή χιονίζει λίγο από τον Δεκέμβριο κυρίως μέχρι και τον Μάρτιο 

• Το χαλάζι είναι σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή 

• Η ομίχλη είναι σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή 

• Η δρόσος παρατηρείται την περίοδο από Σεπτέμβριο έως Μάιο 

• Το φαινόμενο της πάχνης είναι σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή. Παρατηρείται από τον 

Νοέμβριο έως τον Απρίλιο 

 

 

Άνεμοι  

Σύμφωνα με παρατηρήσεις του Μ.Σ. Αργους ‐ Πυργέλα, για την περίοδο 1980‐2013, στην 

ευρύτερη περιοχή του σταθμού πνέουν, στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους (8 μήνες), βόρειοι 
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άνεμοι. Τους υπόλοιπους 4 μήνες του έτους πνέουν άνεμοι νότιας διεύθυνσης. Αναλυτικότερα, η 

κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, ανά μήνα, δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Μήνας Κατεύθυνση 

Ιαν Β 

Φεβ Β 

Μαρ Β 

Απρ Ν 

Μαι Ν 

Ιου Ν 

Ιου Β 

Αυγ Β 

Σεπ Ν 

Οκτ Β 

Νοε Β 

Δεκ Β 

Κύρια διεύθυνση ανέμων ανά μήνα – Μ.Σ. Αργους ‐ Πυργέλα (Χρονοσειρά 1980‐2013) 

 

Θερμοκρασίες  

Για την ευρύτερη περιοχή μελέτης ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα της θερμοκρασίας που 
ελήφθησαν από τον Μ.Σ. Αργους ‐ Πυργέλα. 
 
Μήνας Μέση  θερμοκρασία Μέση μέγιστη 

Θερμοκρασία 

Μέση Ελάχιστη 

θερμοκρασία 

Ιαν 8,15 14,54 2,91 

Φεβ 8,40 14,81 2,77 

Μαρ 10,67 17,05 4,14 

Απρ 14,74 21,12 6,49 

Μαι 20,09 26,28 10,40 

Ιου 25,06 31,24 13,88 

Ιου 27,39 33,86 16,57 

Αυγ 26,60 33,57 16,73 

Σεπ 22,59 29,84 14,04 

Οκτ 17,95 24,72 11,41 

Νοε 13,06 19,17 7,79 

Δεκ 9,59 15,45 4,67 

ετήσια 17,02 23,47 9,32 

Θερμοκρασιακά δεδομένα Μ.Σ. Αργους ‐ Πυργέλα (Χρονοσειρά 1980‐2013) 
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Από τα δεδομένα για τη θερμοκρασία της περιοχής μελέτης προκύπτουν ότι : 

• οι θερμότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με 27,39°C και 26,60°C, 

αντίστοιχα. 

• οι ψυχρότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με 8,15°C και 8,40°C 

αντίστοιχα. 

• το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος ανέρχεται σε 17,02°C. 

• η υψηλότερη θερμοκρασία (απόλυτη μέγιστη) έχει καταγραφεί τον μήνα Ιούλιο και ανέρχεται 

στους 45,00°C. 

• η χαμηλότερη θερμοκρασία (απόλυτη ελάχιστη) έχει καταγραφεί τον μήνα Φεβρουάριο και 

ισούται με ‐7,80°C. 

• η μέση μέγιστη θερμοκρασία του έτους είναι 33,86οC και σημειώνεται τον μήνα Ιούλιο. 

• η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του έτους είναι 2,77οC και σημειώνεται τον μήνα Φεβρουάριο. 

 

 

Ομβροθερμικό Διάγραμμα Μ.Σ. Πυργέλα 

 

Υγρασία  

Η διακύμανση της σχετικής υγρασίας ανά μήνα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις του Μ.Σ. 
Αργους ‐ Πυργέλα, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Μήνας Μέση σχετική υγρασία % 

Ιαν 75,39 

Φεβ 73,52 

Μαρ 72,24 

Απρ 68,47 

Μαι 60,67 

Ιου 53,88 

Ιου 52,54 

Αυγ 57,00 

Σεπ 65,42 

Οκτ 72,14 

Νοε 76,69 

Δεκ 76,92 

 
Μέση μηνιαία υγρασία ‐ Μ.Σ. Αργους ‐ Πυργέλα (Χρονοσειρά 1980‐2013) 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η μέση σχετική υγρασία του έτους είναι 67,07%, με 

διακύμανση, από 52,54% το μήνα Ιούλιο έως 76,92% τον μήνα Δεκέμβριο. 

 

 

Δ.5.1.2 Χλωρίδα  

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδος (και 

ένα από τα πλέον σημαντικά της Ευρώπης), καθώς και ιδιαιτέρως πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο σε 

χλωρίδα (ενδεικτικά αναφέρονται η κεφαλληνιακή ελάτη και οι συστάδες μαύρης πεύκης, ενώ 

υπάρχουν και συστάδες της συριακής άρκευθου, η οποία δεν φύεται πουθενά αλλού στην 

Ευρώπη) όσο και σε πανίδα.  

Το οικοσύστημα της Περιφέρειας έχει χαρακτηριστεί ως αποτελεί ένας βοτανικός παράδεισος με 

περισσότερα από 260 ενδημικά είδη, εκ των οποίων 44 έχουν καταγραφεί ως τοπικά ενδημικά, 

ενώ κάποια από αυτά είναι τόσο εύθραυστα που απειλούνται με αφανισμό. 

 

Η σύνθεση της φυσικής βλάστησης βρίσκεται κάτω από την επίδραση των επικρατούντων 

βιοκλιματικών συνθηκών. Σύμφωνα με το απόσπασμα του χάρτη βλάστησης Πελοποννήσου που 

παρατίθεται ακολούθως εμφανίζονται οι ως κάτωθι φυσικές διαπλάσεις, ως αποτέλεσμα του 

κλίματος (βιοκλιματικές διαπλάσεις): 
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• Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo – Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου 

• Μεσο‐μεσογειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής Μεσογείου 

• Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo – Carpinion) 

• Ορομεσογειακή διάπλαση Κεφαλληνιακής Ελάτης (και μαύρης πεύκης) 

 

Τα παράλια και η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκουν στις Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo – 

Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου ενώ προς την ενδοχώρα απαντάται και η  Μεσο‐μεσογειακή 

διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος Βαλκανικός και τύπος Ανατολικής Μεσογείου.  

 

 

Xάρτης Βλάστησης Πελοποννήσου 

 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας υπάρχουν σημαντικές δασικές εκτάσεις, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των οποίων καλύπτεται από θαμνώδη βλάστηση, κυρίως πουρνάρια. Από τα ΝΑ προς τα 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 152 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

ΒΔ, παρατηρείται σταδιακή μείωση αυτού του είδους βλάστησης και έχουμε εμφάνιση 

πλατύφυλλών, με επικρατέστερη την Κουμαριά. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Διδύμων όπου 

επικρατεί ο Κέδρος. Τα παράλια των επαρχιών Ναυπλίου και Ερμιονίδος χαρακτηρίζονται από την 

εμφάνιση της Χαλεπίου Πεύκης, ενώ στην ορεινή Αργολίδα επικρατεί η Υβριδογενής Ελάτη 

(Κεφαλληνιακή).  

Συνολικά για τη λεκάνη απορροής του Αργολικού κόλπου η χλωρίδα παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλομορφία, καθώς στην περιοχή αναπτύσσονται σημαντικοί ορεινοί όγκοι με σημαντικότερο 

αυτόν του Πάρνωνα, ιδιαίτερης σημασίας δάση αλλά και πολύ σημαντικά υδατικά συστήματα, 

όπως είναι ο υγρότοπος του Μουστού. 

 

Ο Πάρνωνας χαρακτηρίζεται από σχετική ομαλότητα και ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα. Έχουν 

καταγραφεί πάνω από 113 είδη σπάνιων και προστατευόμενων φυτών, αρκετά από τα οποία είναι 

φαρμακευτικά και αρωματικά και 16 ενδημικά. Μεγάλες εκτάσεις του καλύπτονται με δάση που 

αποτελούνται από Μαύρη Πεύκη, Κεφαλληνιακή Ελάτη, μηλόκεδρο, δρυς, πλατάνια, καστανιές κα 

χαρουπιές. Γύρω από τη Μονή της Μαλεβής υπάρχει δάσος δενδρόκεδρου, μοναδικό στην 

Ευρώπη, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης και ενταχθεί ως 

προστατευόμενη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Μοναδικό από άποψη φυσικής 

ομορφιάς είναι επίσης το καστανόδασος στην περιοχή της Καστάνιτσας καθώς και το δρυόδασος 

Σέλας της Σίταινας. Στον Πάρνωνα, πάνω από 600 είδη και υποείδη βλάστησης έχουν μέχρι τώρα 

καταγραφεί από τα Πανεπιστήμια της Πάτρας και της Κοπεγχάγης, ενώ υπολογίζεται ότι ο 

συνολικός πλούτος του όρους φτάνει τα 900 με 1.100 είδη. Συναντώνται 16 τοπικά ενδημικά είδη 

και μόνο στα πολύ υψηλά υψόμετρα συναντά κανείς τον αγριοπανσέ του Πάρνωνα, τον 

αστράγαλο του Αγρανιώτη και την κενταύρια του Πάρνωνα. 

Σημαντικές χλωριδικές διαπλάσεις παρατηρούνται και στο υγρότοπο του Μουστού βρίσκεται 2 χλμ. 

Ν.Α. του Άστρους και αριστερά του οδικού άξονα Άστρους ‐ Λεωνιδίου. Είναι ενταγμένος στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο “Φύση 2000”, ως περιοχή υψηλής προστασίας. Η χλωρίδα του είναι ιδιαίτερα 

πλούσια.   

Ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αργολική πεδιάδα όπου το σχετικά ξηρό κλίμα 

της περιοχής και το πεδινό έδαφος καθορίζει το είδος της βλάστησης. Η πεδιάδα του Άργους 

καλύπτεται κυρίως από καλλιέργειες, ενώ η άγρια βλάστηση περιορίζεται στους γύρω βραχώδεις 

λόφους και στις ψηλότερες βουνοκορφές. Οι καλλιέργειες αποτελούνται από εποχιακά κηπευτικά 

είδη, λίγα αμπέλια και δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως εσπεριδοειδή και ελιές. Οι χαμηλοί 

βραχώδεις λόφοι καλύπτονται από ξυλώδη φυτά, όπως η λαδανιά, το θυμάρι, η ασφάκα, η αφάνα, 

η ρίγανη, η σκυλοκρεμμύδα, ο ασφόδελος, η λεβάντα, η γαλατσίδα κ.ά. Στις λιγότερο ξηρές 

περιοχές και στα ασβεστολιθικά εδάφη ευδοκιμούν τα αείφυλλα – σκληρόφυλλα, όπως αγριελιά, 

πουρνάρι, σκίνος, χαρουπιά, κουμαριά, πικροδάφνη κ.ά. Επίσης συναντώνται σχηματισμοί 

πλατανιού, λεύκας και ιτιάς. Στα ψηλότερα τμήματα της ευρύτερης περιοχής ευδοκιμούν 

μεσογειακά πευκοδάση με χαλέπιο πεύκη και βελανιδιά. 
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Εντός της περιοχής του ακινήτου απαντώνται είδη αυτοφυούς χλωρίδας που είναι συνηθισμένα 

είδη των ξηρών τμημάτων της μεσογειακής βλάστησης και ιδιαίτερα της μακίας βλάστησης 

χαμηλού υψομέτρου. Η φυτοκάλυψη είναι αραιή και αποτελείται κυρίως από θάμνους ενώ 

υπάρχουν και συστάδες δέντρων. Καλλιέργειες εντός του ακινήτου δεν αναπτύσσονται. Γενικό 

χαρακτηριστικό των φυτικών διαπλάσεων είναι η αντοχή τους στην παρατεταμένη ξηρή περίοδο 

του έτους και η προτίμηση τους στον ήπιο χειμώνα της παράκτιας Αργολίδας. 

Μερικά από τα αυτοφυή είδη χλωρίδας που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή είναι θαμνώνες 

που αποτελούντα από αγριελιά (Olea oleaster), σχίνο (Pistacia lentiscus), πρίνο (Quercus 

coccifera), κουμαριά (Arbutus unedo), αριά (Querqus ilex), ερείκη (Erica verticillata, Erica 

arborea), γαύρο (Carpinus betulus) και όστρια (Osrya). Eπίσης συναντώνται φρυγανικές 

διαπλάσεις όπως ασφάκα (Phlomis fruticosa), ασπάλαθος (Calycotone vilosa) και θυμάρι (Thymus 

capitatus). Επίσης εμφανίζονται αγρωστώδη και ψυχανθή σε περιορισμένα σημεία. Προς την 

βόρεια πλευρά του ακινήτου παρατηρούνται μερικές συγκεντρώσεις Χαλεπίου Πεύκης. Όπως 

αναλύεται στο Κεφ. Δ.5.1.6., η έκταση του ακινήτου χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα. 

Στην περιοχή μελέτης, δεν παρατηρήθηκαν ενδημικά ή σπάνια είδη φυτών.   

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω των αυθαιρεσιών και καταπατήσεων η φυσική βλάστηση 

δέχεται πιέσεις ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται και το τοπίο. Ενδεικτικά οι λειτουργίες εντός του 

ακινήτου που συνδράμουν στην απομείωση των χλωριδικών διαπλάσεων είναι: η αυθαίρετη 

δόμηση, η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων αδρανών υλικών και χωματουργικών 

παραπροϊόντων, η ημιτελής εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η εγκατάσταση πρόχειρων 

κατασκευών, η λειτουργία ποιμνιοστασίου και η χάραξη αυτοσχέδιας πίστας motocross. 

Εκτεταμένα ίχνη υπερβόσκησης δεν παρατηρήθηκαν ωστόσο όλες οι άνω λειτουργίες συνδράμουν 

στην ενίσχυση του φαινομένου της ερημοποίησης και της υποβάθμισης του τοπίου.  

 

 

 

Υφιστάμενη βλάστηση στο βόρειο τμήμα του ακινήτου Πορτοχελίου Αργολίδας 
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Δ.5.1.3 Πανίδα 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται ως η περιοχή της Ελλάδας με τον υψηλότερο 

ενδημισμό ασπόνδυλων ζώων, ενώ οι βιότοποί του φιλοξενούν επίσης μια αρκετά πλούσια πανίδα 

σπονδυλοζώων με πιο σημαντικά είδη τα διάφορα αρπακτικά καθώς και τα λιγοστά τσακάλια). 

Η συνολική πανίδα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας είναι δύσκολο να καταγραφεί. 

Συναντώνται θηλαστικά όπως αλεπούδες, κουνάβια, λαγοί, νυφίτσες και σκίουροι. Στα παράλια της 

Αργολίδας επικρατούν τα παρυδάτια είδη όπως τσικνιάδες, φυλαρίδες, κύκνοι, στους δε βιότοπους 

συναντώνται αποδημητικά πτηνά όπως οι πελεκάνοι. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές 

ενδημούν είδη όπως η κουκουβάγια, ο κότσυφας, η πέρδικα και το αρπακτικό γεράκι. 

 

Στον Πάρνωνα η πανίδα της ευρύτερης περιοχής αφορά σε συνηθισμένα για την Πελοπόννησο 

είδη πανίδας όπως είναι ο λαγός, η αλεπού, ο ασβός, το κουνάβι, η νυφίτσα, το τσακάλι, ορισμένα 

τρωκτικά και νυχτερίδες. Συγκεκριμένα, η περιοχή του Πάρνωνα διαθέτει πλούσια πανίδα 

αμφιβίων και ερπετών. Στην 

περιοχή έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 26 είδη αμφιβίων και ερπετών, από τα οποία 2 είναι 

ενδημικά της Ελλάδας και 2 ενδημικά μόνο της Πελοποννήσου. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 

επτά είδη φιδιών, από τα οποία μόνο η οχιά είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Τα άγρια θηλαστικά 

που ζουν στους ορεινούς όγκους είναι κυρίως νυκτόβια είδη, μικρού ή μεσαίου μεγέθους, που 

μπορεί εύκολα να περάσουν απαρατήρητα από τον άνθρωπο. Από τα είδη αυτά, σπάνιο και 

απειλούμενο μπορεί να θεωρηθεί το τσακάλι, του οποίου οι πληθυσμοί μειώνονται συνεχώς στην 

Ελλάδα, ενώ δε συναντάται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο υγρότοπος Μούστου και η πανίδα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αφού παρατηρούμε πλήθος 

ψαριών, ερπετά, μικρά θηλαστικά και μεγάλη ποικιλία πτηνών. Το χειμώνα η λίμνη αποτελεί 

σταθμό χιλιάδων μεταναστευτικών πουλιών. Στην αμμώδη παραλία εκβάλλουν τα κανάλια της 

λίμνης όπου πολλαπλασιάζεται και μικρός αριθμός χελωνών caretta ‐ caretta.  

Στην πεδιάδα του Άργους παρουσιάζεται η τυπική πανίδα των μεσογειακών πεδινών και 

ημιορεινών οικοσυστημάτων, με είδη όπως λαγός, αλεπού, ασβός, σαύρα, κουνάβι, χελώνα, 

σκατζόχοιρος, πτηνά όπως κοτσύφια, τσίχλες, αλλά και διάφορα είδη εντόμων, μέλισσες, 

πεταλούδες, πασχαλίτσες, σκαθάρια και ακρίδες που κάνουν αισθητή τη παρουσία τους ανάμεσα 

στην ποικιλία των φυτικών ειδών την άνοιξη και το καλοκαίρι. Εκτός από τα άγρια ζώα υπάρχουν 

και οικόσιτα, κυρίως όρνιθες, αιγοπρόβατα και χοίροι. 

Στην περιοχή μελέτης στο Πορτοχέλι δεν έχουν παρατηρηθεί μοναδικά, σπάνια ή προστατευόμενα 

είδη ζώων. Το ακίνητο χωροθετείται πλησίον του οικισμού του Πορτοχελίου ενώ αναπτύσσονται 

και αρκετές παραθεριστικές κατοικίες και η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη κατά τους θερινούς 

μήνες. Αποτέλεσμα της οικιστικής ανάπτυξης είναι να έχουν απωθηθεί σε πλησίον περιοχές αρκετά 
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είδη. Το ακίνητο δεν αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα χαρακτηριστικών ειδών. Τα είδη που 

ενδέχεται  να απαντώνται δε διαφέρουν από αυτά που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας που θεωρούνται κοινά είδη και αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Δ.5.1.4 Ρέματα – κατακλυζόμενες περιοχές 

 

Ο Νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», αποτελεί το βασικό νομοθετικό εργαλείο 

σε περιπτώσεις ανάγκης οριοθέτησης  ρεμάτων.  

Το μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής μελέτης δεν είναι έντονο. Στο νότιο τμήμα του 

παρουσιάζει σχεδόν μηδενικές  κλίσεις εδάφους ενώ βορείως το ανάγλυφο παρουσιάζει μέτριες 

κλίσεις. Δεν υφίστανται διευθετημένα ρέματα εντός του Ακινήτου. Από την επί τόπου αυτοψία, το 

Τοπογραφικό διάγραμμα της ΔΕΠΟΣ από τον Ιούλιο του 1988, καθώς και από τις 

ορθοφωτογραφίες λόγω του λοφώδους εδαφικού αναγλύφου βόρεια του Ακινήτου διέρχονται δύο 

μικρά υδατορέματα, τα  οποία κατέρχονται από το βορρά προς τα παράλια. 

Το πρώτο, με λεκάνη απορροής 900 περίπου στρ, κατέρχεται στο μέσο περίπου του ακινήτου και 

εκφυλίζεται πριν φθάσει στο νότιο όριο του, παροχετεύοντας τα όμβρια στη θάλασσα. Το άλλο 

βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, με λεκάνη απορροής 650 περίπου στρ.  και καταλήγει στην ΝΑ 

γωνία του ακινήτου, από όπου συνεχίζει στη θάλασσα με ανοικτό αγωγό. Ένα άλλο υδατόρεμα 

εκτός της έκτασης του ακινήτου, διατρέχει σε επαφή με το δυτικό όριο της έκτασης. Οι λεκάνες 

απορροής των υδατορεμάτων εκτείνονται  στις όμορες βόρειες λοφώδεις εκτάσεις και δεν 

ξεπερνούν για την κάθε μια τα 1000 στρέμματα, γεγονός που τα ταξινομεί στα «μικρά 

υδατορέματα» του άρθρου 1 του Ν.4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων 

για τα υδατορέματα, κλπ» (ΦΕΚ 94Α). Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 του ιδίου νόμου, δεν απαιτείται 

οριοθέτηση τους 

Εξυπακούεται ότι στη φάση κατασκευής της τεχνικής υποδομής θα προβλεφθούν όλα τα αναγκαία 

έργα ασφαλούς απορροής των ομβρίων του ακινήτου, με τα κατάλληλα τεχνικά έργα. 

Τα όμβρια που παρέχουν τα παραπάνω ρέματα μπορεί να συλλεχθούν και να αποθηκευθούν, 

ενδεχομένως σε τεχνιτές λίμνες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς σκοπούς, 

δεδομένης της έλλειψης νερού σε όλες τις περιοχές του Αργολικού κόλπου. Μια προσέγγιση στις 

εν δυνάμει αποληπτέες ποσότητες νερού δίδεται στο Κεφάλαιο Δ.5.1.8.2. Ύδρευση - Άρδευση. 

 

Πλησίον του Πορτοχελίου δεν καταλήγει κάποιος ποταμός ή παραπόταμος, ενώ λόγω της 

τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον διαρκή έλεγχο της ποιότητας των 

υδάτων του παραλιακού μετώπου και ιδιαίτερα της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας.  

 

Αναφορικά με τις κατακλυζόμενες επιφάνειες και τις παρατηρούμενες πλημμύρες στην περιοχή 

μελέτης και στο οικισμό του Πορτοχελίου δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά περιστατικά χωρίς να 
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συνδέονται με υπερχειλίσεις υφιστάμενων ρεμάτων και οφείλονται κυρίως σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα. Το πλέον πρόσφατο περιστατικό στη ήταν το Νοέμβριο του 2013 όπου προκλήθηκαν 

πλημμύρες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων εντός του οικισμού του Πορτοχελίου.  

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων της επένδυσης θα πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένα 

κριτήρια όπως, η τοπογραφία, η βλάστηση, η διαπερατότητα υλικών της περιοχής και η 

ανθρώπινη επίδραση ενώ θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών ως 

προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των νέων έργων, την 

τήρηση των σχετικών νομικών διατάξεων και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, τις 

αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και την εφαρμογή προγραμμάτων 

διαχείρισης απορριμμάτων.  

Δ.5.1.5 Παραλιακό μέτωπο - Ακτές Βερβερούδα και Πορτοχελίου 

 

Η προστασία της παράκτιας ζώνης διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 

285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». Επίσης για την οριοθέτηση ισχύει ο ν. 

4258/2014 (ΦΕΚ 94/14.5.2014) διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Ο αιγιαλός, η παραλία, η 

όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, 

το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών 

είναι η ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και 

ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές.  

 

 

Ακτές Βερβερούδα Πορτοχελίου πλησίον του ακινήτου  
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Σε εγγύτητα με το εξεταζόμενο ακίνητο και σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το δυτικό 

τμήμα του βρίσκεται η παραλία Βερβερούδα. Η παραλία βρίσκεται βόρεια της λιμνοθάλασσας της 

Βερβερόντας, και σε απόσταση 3 χλμ. βορειοδυτικά από τον οικισμό του Πορτοχελίου. Η 

κολυμβητική ακτή βρίσκεται εντός κλειστού κόλπου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ. Η παραλία έχει 

μήκος 330 μ., μέσο πλάτος 5 μ. και προσανατολισμό νοτιοδυτικό. Η παράκτια ζώνη αποτελείται 

από βότσαλο και βράχια, ενώ ο θαλάσσιος πυθμένας από άμμο. Η παράκτια ζώνη είναι φυσική, με 

βλάστηση από αλμυρίκια και πεύκα. Η θαλάσσια χλωρίδα περιλαμβάνει κυρίως χλωροφύκη. Τα 

ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή με ήπια κλίση του πυθμένα, καθώς το βάθος προσεγγίζει τα 

5 μ. σε απόσταση 130 μ. από την ακτή. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς. Η παραλία 

χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων και λιγότερο για 

κολύμβηση. Επί της παραλίας υπάρχουν ξύλινες προβλήτες, όπου προσδένουν αλιευτικά σκάφη, 

καθώς και έδρα της επιχείρησης θαλάσσιων σπορ (θαλάσσιο σκι), που πραγματοποιούνται μέσα 

στην λιμνοθάλασσα. Η κολυμβητική ακτή δεν παρουσιάζει αξιόλογη επισκεψιμότητα. Η άμεση 

περιοχή της ακτής καλύπτεται κυρίως από φρυγανική βλάστηση, πεύκα, κυπαρίσσια και 

καλλιέργειες, καθώς και περιορισμένη ασυνεχή δόμηση. Σε απόσταση 500 μ. δυτικά της 

λιμνοθάλασσας εντοπίζεται ένας δίαυλος που χρησιμοποιείται και ως αγκυροβόλιο. Στην ευρύτερη 

περιοχή της ακτής, κυριαρχούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο 

αστικός ιστός του Πόρτο Χελιού και περιοχές με χαμηλή βλάστηση.  

Στο ανατολικό τμήμα του ακινήτου βρίσκεται πλησίον η παραλία Πόρτο Χέλι που απέχει περίπου 

από 500 χλμ. από το κέντρο του ομώνυμου οικισμού. Η κολυμβητική ακτή αποτελεί τμήμα 

κλειστού κόλπου, μήκους 3,6 χλμ. Η παραλία έχει μήκος 110 μ., μέσο πλάτος 20 μ. και 

προσανατολισμό νοτιοδυτικό. Η παράκτια ζώνη και ο θαλάσσιος πυθμένας αποτελούνται από 

άμμο. Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη, λόγω του παρουσίας προβόλου στο νοτιοανατολικό 

άκρο της ακτής, του διαμορφωμένου από σκυρόδεμα τμήματος στο βορειοδυτικό άκρο και 

απόθεσης άμμου. Στο όριο της παραλίας φύεται βλάστηση από αλμυρίκια, σχίνους και 

ευκαλύπτους. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα περιλαμβάνει φαιοφύκη, χλωροφύκη και τοπικά λιβάδια 

φανερόγαμων που είναι προσκολλημένα στον πυθμένα, ενώ εμφανίζονται διάσπαρτα μαλάκια 

(θαλάσσια σαλιγκάρια, πεταλίδες) και εχινόδερμα (αχινοί). Τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα 

μέτρα είναι αβαθή και η κλίση του πυθμένα ήπια, καθώς το βάθος προσεγγίζει τα 5 μ. σε 

απόσταση 70 μ. από την ακτή. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται με ιδιωτικά οχήματα και μέσα 

μαζικής μεταφοράς, μέσω του οδικού δικτύου Επιδαύρου-Κόστα. Η παραλία είναι οργανωμένη και 

διαθέτει υποδομές εξυπηρέτησης λουομένων, όπως ομπρέλες με ξαπλώστρες, αποδυτήρια και 

καλάθια απορριμμάτων. Επιπλέον, ένα πλωτό πάρκο έχει τοποθετηθεί στο θαλάσσιο χώρο για την 

διασκέδαση των παιδιών. Στην ακτή υπάρχει ναυαγοσώστης για την ασφάλεια των λουομένων και 

ένα αναψυκτήριο. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 250 άτομα. Στο δυτικό άκρο της 

ακτής υπάρχει ξύλινη προβλήτα όπου προσδένουν μικρά σκάφη. Ανάντη της ακτής υπάρχει 

ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο αξιοποιεί τμήμα της παραλίας. Στην άμεση περιοχή κυριαρχεί 

η συνεχής δόμηση του οικισμού Πόρτο Χέλι που περιλαμβάνει τόσο τουριστικές υποδομές όσο και 
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μόνιμες κατοικίες. Ακόμα, σε απόσταση περίπου 600 μ. δυτικά εντοπίζεται το λιμάνι του οικισμού, 

ενώ σε 1500 μ. η λιμνοθάλασσα Βερβερόντα.  

Οι παραλίες Βερβερούδα και Πόρτο Χέλι αναγνωρίσθηκαν ως ακτές κολύμβησης το έτος 1990 και 

έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας 

των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Οι ακτές εντάσσονται στο Υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03), στην 

υδρολογική λεκάνη των Ρεμάτων του Αργολικού Κόλπου (GR31) και στο Παράκτιο Υδατικό 

Σύστημα του Αργολικού Κόλπου (GR000300010002N), του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει 

χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση τον προκαταρκτικό χαρακτηρισμό που πραγματοποιήθηκε από 

το ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός επιχειρησιακής παρακολούθησης που 

έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση 

γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα 

υδάτινα σώματα, αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που να επηρεάζουν την 

κολυμβητική ακτή. Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων 

για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 

2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων 

τεσσάρων ετών. Η ποιότητα υδάτων και για τις δυο παραλίες χαρακτηρίζεται εξαιρετική. 

Την ακτή Βερβερούδα επισκέπτεται καθημερινά σημαντικός αριθμός καϊκιών και σκαφών 

θαλασσίων σπορ. Η παρουσία των σκαφών αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης των υδάτων 

μέσω των απορρίψεων καθώς και πιθανών διαρροών από σκάφη με ελλιπή συντήρηση. Κατά 

την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας ή λαδιών, παρά μόνο 

μικρή ποσότητα οικιακών απορριμμάτων στο νοτιοανατολικό τμήμα της. Ακόμα, ανάντη της 

ακτής εντοπίστηκε αγωγός, ο οποίος φαίνεται να είναι ανενεργός και πιθανώς να προέρχεται 

από τη ξενοδοχειακή μονάδα η οποία είναι εγκαταλειμμένη.  

Στην ακτή Πορτοχελίου στο δυτικό άκρο της ακτής, υπάρχει αγκυροβόλιο ιδιωτικών 

πλεούμενων σκαφών. Οι απορρίψεις των μικρών σκαφών που προσεγγίζουν την παραλία και 

περιλαμβάνουν αστικά απόβλητα και απορρίμματα καθώς επίσης και η πιθανή διαρροή 

πετρελαίου από σκάφη με ελλιπή συντήρηση αποτελούν δυνητικές πηγές ρύπανσης. Ο οικισμός 

Πόρτο Χέλι δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται, στο σύνολό του, μέσω 

ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης. Η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική 

πηγή ρύπανσης, καθόσον πιθανή διαρροή μπορεί να επιφέρει εισροή μικροβιακού φορτίου και 

φορτίου θρεπτικών στη θάλασσα. Η έλλειψη οργανωμένου συστήματος αποχέτευσης και 

επεξεργασίας λυμάτων, σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του οικισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 

2.300 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011) και πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, 

καθιστά σημαντική την πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των υδάτων.  
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Παραλιακό μέτωπο ακτή Βερβερούδα νότιοδυτικά του ακινήτου Πορτοχελίου  

 

 

 

Ακτή Πορτοχελίου νότιοανατολικά του ακινήτου   
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Ταυτότητα ακτής Βερβερούδα και εμφάνιση σταθμού μέτρησης ποιότητας υδάτων ΥΠΕΚΑ (νυν 

ΥΠΕΝ)2013 
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Ταυτότητα ακτής Πορτοχελίου και εμφάνιση σταθμού μέτρησης ποιότητας υδάτων ΥΠΕΚΑ (νυν 
ΥΠΕΝ)2013 

 

Δ.5.1.6 Δασικές εκτάσεις 

Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 998/1979 

«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και του Νόμου 3208/2003 

(Φ.Ε.Κ. 303/Α/24.12.2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».  
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Περισσότερα στοιχεία για τη χλωριδική ανάλυση δίδονται στο κεφάλαιο Δ.5.1.2. Το ακίνητο δεν 

αντιμετωπίζει δεσμεύσεις σχετικά με την δασική νομοθεσία, καθόσον α) τούτο απαλλοτριώθηκε 

από το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή αεροδρομίου, γεγονός που συνεπάγεται ότι είχε 

ληφθεί από τότε υπόψη η καταλληλότητα του και από δασική άποψη, και β) μεταβιβάστηκε στην 

ΔΕΠΟΣ για οικιστική ανάπτυξη, η οποία είχε εκπονήσει έκτοτε σχετικές μελέτες πολεοδόμησης που 

δεν έφθασαν στο στάδιο έγκρισης. Στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασης 48056/2007 του ΥΠΕΚΑ 

(νυν ΥΠΕΝ) (ΦΕΚ 541ΑΑΠ) για έγκριση ειδικών κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ στον νομό Αργολίδας, 

καθορίστηκαν στο Δήμο Κρανιδίου τρείς κατάλληλες ΠΕΡΠΟ για οικιστική ανάπτυξη με χρήση β 

κατοικίας, εκ των οποίων η μία, η ΠΕΡΠΟ 3, οριοθετείται αποκλειστικά στο (τότε) ακίνητο της 

ΔΕΠΟΣ, το τμήμα του οποίου δυτικά του επαρχιακού δρόμου παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και 

αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτες ΕΣΧΑΔΑ. Επί των ανωτέρω γενικών κατευθύνσεων 

είχε γνωμοδοτήσει και η Δ/νση Δασών Αργολίδας με το 2070/18.5.2006 έγγραφο της, το οποίο 

όριζε ότι πριν από τον σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης των  περιοχών ΠΕΡΠΟ, απαιτείται να 

προηγηθεί ο χαρακτηρισμός της κατά το άρθρο 14 του Ν.998/1979.. Ηδη, από τον Οκτώβριο του 

2014 το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από την Δ.Δασών Αργολίδας τον δασικό χαρακτηρισμό του ακινήτου  

κατά το άρθρο 14 του Ν.998/1979, πλην όμως δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα απόφαση 

χαρακτηρισμού. Εν πάσει περιπτώσει, αποτελεί βασικό στόχο του σχεδίου ανάπτυξης να εντάξει 

στον προγραμματισμό χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου τις όποιες συστάδες δένδρων ήθελε 

ενδεχομένως χαρακτηρίσει ως δασικές η αναμενόμενη πράξη χαρακτηρισμού.  

  

Καθώς, η άμεση προώθηση θεσμοθέτησης του ΕΣΧΑΔΑ «Πόρτο Χέλι Αργολίδας» (στο πλαίσιο των 

όρων του Ν.3986/2011) αποτελεί προτεραιότητα για το ΤΑΙΠΕΔ, η διαβούλευση της παρούσας 

ΣΜΠΕ, δύναται να αποτελέσει τον καταλύτη για την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας 

χαρακτηρισμού της εκτάσης. 

Παρά την ύπαρξη αυτής της εκκρεμότητας το ΤΑΙΠΕΔ έκρινε σκόπιμο η μελέτη ΕΣΧΑΔΑ όπως 

υποβλήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ από τον τεχνικό σύμβουλο ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. και βάσει της οποίας 

εκπονήθηκε η παρούσα ΣΜΠΕ να προωθηθούν στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος, 

(ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) και να κινηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρ. 12 παρ. 2β του Ν. 3986/2011 

διαδικασία διαβούλευσης με βάση τα έως σήμερα δημοσιοποιημένα στοιχεία περί του 

χαρακτηρισμού του ακινήτου.  

 

Το ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το άρθ. 10 του Ν. 3986/2011, οφείλει να μεριμνά για την απόδοση σε 

Δημόσια Ακίνητα που περιέρχονται στην κατοχή του, «…… βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας, με 

σκοπό την αξιοποίησή τους που συνιστά λόγο έντονου δημοσίου συμφέροντος». 

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα ήθελε προκύψει, μετά την άρση της 

εκκρεμότητας χαρακτηρισμού του ακινήτου, θα αφορά σε παρέμβαση ηπιότερης μορφής έναντι 

της προβλεπόμενης από τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ. Με βάση αυτήν την επισήμανση είναι σαφές ότι η 
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παρούσα ΣΜΠΕ η οποία αντλεί στοιχεία από ένα σενάριο μέγιστης (και μάλιστα θεωρητικής) 

παρέμβασης υπερκαλύπτει με τους όρους που θέτει για το ακίνητο «Πόρτο Χέλι Αργολίδας» 

οποιεσδήποτε πρόνοιες δύναται απαιτηθούν με βάση σχεδιασμό διαφορετικό του προκειμένου, 

ενώ ούτως ή άλλως προβλέπονται όλες οι ικανές και αναγκαίες πρόνοιες για την ουσιαστική 

διαφύλαξη του δασικού πλούτου και της εν γένει χλωρίδας και πανίδας της περιοχής του ακινήτου. 

 

Δ.5.1.7 Αρχαιολογία 

 

Η Ερμιονίδα διαθέτει πλούσιο απόθεμα σημαντικών μνημείων από όλες τις ιστορικές περιόδους, 

που φανερώνουν ότι είχε ενεργό παρουσία και συμμετοχή στις οικονομικές πολιτικές, κοινωνικές 

και πολιτιστικές διεργασίες κάθε εποχής. Τα καταγεγραμμένα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία και 

τόποι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής μελέτης μεταξύ άλλων είναι: το σπήλαιο Φράχθι, 

η Αρχαία πόλη των Αλιέων, η αρχαία πόλη Μάση, η μικρή και μεγάλη σπηλιά των Διδύμων, η 

ακρόπολη στα Φλάμπουρα, το αρχαίο πηγάδι της Μιλίντρας, η αρχαία πόλη Ειλεοί στο 

Ηλιόκαστρο, ο πύργος της παραλίας του Λαμπαγιαννά, το κάστρο της Θερμησίας, το Μπίστι.   

 

Η προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, περιλαμβάνεται στους 

στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού ή σχεδίων ισοδύναμου αποτελέσματος ή υποκατάστατών τους. Η προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 

153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς». Διευκρινίζεται ότι βάσει του ως άνω νόμου, όσα μνημεία και χώροι χρονολογούνται 

μέχρι το 1830 προστατεύονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση διοικητικής πράξης. 

 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως:  

 στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των 

στοιχείων της  

 στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά 

κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της  

 στην αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνομης 

εξαγωγής  

 στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της  

 στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν  

 στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και  

 στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

πολιτιστική κληρονομιά  
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Στο Πόρτο Χέλι η αρχαία πόλη των Αλιέων αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο σύμφωνα με 

την ΥΑ 15243 π.ε. /24-8-1963 (ΦΕΚ 408/Β/18-9-1963) και την ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ4/14142/893/21-5-2001 (ΦΕΚ 704/Β6-6-2001) και περιλαμβάνει ζώνες Α και Β.  

 

Το ακίνητο δεν πρέπει να αντιμετωπίζει δεσμεύσεις από πλευράς αρχαιολογίας, διότι, στο πλαίσιο 

έκδοσης της απόφασης 48056/2007 του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) (ΦΕΚ 541ΑΑΠ)  για έγκριση ειδικών 

κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ στον νομό Αργολίδας, πέραν της Δ/νσης Δασών Αργολίδας, γνωμοδότησαν 

θετικά α) η Δ’  Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με τα Φ6Β/892/13.9.2001 και 

Φ10Α/2321/18.4.2006 έγγραφα της και β) η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  με το 

1854/3.7.2006 έγγραφο της. 

Το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε την επικαιροποίηση των παραπάνω γνωμοδοτήσεωνμε πρόσφατα τα έγγραφα 

του. Ήδη γνωμοδότησε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτ. Ελλάδος με το 

ΥΠΠΟ.Α/ΥΜΕΝΤΕΔΕ/Φ04-ε/4526/10.10.2014 έγγραφο της, η οποία δεν έχει αντίρρηση για την 

αξιοποίηση του ακινήτου με χρήσεις συμβατές με την κείμενο νομοθεσία. 

 

Επίσης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας γνωμοδότησε με το Φ6Β/1722/15.1.2015 έγγραφο της 

προς το ΤΑΙΠΕΔ ότι από πλευράς Αρχαιολογικής Νομοθεσίας δεν έχουν αντίρρηση για την 

αξιοποίηση με χρήσεις τουρισμού-αναψυχής, παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και λοιπών 

χρήσεων, ως προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν.3986/2011,τα ης έκτασης της ΔΕΠΟΣ 615.000 

τ.μ. στο Πορτοχέλι του Δ.Δ. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας η οποία δεν εμπίπτει σε 

αρχαιολογικό χώρο και ζώνες προστασίας του. Η έγκριση αυτή χορηγείται με τους ακόλουθους 

όρους: 1) Οι εκσκαφικές και διαμορφωτικές εργασίες τόσο κατά την εφαρμογή του χωροταξικού 

σχεδίου επί του εδάφους όσο και κατά την θεμελίωση των νέων οικοδομών θα πραγματοποιούνται 

μετά από σχετική άδεια της Υπηρεσίας και συνακόλουθο επί τόπου έλεγχο των εργασιών αυτών 

από εντεταλμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό. 2) Στις εργασίες αυτές θα λαμβάνεται μέριμνα 

ώστε να μην πραγματοποιούνται μεγάλες διαμορφώσεις στη φυσική στάθμη του εδάφους. 3) Σε 

περίπτωση που εντοπίζονται αρχαία, οι εργασίες θα διακόπτονται αμέσως για να διεξαχθεί από την 

Υπηρεσία τους ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η συνέχιση 

των εργασιών. 

 

Δ.5.1.8 Δίκτυα υποδομής 

Δ.5.1.8.1  Εθνικό  δίκτυο μεταφορών 

Το Πορτοχέλι συνδέεται οδικά με την Αθήνα μέσω του πρωτεύοντος εθνικού δρόμου ΠΑΘΕ στο 

τμήμα μέχρι του Ισθμό (72 χλμ), του δευτερεύοντος εθνικού δρόμου ΕΟ.74 στο τμήμα Ισθμός-
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Παλαιά Επίδαυρος (49 χλμ) και μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου (51 χλμ). Με το Ναύπλιο 

συνδέεται μέσω του Επαρχιακού Δρόμου 4 μέχρι την Τραχειά(38 χλμ) και μέσω του Επαρχιακού 

Δρόμου 5 και Λυγουριού (χλμ 42 χλμ). Με την Κόστα συνδέεται με τον Επαρχιακό Δρόμο 8 και με 

την Ερμιόνη μέσω του Επαρχιακού δρόμου 9 και Κρανιδίου (χλμ 17). Πυκνό δίκτυο δημοτικών 

δρόμων συνδέει τους οικισμούς μεταξύ τους και με τους κύριους εξυπηρετεί τους οικισμούς του 

Δήμου Ερμιονίδας που είναι το Κρανίδι και η Ερμιόνη. 

Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις του, η κατάσταση του οδικού δικτύου στο τμήμα Ισθμός-Πορτοχέλι 

παραμένει μέτρια έως κακή από πλευράς  γεωμετρικών στοιχείων και ασφάλειας, γεγονός που 

αυξάνει τον χρόνο προσβασιμότητας από Αθήνα στην ΝΑ Αργολίδα. Η προσέγγιση στο Πορτοχέλι 

με ΙΧ  διαρκεί  περίπου 2½ ώρες από την Αθήνα,1½ ώρα από τον Ισθμό της Κορίνθου, 1 ώρα από 

το Ναύπλιο, την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Με τέτοιας ποιότητας οδικό 

δίκτυο είναι σαφές ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά  υψηλών προδιαγραφών 

ανάπτυξη στην περιοχή της Ερμιονίδας. 

 

Στην Ερμιονίδα λειτουργούν λιμενικές εγκαταστάσεις στο Πορτοχέλι (λειτουργία Λιμεναρχείου) και 

στην Ερμιόνη (λειτουργία Υπολιμεναρχείου), όπου προσεγγίζουν επιβατικά πλοία με τακτικά 

δρομολόγια προς Πειραιά και νησιά Αργοσαρωνικού. Λιμάνι επίσης έχει η Κοιλάδα, που λειτουργεί 

κυρίως αλιευτικό καταφύγιο και εμπορευματικό.  

Η εξυπηρέτηση επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής του ακινήτου γίνεται βασικά από το λιμάνι 

του Πορτοχελίου αλλά και από αυτό της Ερμιόνης. Η μετακίνηση των επιβατών γίνεται με Ε/Γ-Υ/Γ 

(Flying Dolphins). Κατά τους χειμερινούς μήνες εκτελούνται δρομολόγια για τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού, με λιμένα αφετηρίας τον Πειραιά, ενώ τους θερινούς μήνες αυξάνεται η 

συχνότητά τους και προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για Τολό-Ναύπλιο και για Τυρό-Λεωνίδιο-

Μονεμβασιά-Νεάπολη-Κύθηρα. Τόσο στο λιμάνι του Πορτοχελίου όσο και στης Ερμιόνης 

ελλιμενίζονται και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη καθώς και ερασιτεχνικά πλοία, ενώ το λιμάνι 

της Κοιλάδας είναι κατά κύριο λόγο αλιευτικό και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αδρανών 

υλικών καθώς και για την επισκευή και τον παροπλισμό των πλοίων. Από το Πορτοχέλι, και μόνο 

κατά τη θερινή περίοδο, εκτελούνται κρουαζιέρες προς Σπέτσες-Ύδρα, Μονεμβασιά και Πόρο από 

δύο τουριστικά Ε/Γ πλοία. Η  επικοινωνία με τα νησιά των Σπετσών και της Ύδρας εξυπηρετείται 

επίσης τόσο με ιδιόκτητα επαγγελματικά πλοία  είτε με θαλάσσια ταξί από το Πορτοχέλι, τη Κόστα, 

την Ερμιόνη και το Πλέπι καθώς και με Ferry Boats με προορισμό τις Σπέτσες, από τη Κόστα. 

Μαρίνα δεν λειτουργεί ούτε στο Πορτοχέλι ούτε στην Ερμιόνη, στην οποία όμως  τα τουριστικά 

πλοία εξυπηρετούνται με παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. 

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβλέπονται στην Αργολίδα σημαντικά λιμενικά έργα που θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και αφορούν άμεσα ή έμμεσα και την 

περιοχή της Ερμιονίδας, όπως π.χ. είναι η υλοποίηση των χωροθετημένων τουριστικών 

λιμένων/μαρινών σε Ερμιόνη και Ναύπλιο, η υλοποίηση των χωροθετημένων τουριστικών 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος»                                                                                                               

 
 
 

 166 
Εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε.: GLOBAL CHALLΕNGES Γ.Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ E.E. 
 

αγκυροβολίων και τουριστικών καταφυγίων σε Πόρτο Χέλι και Σαλάντι Κρανιδίου, η προώθηση 

νέου τουριστικού λιμένα στην περιοχή PortoHydra και η πρόταση ένταξης του λιμένα Ναυπλίου 

για προσέγγιση πλοίων κρουαζιέρας.  Πρόσφατα εγκρίθηκε η χωροθέτηση μικρού καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών στη θέση Σαλάντι,  δυναμικότητας ελλιμενισμού 30 σκαφών αναψυχής(ΦΕΚ 

588Δ/2008) 

Σήμερα η μόνη εφικτή αεροπορική εξυπηρέτηση γίνεται από τον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος 

της Αθήνας. Ο πολιτικός αερολιμένας Καλαμάτας βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση και δεν 

προσφέρεται για μετακινήσεις από εξωτερικό με προορισμό την ΝΑ Αργολίδα. Στην Τρίπολη 

λειτουργεί στρατιωτικό αεροδρόμιο που δεν εξυπηρετεί πτήσεις πολιτικής αεροπορίας. Παλαιότερα 

λειτούργησε ιδιωτικό αεροδρόμιο σε θέση μεταξύ Χηνίτσας και Κόστας κοντά στο Πόρτο Χέλι, με 

μήκος αεροδιαδρόμου 678 μέτρα, καταχωρημένο στην ΙΑΤΑ ως ΡΚΗ και στην ICAO ως LGHL, που 

εξυπηρετούσε  μικρά αεροσκάφη.  

 

Η απόσταση του Πορτοχελίου από τον αερολιμένα Αθηνών είναι 195 χλμ (διαδρομή 2ω & 45 λ), 

από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τρίπολης (μέσω Ναυπλίου-Αργους-κόμβου Στέρνας της ΕΟ 

Κορίνθου-Τρίπολης) 135 χλμ (διαδρομή 2 ώρες) και το Καλαμάτας 215 χλμ (διαδρομή 3ω & 15λ). 

Ειδικά για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης αναφέρεται ότι το υπό αναθεώρηση 

Περιφερειακό ΠΧΣΑΑ προβλέπει την χρησιμοποίηση του και ως πολιτικού αερολιμένα, 

εντάσσοντας το στα σημαντικά αναπτυξιακά έργα για την Πελοπόννησο. Ήδη με την ΚΥΑ 

Φ.900/65/248761/Σ.426/16.9.2014 (ΦΕΚ 2946/Β) των Υπουργών Άμυνας και Υποδομών, 

αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η κοινή χρήση του αεροδρομίου μεταξύ Πολεμικής και Πολιτικής 

Αεροπορίας και η  παραχώρηση χώρου στην ΥΠΑ για την κατασκευή αεροσταθμού. Η ισχύς της 

απόφασης παραχώρησης είναι διετής. Ενδιαφέρον για την εξαγγελθείσα ανάπτυξη του πολιτικού 

αεροδρομίου Τρίπολης μέσω ΣΔΙΤ, σύμφωνα με μελέτη μετατροπής που  εκπόνησε  η καναδική 

εταιρεία ΙΒΙ Group και κοστολόγησε την απαιτούμενη επένδυση στα 75-90 εκατ. ευρώ περίπου, 

εκδηλώθηκε από διεθνείς οίκους, που βλέπουν την επένδυση αυτή ως μοναδική ευκαιρία ίδρυσης 

αεροδρομίου-βάση για χαμηλού κόστους εταιρείες ανά την Ευρώπη, που θα μπορούσε να 

μετεξελιχθεί σε cargo αεροδρόμιο, μεταφέροντας φθηνότερα τα προϊόντα της Πελοποννήσου στο 

εξωτερικό. Πάντως εκφράζονται αμφιβολίες εάν τελικά υλοποιηθεί έγκαιρα ο σκοπός της εν λόγω 

παραχώρησης στο υπόψη αεροδρόμιο με την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών υποδοχής 

λειτουργειών πολιτικής αεροπορίας, αν ληφθεί υπόψη η τρέχουσα χρηματοδοτική στενότητα και οι 

αντιδράσεις που δημιουργούνται από την γειτνίαση του με το αεροδρόμιο Καλαμάτας. 

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται σε επικαιρότητα το θέμα δημιουργίας αεροδρομίου στο Πορτοχέλι 

που άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και προχώρησε μέχρι και την απαλλοτρίωση χιλίων 

περίπου στρεμμάτων από το Δημόσιο.  

Tέλος στο Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» προβλέπονται όροι και προύποθέσεις 

δημιουργίας υδατοδρομίων. Η ανατολική Αργολίδα βρίσκεται μεταξύ των 112 υδατολιμένων που 
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ανακοινώθηκαν. Ενδιαφέρον για λήψη αδειοδοτήσεων έχει εκδηλωθεί από την Hellenic Seaplanes 

A.E.   

 

Δ.5.1.8.2 Ύδρευση -  Άρδευση  

 

Οι συνολικές ανάγκες σε νερό για όλες τις χρήσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη λεκάνη 

απορροής ρεμάτων Αργολικού Κόλπου, εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε 284εκ. κ.μ. ανά έτος. Οι 

αρδευτικές ανάγκες της λεκάνης ρεμάτων Αργολικού Κόλπου αποτελούν το σημαντικότερο 

ποσοτικά στοιχείο ζήτησης σε νερό, κατ’ αντιστοιχία της εθνικής εικόνας αναγκών νερού. 

Σύμφωνα με τις πλέον επίκαιρες εκτιμήσεις, οι ανάγκες αυτές για το 2011 φτάνουν στο ~90% των 

συνολικών. αναγκών. Το 11,5% της συνολικής ζήτησης αφορά στην ανάγκη άρδευσης των 

οργανωμένων καλλιεργειών και το ~78,5% αφορά την ανάγκη των ιδιωτικών αρδεύσεων. Οι 

ανάγκες για την ύδρευση του συνόλου του πληθυσμού (μόνιμων κατοίκων και τουριστών) 

φτάνουν το ~7%, της κτηνοτροφίας σε ποσοστό ~1%, το οποίο μοιράζεται στην ποιμενική 

(0,7%) και στην οργανωμένη κτηνοτροφία (0,2%) και της βιομηχανίας σε ~2% της συνολικής 

ζήτησης νερού.  

 

Κατανομή αναγκών νερού ανά χρήση στη λεκάνη απορροής Αργολικού Κόλπου 

 

Η ύδρευση αλλά και η άρδευση του οικισμού Πόρτο Χελίου και της ευρύτερης περιοχής κυρίως για 

το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε επίπεδο 

περιφέρειας. σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης των λεκανών απορροής.  

Η Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου στην οποία ανήκει το εξεταζόμενο ακίνητο, είναι μία από τις 

περιοχές της ανατολικής Αργολίδας που αντιμετωπίζουν πολύ έντονα ποσοτικά προβλήματα 

επάρκειας νερού. Το νερό που διοχετεύεται σήμερα στα δίκτυα της περιοχής προέρχεται κατά 
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κύριο λόγο από το καρστικό σύστημα Διδύμων Λιγουρίου και το σύστημα Πορτοχελίου. Στην 

περιοχή υπάρχουν πηγές και γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τα υδρευτικά δίκτυα, ενώ στην Τοπική 

Κοινότητα Διδύμων γίνεται και εκμετάλλευση επιφανειακών υδάτων. Κάποιες γεωτρήσεις δίνουν 

νερό βεβαρυμμένο σε χλωριόντα και επομένως ακατάλληλο για πόση, ενώ σε κάποιες άλλες 

γεωτρήσεις οι παροχές φθίνουν μετά από ένα διάστημα λειτουργίας και είναι απαραίτητη η 

ενίσχυσή τους από άλλες πηγές. Στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες Κρανιδίου, Κοιλάδος, 

Πορτοχελίου, Διδύμων και Φούρνων λειτουργούν δεξαμενές αποθήκευσης νερού για την 

εξυπηρέτηση των δικτύων ύδρευσης. Σημαντικά προβλήματα υφαλμύρινσης παρατηρούνται 

επίσης λόγω υπεράντλησης στα υπόγεια κοκκώδη υδατικά συστήματα του Πορτοχελίου 

(GR0300080). Οι οικισμοί πλησίον του Κρανιδίου υδρεύονται μέσω γεωτρήσεων, οι οποίες 

βρίσκονται κυρίως στα νοτιοδυτικά του Κρανιδίου. Το νερό των γεωτρήσεων χλωριώνεται 

καθημερινά μέσω χλωριωτών πριν δοθεί στην κατανάλωση. Το δίκτυο ύδρευσης βρίσκεται σε 

μέτρια κατάσταση στο Κρανίδι, λόγω παλαιότητας των αγωγών.  

Στη θερινή περίοδο εμφανίζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας λόγω μειωμένων ποσοτήτων 

αλλά και κακής ποιότητας νερού, ιδιαίτερα στο Πόρτο Χέλι. Στο Πορτοχέλι κατασκευάστηκε 

αντλιοστάσιο και τοποθετήθηκε πιεστικό μηχάνημα για την αύξηση της πίεσης έτσι ώστε να 

υδρεύονται περιοχές που λόγω υψομέτρου δεν υδρεύονταν (π.χ. Μπουζέϊκα). Εντός του 

εξεταζόμενου ακινήτου δεν υπάρχει υποδομή για ύδρευση και αποχέτευση ακαθάρτων. Η ΔΕΥΑ 

Ερμιονίδας (τεως ΔΕΥΑ Κρανιδίου) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την περιοχή μελέτης.  

Ακολούθως παρατίθενται οι κύριες υδρευτικές γεωτρήσεις και υφιστάμενες δεξαμενές 

αποθήκευσης νερού που χωροθετούνται στη δημοτική κοινότητα Πόρτο Χελίου. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗ- 

ΡΙΣΜΟΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ 

(Τοπωνύμιο) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

που 

εξυπηρετούνται 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Χ Υ 

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 

Νο1 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ √ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

421180 4134841 

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 

Νο3-ΜΩΡΟΥ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ √ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

421234 4135032 

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 

Νο2 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ √ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΑ ΠΟΡΤΟ  

421351 4134941 

Υφιστάμενες κύριες γεωτρήσεις Πόρτο Χέλι 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 
# ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΧΡΗΣΗ 
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ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ 1 ΒΙΓΛΙΑ (ΠΑΛΙΑ) 50,00m3 ΌΧΙ 

ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ 1 ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 500,00m3 ΟΧΙ 

ΠΟΡΤΟ-ΧΕΛΙ 1 ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ 20,00m3 ΝΑΙ 

Υφιστάμενες δεξαμενές Πόρτο Χέλι 

Μελλοντικά το πρόβλημα λειψυδρίας της θερινής περιόδου αλλά και της κακής ποιότητας 

αναμένεται να περιοριστεί με την προγραμματιζόμενη μονάδα αφαλάτωσης στα Χώνια της ΔΕΥΑ 

Ερμιονίδας (2000κ.μ./ημέρα), όπως έχει εγκριθεί από την ΠΠΕΑ (ΠΠΕΑ 3907/08/28-01-2009) και 

με την έκδοση περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ 7ΩΠΥΟΡ1Φ - ΤΤ6). Σε περίπτωση που αποδειχτεί 

συμφέρουσα η λύση της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας και επιλύει το πιεστικό πρόβλημα της ύδρευσης, θα 

μπορεί να εξετασθεί και η κάλυψη του Πόρτο Xελίου με τον ίδιο ή παρεμφερή τρόπο. Άλλο μέτρο 

κάλυψης των υδατικών αναγών είναι η κατασκευή φράγματος στην Τζερτζελιά, κοντά στα Δίδυμα 

(για ύδρευση) και από μεταφορά νερού από τις πηγές Αναβάλου (για άρδευση) όπως 

περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης των νερών της λεκάνης.  

 

Στη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης που βρίσκεται πλησίον της εξεταζόμενης Δημοτικής Ενότητας 

Κρανιδίου, το δίκτυο ύδρευσης τροφοδοτείται από υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία είναι το 

σύστημα Ερμιόνης (φλύσχης και ανθρακικά) και το καρστικό σύστημα Διδύμων Λιγουρίου. Στην 

περιοχή υπάρχουν γεωτρήσεις και πηγές που τροφοδοτούν τα υδρευτικά δίκτυα, ενώ στην Τοπική 

Κοινότητα Θερμησίας γίνονται και υδροληψίες από επιφανειακά ύδατα. Για την εξυπηρέτηση των 

δικτύων ύδρευσης λειτουργούν δεξαμενές αποθήκευσης νερού στην Κοινότητα Ερμιόνης. Στη 

Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης, όπως και σε όλη την ανατολική Αργολίδα αντιμετωπίζονται 

σοβαρότατα ποσοτικά προβλήματα έλλειψης υδρευτικού νερού. Ακολούθως καταγράφονται οι 

ανάγκες ύδρευσης ανά Δημοτική Ενότητα. 

 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Δήμος  Δημοτική 

ενότητα 

Πάροχος Ανάγκες 

Ύδρευσης 

2011 

(κ.μ./έτος) 

Ανάγκες 

Ύδρευσης 

2015 

(κ.κ./έτος) 

Έλλειμμα 

Ύδρευσης 

Αργολίδας Ερμιονίδας Ερμιόνης ΔΕ 

Ερμιόνης 

546.000 561.000 Σημαντικό 

Αργολίδας Ερμιονίδας Κρανιδίου ΔΕΥΑ 

Κρανιδίου 

1.308.000 1.415.000 Σημαντικό 

 

Ανάγκες ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Ερμιόνης και Κρανιδίου 

 

Η άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή λεκάνης απορροής των ρεμάτων Αργολικού Κόλπου 

πραγματοποιείται είτε με συλλογικά οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα είτε με ιδιωτικές αρδεύσεις. Τα 

συστήματα άρδευσης που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως η στάγδην άρδευση και το μικτό 
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σύστημα. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την έκταση των γεωργικών εκτάσεων καθώς και για το 

ποιες από αυτές αρδεύονται, αντλήθηκαν από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων 

καθώς και από την ΕΛ.ΣΤΑΤ για το έτος 2007. Οι αρδευθείσες εκτάσεις στη λεκάνη απορροής 

ρεμάτων Αργολικού Κόλπου από συλλογικά οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα και ιδιωτικές αρδεύσεις 

ανέρχονται συνολικά σε ~490.000 στρ. Από το σύνολο των συνολικά χρησιμοποιούμενων 

γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας το 2007, το 44,8% αποτελούν αρδευόμενες εκτάσεις 

(εκτάσεις που χρησιμοποιούν νερό άρδευσης με οποιονδήποτε τρόπο όπως π.χ. ιδιωτική ή 

κοινοτική γεώτρηση και δίκτυο, γειτνίαση με πηγές νερού, ποτάμια κλπ.) ενώ το 40% αποτελούν 

αρδευθείσες εκτάσεις. Αντίστοιχα, το 2005 οι αρδευόμενες εκτάσεις αποτελούσαν το 46,3% των 

συνολικά χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας και οι αρδευθείσες το 39% 

των συνολικά χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας. Για την ικανοποίηση των 

αναγκών τους σε νερό, οι ιδιωτικές αρδεύσεις χρησιμοποιούν πλήθος ιδιωτικών γεωτρήσεων, με 

τις οποίες αντλείται νερό από τα υπόγεια υδατικά συστήματα. Οι συνολικές ζητήσεις αρδευόμενου 

νερού, στην περιοχή της λεκάνης απορροής ρεμάτων Αργολικού Κόλπου, υπολογίζονται σε 

~222εκ.κ.μ/έτος για τις ιδιωτικές αρδεύσεις με τα προβλήματα ελλειμμάτων νερού να 

εμφανίζονται σε ορισμένες Δημοτικές Ενότητες μέτρια και σημαντικά. 

 

Σημειώνεται ότι οι αυξανόμενες ανάγκες για άρδευση των γεωργικών εκτάσεων σε πολλές 

περιοχές της Περιφέρειας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ 

παράλληλα εντοπίζονται ελλείψεις σε αρδευτικές παροχές. Σημαντική παράμετρος για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργικής 

γης αποτελεί η κατεύθυνση της Περιφέρειας για την ανάπτυξη έργων συγκέντρωσης και διάθεσης 

ομβρίων υδάτων (φράγματα) για γεωργική χρήση (Μηναγιώτικο φράγμα, φράγμα του Τάνου και 

το αρδευτικό του Φαλάνθου κ.α.). Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η κατάλληλη τεχνική και 

περιβαλλοντική τεκμηρίωση των παραπάνω έργων αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματική 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται, λαμβάνοντας υπόψη και τις αστοχίες από τις 

προσπάθειες ανάπτυξης ανάλογων έργων στο παρελθόν. 

 

Περιφερειακή 

ενότητα 

Δήμος Δημοτική 

Ενότητα 

Πηγή 

αρδευτικού 

νερού 

Ζήτηση 

άρδευσης 

(κ.μ./έτος) 

Χαρακτηρισμός 

Ελλείμματος 

Αργολίδας Ερμιονίδας Ερμιόνης Υπόγεια νερά  7.303.000 Μέτριο 

Αργολίδας Ερμιονίδας Κρανιδίου Υπόγεια νερά 3.185.000 Μέτριο 

Ανάγκες άρδευσης στις εκτάσεις Δημοτικών Ενοτήτων Ερμιόνης και Κρανιδίου 

 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, εκτός των ιδιωτικών γεωτρήσεων, λειτουργούν στην 

λεκάνη απορροής ρεμάτων Αργολικού Κόλπου 19 συλλογικά οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα, με 

συνολική αρδεύσιμη έκταση ίση με ~76.200 στρέμματα και ανάγκες αρδευόμενου νερού 
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~32.600.000 κ.μ./έτος. Από τα 19 αρδευτικά δίκτυα, τα 17 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα 

Αργολίδας ενώ τα 2 στη Λακωνία. Το αρδευόμενο νερό στα δίκτυα της Αργολίδας προέρχεται 

κυρίως από υπόγεια υδατικά συστήματα δηλαδή γεωτρήσεις, από τα αντλιοστάσια Μιχελάκη και 

Άριας στον Ανάβαλο, και από τις πηγές Κιβερίου και Κεφαλαρίου. Οι διαχειριστές και πάροχοι των 

οργανωμένων αρδευτικών δικτύων στην λεκάνη απορροής Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου είναι 14 

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 

(ΓΟΕΒ) Αργοναυπλίας.  

 

 

 

Έργα ύδρευσης πλησίον της περιοχής μελέτης. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Πορτοχέλι 

(Μπουζέϊκα) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-n31_BJouxD0/Uz_eNcFvK8I/AAAAAAAADBE/HKbomytdJp8/s1600/%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%95%CE%B9%CE%9A%CE%91+(1).jpg
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Έργα ύδρευσης πλησίον της περιοχής μελέτης. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Πορτοχέλι 

(Πικουλέϊκα) 

 

Για το σχεδιασμό της επένδυσης στο εν λόγω ακίνητο Πόρτο Χελίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι στην Ελλάδα η μέση τυπική τιμή οικιακής κατανάλωσης του νερού εκτιμάται σε 200 

L/ημέρα/κάτοικο. Ειδικά για τουριστικές εγκαταστάσεις και ανάλογα την τουριστική περίοδο η 

κατανάλωση νερού θεωρείται αυξημένη και φθάνει στα όρια των 300 έως 600L/ημέρα/χρήστη. Η 

κατανάλωση νερού στην εξεταζόμενη περιοχή αναμένεται να ακολουθήσει το ανωτέρω εύρος 

διακύμανσης.    

Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/7.3.2002) «Κατάταξη των κυρίων καταλυμάτων σε 

κατηγορίες αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα 

παροχής νερού καθ΄ όλο το 24ώρο σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία: Ξενοδοχεία 5* : 450 

L/χρήστη, Ξενοδοχεία 4* : 350 L/χρήστη, Ξενοδοχεία 3* : 300 L/χρήστη, Ξενοδοχεία 2* : 250 

L/χρήστη, Ξενοδοχεία 1* : 150 L/χρήστη 

Αναφορικά με την άρδευση εάν το ξενοδοχειακό συγκρότημα διαθέτει κήπο, οι ανάγκες σε νερό 

ορίζονται : για χλοοτάπητα 4 λίτρα/τ.μ. αρδευόμενου κήπου, για φυτά 1,5 – 3,0 λίτρα/τ.μ. 

αρδευόμενου κήπου 

 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τροποποίησή του ανωτέρω Π.Δ. με την Υπουργική 

Απόφαση 12403/2007 (ΦΕΚ 1441Β΄/9-8-2007). 

 

http://3.bp.blogspot.com/-jd1VLfWsfww/Uz_efimDtRI/AAAAAAAADBU/pQ8XY5nQrrs/s1600/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A.%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3+%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%AA%CE%9A%CE%91+(4).jpg
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Για τη λειτουργία της επένδυσης στο Πόρτο Χέλι και την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης-

άρδευσης, θα πρέπει να εξεταστούν και εναλλακτικοί τρόποι συμπληρωματικής υδροδότησης όπως 

συγκέντρωση νερού από ομβροδεξαμενές σε κτίρια, ή μεταφορά ποσοτήτων από ιδιωτικές και 

δημόσιες πηγές ή δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης. Αναφορικά με την άρδευση της ενδεχόμενης 

εγκατάσταση γηπέδου γκολφ ενννέα (9) οπών επισημαίνεται ότι η προσφάτως κατηργημένη 

Υπουργική Απόφαση 520016/6/12-1-1994, ΦΕΚ 42 Β΄/26-1-1994 για τα αθλητικά γήπεδα γκολφ 

(που αντικαταστάθηκε από την 21527/2014 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού ΦΕΚ 2905Β΄/29-10-

2014), περιλάμβανε κατά ευρείες γεωγραφικές ζώνες, τις καθορισμένες ημερήσιες ανάγκες σε κ.μ. 

ανά 1.000 τ.μ., κατά την περίοδο αιχμής αναγκών αρδεύσεως χλοοτάπητα (συνυπολογιζομένων 

και των ειδικών μικροκλιματικών και εδαφικών συνθηκών της περιοχής). Για την περιοχή 

Ανατολικής Πελοποννήσου προβλέπονται 8 κ.μ./1.000 τ.μ. Οι αρδευτικές ανάγκες εμφανίζουν μια 

διακύμανση εντός του έτους με την κορύφωση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ οι 

χαμηλότερες ανάγκες παρουσιάζονται κατά το Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Για το 9 οπών γκολφ 

προβλέπεται συνολικά έκταση 260.000τ.μ., η οποία δύναται να απαιτεί 2080 κ.μ. συνολικά. 

 

Ανάλογα με το αν προβλεφθεί ιδιωτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση 

του ακινήτου, θα πρέπει να περιληφθεί η διαδικασία της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων, 

η οποία στοχεύει στην απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου με βιολογικές ή χημικές 

μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διοχετεύεται όλη η επεξεργασμένη χρησιμοποιημένη 

ποσότητα ύδατος για άρδευση των χώρων πρασίνου αλλά και της έκτασης του γκολφ. Δεν είναι 

δυνατό στο επίπεδο της ΣΜΠΕ να προσδιορισθεί επακριβώς σχεδιαστικά η προς άρδευση αναγκαία 

έκταση. 

 

Βάσει των προγραμματικών μεγεθών τα λύματα τα οποία αναμένονται να προκύπτουν είναι 150 

έως 180 λίτρα/ημέρα/ άτομο ή 0,150 έως 0,180κ.μ./ημερα/ άτομο. Βάσει της παρούσας ΣΜΠΕ και 

του συνοδευτικού ΕΣΧΑΔΑ οι χρήστες που προκύπτουν είναι 661 στην Ισόρροπη ανάπτυξη ή 1351 

στην Μέγιστη Ανάπτυξη. Αντίστοιχα οι παραγόμενες ποσότητες προκυπτόντων λυμάτων είναι 

93.000 ~ 173.600  λίτρα/ημέρα ή 93,0~173,6 κ.μ./ημέρα για την Ισόρροπη Ανάπτυξη και για την 

Μέγιστη Ανάπτυξη 195.150 ~ 364.280 λίτρα/ημέρα ή 195,150~ 364,280 κ.μ./ημέρα. Από τις 

ανωτέρω ποσότητες υπολογίζεται ότι μπορούν να ανακτώνται έως και το 90% των ποσοτήτων 

ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Επίσης, από οικονομική άποψη η ανάκτηση του 

νερού φέρει πλεονεκτήματα.  

Βάση των ανωτέρω εκτιμήσεων και έχοντας ως γνώμονα την κατά το δυνατόν αειφορικότερη 

χρήση των φυσικών πόρων θα πρέπει να αξιοποιηθούν πρωτίστως οι υδατικοί πόροι από την 

επεξεργασία των λυμάτων οι οποίοι όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των 

αναγκών της άρδευσης πρασίνου και της άρδευσης της έκτασης του γκόλφ. Τέλος, στη φάση 

χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να εξετασθεί και η περίπτωση δημιουργίας 

μονάδας αφαλάτωσης. 
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Από τα στοιχεία που προκύπτουν για το ύψος βροχής της περιοχής και παρατίθενται 

αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο Δ.5.1.1. Μετεωρολογικά δεδομένα, η μέση ετήσια βροχή αθροιστικά 

είναι της τάξης των 480 mm/m2. Με την παραδοχή ότι το 1/2 θεωρείται απολήψιμο με την 

κατάλληλη αποθηκευτική υποδομή, θα μπορούσε να ληφθεί από το ακίνητο ποσότητα της τάξης 

των 35.000 m3 ετησίως, για αρδευτική χρήση. Λόγω της ιδιαιτερότητας του τοπίου εκτιμάται ότι 

μόνο μικρά τμήματα της έκτασης γκόλφ θα απαιτούν συνεχή άρδευση.  

 

 

 

Εκτίμηση ποσότητας  νερού βροχής που μπορεί να συλλεχθεί εντός του ακινήτου 

 

Επίσης, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης των ομβρίων από τα δύο υδατορέματα που διέρχονται 

από το ακίνητο. Με τις ίδιες παραδοχές μέσης ετήσιας βροχόπτωσης και με την κατάλληλη τεχνική 

υποδομή, μπορεί να αποληφθούν σημαντικές ποσότητες νερού για την άρδευση του πρασίνου που 

θα αναπτυχθεί στο ακίνητο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΣΧΑΔΑ. Μια προσέγγιση στις 

αποληπτέες ποσότητες νερού επιχειρείται ακολούθως και προσεγγίζει τις 150.000 m3/έτος, με 

παραδοχή ότι μόνο το 20% της βροχής απορρέει  προς τη θάλασσα 

Μισγάγγεια Επιφάν. 

λεκάνης 

απορροής 

m3 νερού/ 

m2 γης 

m3 νερού 

βροχής/ έτος 

% επιφαν. 

απορροής 

m3 προς 

απόληψη  

Ανατολική 650 0,48 312.000 0,20 62.400 

Κεντρική 900 0,48 432.000 0,20 86.400 

 Σύνολο 1.550 

   

148.800 

Δυνατότητα απόληψης νερού από τα εσωτερικά υδατορέματα ανά έτος 

 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΔΙΑΠΕΡ.  

ΕΠΙΦΑΝ.     

ΒΡΟΧΗ ΝΕΡΟ ΑΠΟ 

ΒΡΟΧΗ  

 

(στρέμματα) 
ΚΤΗΡΙΑ ΔΡΟΜΟΙ  (στρέμ.) 

 

(mm/έτος) 
( m3/έτος) 

ΓΚΟΛΦ 260,0 1,0 5,0 6 240 1.440 

ΤΟΥΡ-ΑΝΑΨ. 167,4 15,0 15,0 30 240 7.200 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 200,0 10,0 100,0 110 249 26.400 

ΣΥΝΟΛΟ 627,4 26,0 120,0 146,0   35.040 
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Θεωρείται ότι η κάλυψη των υδατικών αναγκών δύναται να καλυφθεί από την επέκταση του 

δικτύου ύδρευσης. Στη φάση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να γίνουν οι 

σχετικές συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς τις 

προϋποθέσεις υλοποίησης.    

 

 Παρακάτω παρατίθεται αρχείο που περιέχει τις συνόψεις των αποτελεσμάτων των αναλύσεων  

των υδάτων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για τα έτη  2011-2014 για το Πόρτο Χέλι 

(δηλαδή αν οι διάφορες παράμετροι είναι εντός ή εκτός των ορίων που προβλέπονται από την 

κοινοτική οδηγία 98/83/ΕΚ): 
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Δ.5.1.8.4 Αποχέτευση 

 

Στον Ελλαδικό χώρο οι ποσότητες των ακαθάρτων είναι συνήθως ένα ποσοστό της υδατικής 

κατανάλωσης. Εκτιμάται ότι η ανωτέρω παραδοχή ισχύει και για την εξεταζόμενη περιοχή που 

ανήκει το ακίνητο ενώ θεωρούμε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 80% της υδατικής 

κατανάλωσης εκφράζει μία ασφαλή προσέγγιση της ποσότητας των ακαθάρτων. Στο εξεταζόμενο 

ακίνητο στην παρούσα φάση δεν υπάρχει υποδομή για αποχέτευση ακαθάρτων. Επίσης στο 

ακίνητο υφίσταται εγκαταλελειμμένος ημιτελής βιολογικός καθαρισμός.   

 

Βορειοδυτικά του υπό μελέτη ακινήτου υπάρχει η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 

ΕΕΛ Κρανιδίου, που επεξεργάζεται τα αστικά λύματα του Κρανιδίου και εξυπηρετείται από δίκτυο 

ακαθάρτων. Η ΕΕΛ Κρανιδίου δέχεται βοθρολύματα από όλο το Δήμο Ερμιονίδας. Το 20% του 

Κρανιδίου και της Ερμιόνης,  αποχετεύονται με δίκτυο στις ΕΕΛ Κρανιδίου και ΕΕΛ Ερμιόνης 

αντίστοιχα. Επίσης διάφοροι οικισμοί διαθέτουν τα απόβλητά τους μέσω απορροφητικών βόθρων 

στο έδαφος ή γίνεται μεταφορά των βοθρολυμάτων στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού του 

Δήμου. 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων Κρανιδίου με κωδικό GR25100801 έχει 

δυναμικότητα οργανικού φορτίου το χειμώνα 7.000ΜΙΠ, το καλοκαίρι 10.000ΜΙΠ, με μέγιστη 

13.000ΜΙΠ. Η κατασκευή της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε το 1995 με το πρόγραμμα 

χρηματοδότησης ENVIREG και τέθηκε σε λειτουργία το 2001. 

Η πρωτοβάθμια επεξεργασία στοχεύει με την προεπεξεργασία στη μείωση του ρυπαντικού 

φορτίου και αφαίρεση του αιωρούμενου υλικού οργανικού και ανόργανου για προστασία των 

εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, την αποφυγή έμφραξης αγωγών και τελικώς της 

δυσλειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας. Με την πρωτοβάθμια καθίζηση αφαιρούνται τα 

καθιζάνοντα στερεά με μορφή πρωτοβάθμιας Ιλύος Λυματολάσπης και το υπερκείμενο υγρό 

αποτελεί την πρωτοβάθμια επεξεργασμένη εκροή.  

Στην παρούσα φάση στην ΕΕΛ Κρανιδίου τα απόβλητα υφίστανται δευτεροβάθμια επεξεργασία με 

νιτροποίηση/απονιτροποίηση. Η δευτεροβάθμια επεξεργασία στοχεύει στην αφαίρεση των 

οργανικών ουσιών με τη βοήθεια αερισμού (οξυγόνωσης). Στην Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου τα βοθρολύματα 

αερίζονται και κατόπιν διοχετεύονται στην Ε.Ε.Λ. μαζί με τα αστικά λύματα για δευτεροβάθμια 

επεξεργασία. Ταυτόχρονα με τον αερισμό των βοθρολυμάτων χορηγούνται επωασμένα βακτήρια, 

ψευδομονάδες και βάκιλοι από δύο μηχανήματα, για τον μεταβολισμό λαδιών, λιπών και όλων των 

οργανικών ουσιών προκειμένου το τελικό προϊόν να γίνει βιοαποικοδομήσιμο. Ένα τέτοιο 

μηχάνημα χρησιμοποιείται και στην είσοδο της εγκατάστασης όπου εισέρχονται τα αερισμένα 

βοθρολύματα και τα αστικά λύματα. Το υγρό προϊόν απολυμαίνεται με χλώριο (NaOCl) που έχει 
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και υπολειμματική δράση, μέχρι το ρέμα «Λουτρό Κουσεΐνη». Η επεξεργασία της παραγομένης 

ιλύς γίνεται με πάχυνση σε δεξαμενές βαρύτητας. Σταθεροποιείται με παρατεταμένο αερισμό και 

μηχανική αφυδάτωση. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας 

πραγματοποιούνται κάθε μήνα για τον έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης και τη δυνατότητα 

προγραμματισμού της για τον επόμενο μήνα. Υπάρχει προμελέτη για επέκταση και αναβάθμιση της 

Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου, τριτοβάθμια επεξεργασία και χρήση των υγρών προϊόντων προς απεριόριστη 

άρδευση. Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών στην παρούσα φάση γίνεται σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της ΕΕΛ. 

Πλησίον της προαναφερόμενης ΕΕΛ υφίσταται και η ΕΕΛ Ερμιόνης με κωδικό GR2510060110. Η 

κατασκευή της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε το 2003 με το πρόγραμμα χρηματοδότησης 

ENVIREG, ΕΑΠΤΑ, ΕΠΠΕΡΑ και τέθηκε σε λειτουργία το 2008. Η Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης δέχεται τα αστικά 

λύματα που αποχετεύονται (κατά 90%) με δίκτυο από τον οικισμό της Ερμιόνης. Οι θέσεις των 

δυο ΕΕΛ φαίνονται ακολούθως. 

 

Πλησιέστερες στο ακίνητο εν λειτουργία μονάδες ΕΕΛ 

 

 Στο Πορτοχέλι πρόσφατα έγινε το έργο της διευθέτησης των όμβριων στην κυκλική πορεία στην 

είσοδο του χωριού (όπου με την πρώτη νεροποντή, δημιουργείτο εκεί μια λίμνη που εμπόδιζε την 
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κυκλοφορία των οχημάτων). Κατασκευάστηκε το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο της ανατολικής 

πλευράς Πορτοχελίου από Αλκυών έως Nautica Bay και μέχρι και το εξεταζόμενο ακίνητο. 

Το έργο της αποχέτευσης των οικισμών Πόρτο Χελίου - Κρανιδίου και των αγωγών μεταφοράς με 

κατάληξη στην μονάδα του βιολογικού καθαρισμού του Κρανιδίου, είναι εγγεγραμμένο στον Άξονα 

Προτεραιότητας 02 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του 

ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ). Πρόκειται για έργο υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας που θα λύσει το 

πρόβλημα των υγρών αποβλήτων για τους κατοίκους και θα αναβαθμίσει  την περιοχή. Τον 

περασμένο Μάϊο υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου 

Κρανιδίου», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ερμιονίδας και του αναδόχου του έργου (Ε.Ε. Λατομική Α.Τ.Ε) με το ποσό της 

σύμβασης να ορίζεται στα 8.143.684,90€  

 

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 16 μήνες και συνολικά περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους 

έργα: 

-  Ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς  Κρανίδι και Πόρτο Χέλι, 

-  Ολοκλήρωση των αγωγών μεταφοράς Πόρτο Χελίου – Κρανιδίου και Κοιλάδας - Κρανιδίου, 

-  Ολοκλήρωση των απαιτούμενων αντλιοστασίων 

-  Κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου. 

 

Η πράξη αποτελείται από έξι υποέργα: 

Το Υποέργο 1 αφορά στην επικαιροποίηση και ανασύνταξη των υφιστάμενων μελετών Πόρτο 

Χελίου – Κρανιδίου. 

Το Υποέργο 2 αφορά στην μελέτη της διακοπείσας εργολαβίας Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου. 

Το υποέργο 3 αφορά στην αποπληρωμή του τμήματος του έργου που κατασκευάσθηκε με την 

διακοπείσα εργολαβία μετά την αφαίρεση του κόστους αποκατάστασης των ημιτελών εργασιών 

και την αποκατάσταση κακοτεχνιών. Τα εκτελεσθέντα έργα έχουν καταταγεί από άποψη ποιότητας 

στην κατηγορία III από τον ΕΣΠΕΛ και χρίζουν επιδιορθώσεων. Σύμφωνα με την τελική 

επιμέτρηση της διευθύνουσας υπηρεσίας έχει κατασκευασθεί τμήμα του εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης Πόρτο Χελίου μήκους 5.215,25 μμ. από PVC σειρά 41 διαμέτρων Φ 200 - Φ 355 

καθώς και τμήμα των καταθλιπτκών αγωγών μεταφοράς Πόρτο Χελίου – Κρανιδίου και Κοιλάδας - 

Κρανιδίου μήκους 6.787,68 μμ. από HDPE 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 110- DN 355 . Το 

συνολικό μήκος των κατασκευασμένων αγωγών είναι 12.003 μ. 

Το υποέργο 4 αφορά στην ολοκλήρωση των ημιτελών εργασιών και την αποκατάσταση των 

κακοτεχνιών του ήδη κατασκευασμένου τμήματος (διακοπείσα εργολαβία), στην ολοκλήρωση των 

εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Κρανιδίου – Πόρτο Χελίου και των αγωγών 

μεταφοράς Πόρτο Χελίου -Κρανιδίου και Κοιλάδας -Κρανιδίου μέχρι την ΕΕΛ Κρανιδίου , στην 
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ολοκλήρωση των 12 αντλιοστασίων και στην κατασκευή της μονάδας προεπεξεργασίας 

βοθρολυμάτων. 

Το υποέργο 5 αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της 

υλοποίησης του έργου και το Υποέργο 6 στη σύνδεση. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του ακινήτου με τις προγραμματιζόμενες δημοτικές υποδομές 

αποχέτευσης, δύναται να χωροθετηθεί  σε περιοχή συμβατή με τις χρήσεις του ΕΣΧΑΔΑ, εντός 

του ακινήτου, νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 

δραστηριοτήτων της προτεινόμενης ανάπτυξης. Για το σχεδιασμό της θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα εκτιμώμενα προγραμματικά μεγέθη που αναφέρονται  στο Κεφάλαιο ΣΤ.1 . 

Επισημαίνεται ότι βάσει του Ν.4280/2014, τέτοιες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 

και σε τυχόν δασικές εκτάσεις. 

Τέλος σημειώνεται ότι εντός του ακινήτου βρίσκεται ημιτελής (χωρίς μηχανολογικό ή άλλο 

εξοπλισμό) ΕΕΛ η οποία κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αλλά δεν 

ολοκληρώθηκε. 

 

Δ.5.1.8.5 Ενέργεια 

Η Διοικητική Περιφέρεια της Πελοποννήσου εξυπηρετείται από το διασυνδεδεμένο σύστημα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η., που καλύπτει όλη την Ηπειρωτική Χώρα. Το ποσοστό 

της καταναλισκόμενης ενέργειας από οικιακή χρήση στην Περιφέρεια στο σύνολο της χώρας 

(5,6%) έρχεται σε αναλογία με το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού της (5,8%).  

Η Περιφέρεια καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια σε υψηλότερο ποσοστό έναντι του μέσου όρου της 

Ελλάδας όπως είναι φυσιολογικό για γεωργικές χρήσεις (ποσοστό 11% έναντι 4,7%) και για 

οικιακή χρήση (38,8% έναντι 34,1%). Απεναντίας, στη Περιφέρεια παρά την ύπαρξη σημαντικού 

αριθμού μεταποιητικών μονάδων καταναλώνεται σαφώς μικρότερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας 

για βιομηχανική χρήση έναντι του μέσου όρου της χώρας (13,9% έναντι 24%). 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν δύο σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

βρίσκονται στο Νομό Αρκαδίας. Η πρωτογενής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ στην περιοχή της 

Μεγαλόπολης. Ο θερμοηλεκτρικός (λιγνιτικός) σταθμός της Μεγαλόπολης, που αποτελείται από 4 

μονάδες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 850 MW και καθαρής ισχύος 770MW. Η μέση ετήσια 

Παραγωγή είναι της τάξης των 5.000 GWh που αντιστοιχούν σε 18ώρη μέση ημερήσια λειτουργία Του Σταθμού. 

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Λάδωνα, που αποτελείται από δύο μονάδες συνολικής καθαρής 

ισχύος 2 x 35 = 70MW. Η μέση ετήσια Παραγωγή είναι της τάξης των 260 GWh, που αντιστοιχούν σε 

10ώρη μέση ημερήσια λειτουργία του Σταθμού. Το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υψηλής τάσης 150 KV. Αποτελείται από τρεις διπλές γραμμές 

μεταφοράς βαρέος τύπου με συνολική μεταφερόμενη ισχύ 2 x 62 MW.  Όλο το υπόλοιπο Δίκτυο 
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υψηλής τάσης αποτελείται από απλές γραμμές 150 ΚV ελαφρού τύπου με συνολική μεταφερόμενη 

ισχύ 54 MW, που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια στους διάφορους υποσταθμούς υψηλής 

τάσης. Η ηλεκτρική ενέργεια μέσω των γραμμών μεταφοράς των 150 KV φθάνει στους υποσταθμούς 

υψηλής τάσης όπου γίνεται η μετατροπή της τάσης από 150 KV σε 20 ΚV. Από κάθε υποσταθμό υψηλής τάσης 

ξεκινούν πολλές γραμμές διανομής μέσης τάσης 20 ΚV προς τις διάφορες περιοχές που 

ηλεκτροδοτούνται από αυτόν. Καθ’ οδόν οι γραμμές αυτές διακλαδίζονται σε άλλες γραμμές των 

20 ΚV και αυτές σε άλλες μέχρι να φθάσουν στους υποσταθμούς μέσης τάσης 220 V. Οι υποσταθμοί 

υψηλής τάσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι συνολικά 17 και  στην Π.Ε. Αργολίδας 

αντιστοιχούν τρεις: Άργους Ι (Δαλαμανάρα), Άργους ΙΙ, Κρανιδίου (Μεθάνων Τροιζηνίας)  

 Ολόκληρο το σύστημα μεταφοράς δομείται σε δακτυλίους έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

αμφίδρομη τροφοδότησή του και να μην διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση 

βλάβης, σε ένα σημείο του δακτυλίου.  

 

Οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλύπτουν ένα μικρό συγκριτικά μέρος της 

ενεργειακής παραγωγής της Περιφέρειας, όπως ισχύει και σε επίπεδο χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 

στην Περιφέρεια υπάρχουν 10 υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής δυναμικότητας 90,76 MW, 

μεγαλύτερος εκ των οποίων είναι ο Υ/Η σταθμός Λάδωνα, με δυναμικότητα 70 MW. Στον τομέα 

των αιολικών πάρκων, αν και έχουν ήδη εκδοθεί πολλές άδειες εγκατάστασης και παραγωγής, 

στην πράξη μόνο ένα μικρό μέρος αυτών αντιστοιχεί σε λειτουργούντα πάρκα.  

 

Νομός  ΑΗΣ Υδροηλεκτρικοί 

Σταθμοί  

Αιολικά Πάρκα 

Εγκατάσταση Παραγωγή Λειτουργία Σύνολο 

Αργολίδας  - 23,8 168 6,6 198,4 

Αρκαδίας 850 80,35 30,35 139,31 27,3 196,96 

Κορινθίας  6,53 9,9 65,8 - 75,7 

Λακωνίας  3,88 20,4 43,2 62,75 126,35 

Μεσσηνίας  - - 37,8 - 37,8 

Σύνολο 850 90,76 84,45 454,11 96,55 635,21 

Παραγωγή ενέργειας 2007 Περιφέρειας Πελοποννήσου (MWh) 

 

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην εξεταζόμενη Δ.Κ. Πόρτο Χελίου κρίνεται επαρκές. Οι κύριοι 

χρήστες του δικτύου είναι νοικοκυριά, εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ 

ακολουθεί το εμπόριο, η μεταποίηση, η γεωργία και οι δημόσιες χρήσεις. Το τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο κρίνεται γενικά ικανοποιητικό. Πλησίον του εξεταζόμενου ακινήτου υπάρχουν υποδομές 

ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ και υποδομές τηλεπικοινωνίας, που δύναται να προσαρμοστούν ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της μελλοντικής επένδυσης. Μελλοντικά η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια από τις 

εφαρμοζόμενες επενδύσεις θα πρέπει να προσδιοριστεί ενώ εκτιμάται ότι δεν αναμένεται 

σημαντική επιβάρυνση από την υπάρχουσα κατάσταση.  
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Η χωροθέτηση δικτύων, υποσταθμών και άλλων υποδομών σύνδεσης θα πρέπει να καλύπτει τις 

υποχρεώσεις της ασφάλειας, της υγείας των πολιτών, της αισθητικής του τοπίου και της επάρκειας 

του συστήματος.Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης θα πρέπει να αποφεύγεται η διέλευσή τους μέσα από 

κατοικημένες περιοχές. Επίσης θα πρέπει κατά τη χάραξη και ανάπτυξη νέων δικτύων μεταφοράς 

και σύνδεσης με το σύστημα, να ακολουθείται το υπάρχον οδικό δίκτυο και να αποφεύγεται η 

αποψίλωση φυσικής βλάστησης.  

Δ.5.1.8.6 Απορρίμματα 

 

Αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει συσταθεί ο 

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1810/Β/2012). Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2527/2009 

(Α΄83), σκοπός των ΦοΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα 

με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και 

υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, 

θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της 

χωρικής τους αρμοδιότητας. Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορά στη συλλογή και μεταφορά 

απορριμμάτων, στη λειτουργία υφιστάμενων έργων διαχείρισης (δεματοποιητές, υφιστάμενοι 

ΧΥΤΑ κ.λπ), κατασκευή και λειτουργία υπολοίπων ΣΜΑ που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ, εφόσον 

αυτά τα έργα υλοποιηθούν, κατασκευή και λειτουργία άλλων μονάδων κομποστοποίησης (εφόσον 

απαιτηθούν επιπλέον μονάδες),  άλλες δράσεις για την επίτευξη της διαχείρισης των αποβλήτων 

της χωρικής του αρμοδιότητας. 

 

Όσον αφορά στα αστικά απορρίμματα υπάρχουν δύο υπό υλοποίηση ΧΥΤΑ: Κιάτου και υπό 

υλοποίηση ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. Με βάση τον προηγούμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) 

προβλέπονταν επιπλέον οι ακόλουθοι ΧΥΤΑ : Ν. Μεσσηνίας, Αν. Κορινθίας, Ν. Αργολίδας (θέση 

Τρακέικα), Ν. Λακωνίας και Ν. Αρκαδίας. Με βάση το νέο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΠΕΧΩ/5145/2-12-2010), η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται από τρεις 

διαχειριστικές ενότητες, οι οποίες θα διέπονται από κοινούς στόχους διαχείρισης. Η Περιφερειακή 

Ενότητα Αργολίδας, μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και τους Δήμους Τρίπολης, Β. 

Κυνουρίας και Ν. Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ανήκουν στην 1η Διαχειριστική 

Ενότητα στην οποία προβλέπεται 1 ΧΥΤΥ και (ενδεικτικά) 5 Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ), των οποίων η χωροθέτηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μέχρι σήμερα η 

διάθεση των απορριμμάτων των κύριων αστικών κέντρων του Άργους και του Ναυπλίου γίνεται 

στη θέση Μπομπέικα μεταξύ των Δήμων Άργους και Ν. Κίου. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο 
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της διάθεσης των απορριμμάτων μικρότερων οικισμών να επιτελείται σε πλαγιές, ρέματα, και 

κοίτες ποταμών. Ομοίως συχνά παρατηρείται και καύση απορριμμάτων μολύνοντας την 

ατμόσφαιρα και επιβαρύνοντας το περιβάλλον.  

 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο σύνολο των 320 

καταγεγραμμένων ΧΑΔΑ της Περιφέρειας οι 77 ήταν ενεργοί, οι 74 ανενεργοί (αλλά όχι 

αποκατεστημένοι, είναι δηλαδή προς άμεση αποκατάσταση) και οι 169 αποκατεστημένοι. Η 

αποκατάσταση των υπολοίπων ανενεργών ΧΑΔΑ βρίσκεται σε εξέλιξη (δημοπράτηση έργων 

αποκατάστασης, εκπόνηση οριστικών μελετών κλπ.), ενώ οι εναπομείναντες ενεργοί ΧΑΔΑ 

αναμένεται σχετικά σύντομα να διακόψουν οριστικά την λειτουργία τους. Εκτιμάται ότι οι ΧΑΔΑ σε 

επίπεδο Περιφέρειας καταλαμβάνουν συνολική έκταση περίπου 5.870 στρεμμάτων. Η συνολική 

έκταση αποτελεί χώρο απόθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων, στερεών κατά πλειονότητα. Τα 

απορρίμματα είναι κατά κύριο λόγο αστικά, περιλαμβάνουν, ωστόσο, ιλύες από βιολογική 

επεξεργασία λυμάτων, λύματα υγειονομικών μονάδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και 

γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα (κλαδέματα, απόβλητα σφαγείων). Για την αντιμετώπιση 

της ανεξέλεγκτης διάθεσης, στις 31/05/2013 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και αναδόχου κοινοπραξίας για την εκπόνηση μελετών με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».  Οι εν ενεργεία ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων) στην Π.Ε. Αργολίδας υπολογίζονται στους 16. Η υφιστάμενη κατάσταση των 

ΧΑΔΑ της Π.Ε. Αργολίδας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Περιφερειακή 
ενότητα 

Δημοτική Ενότητα Ονομασία ΧΑΔΑ Χαρακτηρισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αργολίδος 

Κρανιδίου ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ Ενεργός  

Ερμιόνης ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ (ΛΟΦΟΣ 
ΚΡΟΘΙ 

Ενεργός  

Ερμιόνης ΡΟΡΟ Ενεργός  

Κρανιδίου  ΠΛΑΤΩΜΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΔΙΔΥΜΩΝ 

Ενεργός  

Λέρνας ΚΑΚΑΒΑΚΙ Ενεργός  

Αχλαδόκαμπου ΜΠΑΚΑ Ενεργός  

Ασίνης ΣΑΪΤΑΝ – ΜΠΑΞΕ Ενεργός  

Ασκληπειού ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΝΤΑΒΕΤΖΗ Ενεργός  

Νέας Κίου ΜΠΟΜΠΕΪΚΑ ΛΑΚΚΑ Ενεργός  

Άργους ΜΠΟΜΠΕΪΚΑ Ενεργός  

Νέας Τιρυνθίας ΣΜΕΡΤΟΡΕΜΜΑ – 
ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ 

Ενεργός  
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΛΟΥΛΙΖΑ 

Επιδαύρου ΚΑΡΤΣΙ – ΆΝΩ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

Ενεργός  

Επιδαύρου ΜΑΛΕΒΙΤΗ  Ενεργός  

Μυκηναίων ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΤΣΑ - 
ΚΡΙΚΕΖΑ 

Ενεργός  

Κουτσοποδίου  ΚΑΣΤΡΑΚΙ  Ενεργός  

Μυκηναίων ΠΑΝΩΜΑΝΤΡΙΑ Ενεργός  

Υφιστάμενη κατάσταση των ΧΑΔΑ της Π.Ε. Αργολίδας 

Στη Δ.Ε. Κρανιδίου, τα απορρίμματα συλλέγονται προσωρινά σε κάδους χωρητικότητας 1.100 

λίτρων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται καθημερινά από 4 απορριμματοφόρα οχήματα 

στον υπό κατάργηση ΧΑΔΑ νότια του Κρανιδίου και στον προσωρινό ΧΑΔΑ στα βόρεια. Ο πρώτος 

βρίσκεται στην περιοχή Δισκούρια και ο δεύτερος στην περιοχή Σταυρός όπου υφίσταται και 

εγκατάσταση δεματοποιητή. Οι ανωτέρω δυο ΧΑΔΑ τελούν σήμερα υπό κατάργηση και έχουν ήδη 

υποβληθεί οι τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης τους. Ωστόσο συνεχίζουν να 

λειτουργούν προσωρινά, καθώς η όλη διαδικασία της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

βρίσκεται υπό νέο σχεδιασμό. Πρόσφατα αναθεωρήθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 

απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου), στον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η χρήση 

δεματοποιητή στους ΧΑΔΑ μέχρι την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ και της διανομαρχιακής μονάδας 

βιολογικής ξήρανησης/ ενεργειακής αξιοποίησης εργοστάσιο ανακύκλωσης) για τελική διάθεση. Ως 

προσωρινή λύση για την επίλυση της διάθεσης των απορριμμάτων, οι όγκοι των απορριμμάτων 

μεταφέρονται στην Αττική και συγκεκριμένα στον ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων όπου μέσω της σχετικής 

υπογραφόμενης ΚΥΑ προβλέπεται η απομάκρυνση και εναπόθεση, εικοσιπέντε τόνων ημερησίως, 

ωστόσο οι παραγόμενες ποσότητες των περιοχών θεωρούνται ότι υπερβαίνουν την τιμή αυτή με 

αποτέλεσμα ακόμη και κατά την τουριστική περίοδο να παρατηρείται συσσώρευση απορριμμάτων 

σε δημόσιους χώρους.  

 

Δεματοποιητής ΧΑΔΑ Σταυρού Διδύμων 
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Η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων αποτελεί προσωρινά αρνητικό γεγονός στην ευρύτερη 

περιοχή μελέτης αλλά και εντός του εξεταζόμενου ακινήτου. Στο ακίνητο παρατηρείται εκτεταμένη 

ανεξέλεγκτη απόρριψη παραπροϊόντων εκσκαφής κυρίως στο δυτικό τμήμα. Επίσης κατά την 

αυτοψία της 2/10/2014 παρατηρήθηκε διανοιχθείσα τάφρος (7 Χ 30 μέτρων περίπου και βάθους 4 

μέτρων) για την εναπόθεση απορριμμάτων και μεμονωμένες σημειακές πηγές ρύπανσης. Τέλος θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι καταγράφηκε και εναπόθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  

Κατά πρόσφατη πληροφόρηση, μετά την 309/2015 γνωμοδότηση του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ΤΕΡΝΑ 

Ενεργειακή και την (εταιρεία ειδικού σκοπού) Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε., που θα 

επιτρέψει την οριστική διευθέτηση του θέματος αυτού. 

 

 

 

Παραπροϊόντα εκσκαφής και μπάζα 
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Οικοδομικά υλικά και εγκαταλελειμμένα οχήματα 

 

 

Διάνοιξη τάφρου και ανεξέλεγκτη απόθεση αστικών απορριμμάτων  

 

Δ.5.1.9 Προστατευόμενες περιοχές  

 

Η εξεταζόμενη έκταση του ακινήτου δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία  προστατευόμενης 

περιοχής, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας  Αργολίδας έχει να 
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επιδείξει ιδιαίτερους βιοτόπους και οικοσυστήματα τα οποία εμπίπτουν σε καθεστώς 

προστασίας.  

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες 

φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

- τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas ‐ SPA) για την Ορνιθοπανίδα, 

όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK “περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών”, η οποία 

κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ 

- τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance ‐ SCI), όπως 

ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”. 

Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο 

Natura 2000. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει μέχρι σήμερα 202 ΖΕΠ. Ο κατάλογος των Ελληνικών 

ΖΕΠ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1495/Β/06‐09‐2010 ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 

79/4009/ΕΟΚ. Επίσης οι ΖΕΠ περιλαμβάνονται ως Παράρτημα στον Ν. 3937/2011 για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας (ΦΕΚ 60/Α/31‐3‐2011). 

Όσον αφορά τους ΤΚΣ, μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη 

υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special 

Areas of Conservation ‐ SAC) και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για τη διατήρηση σε 

ικανοποιητική κατάσταση, των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός 

αυτών. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 241 ΤΚΣ. Οι Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 

χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με τον Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας (ΦΕΚ60/Α/31‐3‐2011). 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 (άρθρα 4 και 5), τόσο οι Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) όσο και οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) συνιστούν Περιοχές Προστασίας 

Οικοτόπων και Ειδών και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν χαρακτηριστεί συνολικά είκοσι ΕΖΔ, επτά ΖΕΠ και μία 

ΕΖΔ‐ΖΕΠ, οι οποίες παρουσιάζονται ανά Νομό, στον πίνακα που ακολουθεί. Οι περιοχές αυτές 

καλύπτουν περίπου το 26% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. 

Στην Αργολίδα υφίστανται δυο περιοχές που εντασσονται στο δίκτυο Natura.  

-GR2510003 ΕΖΔ Ακροναυπλία & Παλαμίδι έκτασης 366.16ha 

-GR2510004 ΖΕΠ Όρη Αρτεμήσιο και Λύκρειο 11477.38ha 

 

Επίσης Το όρος Δίδυμο, που βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα της Αργολικής Χερσονήσου. Έχει υψόμετρο 

1.129 μ και εκτείνεται περί τα 14 περίπου χλμ βόρεια του ακινήτου. Είχε προταθεί η ένταξη του 

τόπου στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό GR 2510002 («Όρος Δίδυμο»). Ωστόσο, η περιοχή αυτή 

εξαιρέθηκε από την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 256 της 21.9.2006) και δεν 

εντάσσεται πλέον ως τόπος κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Η κατάσταση του τόπου 
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θεωρείται υποβαθμισμένη και το πιο αξιόλογο από τα φυτά που παρατηρούνται στην περιοχή είναι 

το Tulipa undulatifolia. 

 

Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής μαζί με τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τις Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) συνιστούν Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (άρθρα 4 και 5 του 

Ν.3937/2011) και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. 

Στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας ανήκουν: 

- Προφ. Ηλίας‐Δελόκορμο (Μυκήνων) ΦΕΚ 157/Β/6‐2‐76     έκταση 794.418ha 

- Μάλιζα‐Τούρνεζα (Αραχναίου‐Μιδέας) ΦΕΚ 341/Β/12‐6‐81 έκταση 1211.06ha 

- Σταυροπόδι‐Καναπίτσα (Καρναζαίικων‐Ιρίων‐ Διδύμων) ΦΕΚ 600/Β/24‐4‐76 έκταση 2088.227ha 

- Προφήτης Ηλίας ‐ Κυνόρτιο Όρος Δήμου Ασκληπιείου ΦΕΚ 920/Β/04‐07‐03 έκταση 2065.832 ha 

- Πρ. Ηλίας, Κάμπος, Αυλώνα,Μικρό & Μεγάλο Ασπροβούνι,Λουτρό,Θωμά, Παπούλια,Μαυροβούνι, 

Αγ. Ιωάννης,Καταφύκι,Κασιδιάρη&Κάμπος Δ. Κρανιδίου ΦΕΚ 920/Β/04‐07‐03 Τροποποίηση, 

έκταση 3461.672 ha 

- Νησίδες Ρόμβη‐Δασκαλειό (Τολού) ΦΕΚ 604/Β/30‐4‐76  έκταση 128.797ha 

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιοχή Όρος Πάρνωνας και Υγρότοπος Μούστου αποτελεί 

περιοχή Οικοανάπτυξης με την ονομασία «Οικολογικό Πάρκο ΠΑΡΝΩΝΑ – ΜΟΥΣΤΟΥ» 

 

Με τον Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (άρθρο 5), τα Διατηρητέα Μνημεία 

της Φύσης εντάσσονται στην κατηγορία Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή 

προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. 

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν κηρυχθεί 13 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, ενώ στην 

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ανήκουν:  

− Ο Πλάτανος του Ναυπλίου (ΦΕΚ 590/Β/77) 

− Η Ελιά του Ναυπλίου (ΦΕΚ 590/Β/77) 

− Ο Φοίνικας του Ναυπλίου (ΦΕΚ 590/Β/77) 

− Οι Ίταμοι Κρυονερίου Αργολίδας (ΦΕΚ 590/Β/77) 

− Οι Ελιές της Δημαίνης Αργολίδας (ΦΕΚ 590/Β/77) 

 

Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση «ΦΙΛΟΤΗΣ», από τις 449 περιοχές που 

επιλέχθηκαν στο σύνολο της Επικράτειας, ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι 40 

εντοπίζονται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώ οι ακόλουθες περιοχές ανήκουν στην 

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: 

 

- AT1011093 Ακροναυπλία και Παλαμίδι 

- AT1011094 Ανώνυμος Λόφος Δυτικά της Ασίνης 
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- AT1012001 Νέα Επίδαυρος 

Πλησιεστέρα στην περιοχή μελέτης βρίσκεται ο Βιότοπος Corine A000690091, Σπηλιά 

Φραχτή Ερμιονίδας με συνολική έκταση 165,26ha και κατάσταση οικοτόπου υποβαθμισμένη. 

Ο βιότοπος περιλαμβάνει μικρής έκτασης υγρότοπο με καλαμιώνα και το μικρό ομώνυμο 

σπήλαιο. Βρίσκεται στα βόρεια του όρμου της Κοιλάδας και σε απόσταση 10 χλμ περίπου 

από το ακίνητο. 

 

Προστατευόμενες περιοχές ευρύτερης περιοχής μελέτης , Φιλότης 2014 ΕΜΠ 

 

Δ.5.1.10 Υφιστάμενες χρήσεις γης και δομημένο περιβάλλον 

 

Ο πλησιέστερος οικισμός με τον οποίο γειτνιάζει το ακίνητο στην νότια πλευρά του είναι το 

Πορτοχέλι που είναι χτισμένο στην δυτική πλευρά του ομώνυμου κλειστού κόλπου, χωρίς 

ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά η παραδοσιακά στοιχεία. Χαρακτηριστικό του στοιχείο αποτελεί το λιμάνι 

που είχε αρχικά σχεδιασθεί στη δεκαετία του 1970 αλλά δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον 

αρχικό του σχεδιασμό. Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο φαρδύς κεντρικός δρόμος με πεζοδρόμια 

και δεντροστοιχία, που προσφέρεται για περίπατο και ο παραλιακός δρόμος, όπου είναι 

συγκεντρωμένα τα μαγαζιά μέχρι την απέναντι πλευρά του κόλπου, όπου είναι δεμένα στη σειρά  

αγκυροβολημένα σκάφη. Η κύρια απασχόληση των κάτοικων είναι σε επαγγέλματα σχετικά με τον 

τουρισμό (παροχή υπηρεσιών, καταστήματα, εστιατόρια, σκάφη, εμπορικές επιχειρήσεις, εποχικοί 

εργαζόμενοι, εργασία σε βίλες κλπ), ενώ ένα μικρό μέρος ασχολείται με την αλιεία, σαν κύρια ή 

δεύτερη εργασία. Παρεμφερείς με την τουριστική ανάπτυξη είναι οι οικοδομικές δραστηριότητες, 
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λόγω της μεγάλης ζήτησης για αγορά γης και κατασκευή κατοικιών που λειτούργησε αμείωτη για 

δεκαετίες, μέχρι πρόσφατα που παρατηρείται σχετική στασιμότητα, ένεκα της γενικότερης 

οικονομικής συγκυρίας στη Χώρα. Το Πόρτο Χέλι με την ευρύτερη περιοχή του προσφέρεται για 

πολύπλευρες διακοπές, δίνοντας πολλές επιλογές σε θαλάσσιο τουρισμό στο μεγάλο και ποικίλο 

εύρος ακτών του, πολλές επιλογές για μπάνιο, διαμονή και κοντινούς  ενδιαφέροντες προορισμούς 

(Σπέτσες – Ύδρα – Επίδαυρος).  

 

Ο οικισμός του Πορτοχελίου οριοθετήθηκε με την απόφαση 3210/23.7.1986 του Νομάρχη 

Αργολίδας (ΦΕΚ 1029Δ), με την οποία χαρακτηρίστηκε ως «παραλιακός, τουριστικός, μεσαίος, 

αδιάφορος, συνεκτικός και στάσιμος», βάσει των διατάξεων και κατευθύνσεων του ΠΔ 24.4.1985 

(ΦΕΚ 181Δ). Αν και παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη, δεν απέκτησε ως τώρα ρυμοτομικό 

σχέδιο για να οργανωθεί με άρτιο πολεοδομικό καθεστώς. Η δόμηση εντός του ορίου διέπεται από 

τους όρους του ΠΔ 24.4.1985, με αρτιότητα 800 μ2 που καθορίστηκε με την απόφαση 3657/1988 

του Νομάρχη Αργολίδας (ΦΕΚ 809Δ). 

Στην δυτικά  του ακινήτου παράλια ζώνη υπάρχει ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας με 

αντίστοιχη εγκατάλειψη γεωργικών δραστηριοτήτων. Στην προς βορά περιοχή, επικρατούν οι 

γεωργικές καλλιέργειες, με βαθμιαία εξάπλωση παραθεριστικής κατοικίας. Δραστηριότητες 

εμπορίου και βιοτεχνίας εντοπίζονται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου προς Κρανίδι. 

 

Δ.5.1.11 Πολιτιστική κληρονομιά 

 

Το Κρανίδι είναι κτισμένο στα όρια της αρχαίας πολιτείας του Μάσητος που περιελάμβανε επίσης 

την περιοχή της σημερινής κοιλάδας καθώς και τμήμα του οικισμού των Φούρνων. Στα νεώτερα 

χρόνια και μέχρι την Τουρκοκρατία, το Κρανίδι ήταν γνωστό με το όνομα «Κάτω Νχαγιέ» κάτω 

επαρχία δηλαδή. Το σημερινό του όνομα το πήρε μόλις στις αρχές του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με 

μια εκδοχή το όνομα του προέρχεται από το επίθετο Κραναός που σημαίνει τραχύς και δύσβατος, 

αν πιθανότερο είναι να οφείλεται σε παραφθορά της Κορωνίδα, από το όνομα του μικρού νησιού 

στην Κοιλάδα. Με τους κατοίκους του να ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία αλλά 

και το εμπόριο και τη ναυτιλία, το Κρανίδι αρχίζει να αναπτύσσεται δίπλα από τον Άγιο Ιωάννη τον 

Πρόδρομο, σημερινή μητρόπολη του Κρανιδίου, φθάνοντας σε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που 

θα του επιτρέψει να πρωτοστατήσει στην εθνική προσπάθεια για ανεξαρτησία, διαθέτοντας στον 

αγώνα μέρος του στόλου του πολεμικό και έμψυχο υλικό. Κατά την περίοδο του εμφυλίου 

πολέμου , το 1823, το Κρανίδι αποτέλεσα έδρα του Εκτελεστικού. Μετά την επανάσταση και έως 

τις αρχές του 20ου αιώνα το Κρανίδι αριθμούσε μεγάλο εμπορικό στόλο, η αδυναμία όμως των 

Κρανιδιωτών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών αντικαθιστώντας τα σκάφη τους με 

νέα ατμοκίνητα, οδήγησε τις σχετικές με τη ναυτιλία και το θαλάσσιο εμπόριο δραστηριότητες σε 

μαρασμό. 
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Δίπλα στα ερείπια των Αλιέων, το Πόρτο Χέλι χρωστά το όνομά του σε παραφθορά του ονόματος 

της αρχαίας πολιτείας. Προάστιο της Ερμιόνης, οι αρχαίοι Αλιείς όφειλαν το όνομά τους στην κύρια 

δραστηριότητα των κατοίκων τους, που ήταν αλιείς πορφύρας και τεχνίτες στην επεξεργασία της. 

Στο πέρασμα του χρόνου, το Αλιείς έγινε Χαλιείς, Χέλι και τελικά Πόρτο Χέλι καθώς η πόλη είναι 

κτισμένη σε λιμάνι. Τα ερείπια της αρχαίας πολιτείας σώζονται ακόμη και σήμερα τόσο στην ξηρά 

με την Ακρόπολη των Αλιέων όσο και στον πυθμένα της θάλασσας με τα τείχη του αρχαίου 

λιμανιού και το ναό του Απόλλωνα.  

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικών αρχαιολογικών χώρων 

και μνημείων, καθώς και άλλων μνημείων μεγάλης ιστορικής αξίας για τη χώρα, που συμβάλλουν 

στη συγκέντρωση επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του έτους. Από τις σημαντικότερες σε 

πολιτιστική αξία και μέγεθος περιοχές είναι η Αρχαία Επίδαυρος, οι Μυκήνες, η Αρχαία Τίρυνθα, το 

Μπούρτζι, η Ακροναυπλία, η Αρχαία Κόρινθος, οι Κεχρεές, η Νεμέα, η Αρχαία Μεσσήνη, η Αρχαία 

Κορώνη, η Μεθώνη, η Καρδαμύλη, το Σπήλαιο Πύργου Διρού, η Μονεμβασιά, η αρχαία Σπάρτη, το 

Φρούριο Γόρτυνος.  

Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα σημεία 

που μπορεί να στηριχθεί, προκειμένου να συνεχιστεί η αναπτυξιακή της διαδικασία. 

Στο παρελθόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου διέθετε δύο πόλεις-κοιτίδες του Μυκηναϊκού 

πολιτισμού (Μυκήνες και Άργος), όπου μαζί με τις μεγάλες στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις της 

Κορίνθου και της Σπάρτης, ήταν από τις ηγέτιδες πόλεις-κράτη της αρχαιότητας. Ο Μυστράς, 

βόρεια της Σπάρτης, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και διοικητικά κέντρα του 

Μεσαίωνα, ενώ η Μονεμβάσια αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα στρατιωτικά και διοικητικά 

κέντρα της Βενετίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελληνική Επανάσταση της Ανεξαρτησίας, το 

1821, κηρύχτηκε στην Πελοπόννησο ενώ το Ναύπλιο ήταν η έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης 

και η πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, το 1828. Τέλος, το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα, 

που ψηφίσθηκε την 1η Ιανουαρίου 1822, συντάχθηκε στην Επίδαυρο. 

 

Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

ακολούθως: 

Αρχαιολογικοί Χώροι: Τα σημαντικότερα σε πολιτιστική αξία και μέγεθος μνημεία της Περιφέρειας 

είναι της Αρχαίας Επιδαύρου, των Μυκηνών, της Αρχαίας Κορίνθου, της Αρχαίας Μεσσήνης, της 

Αρχαίας Τίρυνθας, του Αρχαίου Γυθείου, της Αρχαίας Ασέας κα. 

Μουσεία & Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία: Ο συνολικός αριθμός μουσείων στην Περιφέρεια 

φθάνει στα είκοσι (24). Σε αυτά περιλαμβάνονται αρχαιολογικά, βυζαντινά, λαογραφικά και 

θεματικά μουσεία και συλλογές. Τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μουσεία είναι της Επιδαύρου, του 

Ναυπλίου, της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Νεμέας, της Σπάρτης, της χώρας Μεσσηνίας και της 

Πύλου. Τα πιο σημαντικά βυζαντινά μουσεία είναι του Μυστρά και η βυζαντινή συλλογή της 
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Μονεμβασιάς. Εκτός από τα παραπάνω μουσεία, υπάρχουν αξιόλογα θεματικά μουσεία όπως της 

Υδροκίνησης στη Δημητσάνα και του Σιδηρόδρομου στην Καλαμάτα. Ιδιαίτερα από τη βυζαντινή 

και μεταβυζαντινή περίοδο έχει διασωθεί μεγάλος αριθμός αξιόλογων μνημείων, τα οποία έχουν 

ανακηρυχθεί και ως προστατευόμενα μνημεία από την πολιτεία. Αυτά αφορούν κυρίως σε 

εκκλησίες, ιερές μονές, κάστρα, φρούρια, οχυρωματικά τείχη πόλεων, οικισμούς και σε πύργους. 

Τα κυριότερα κάστρα της Περιφέρειας που έχουν κτιστεί κυρίως στη Μεσαιωνική εποχή είναι στη 

Μονεμβασία, στην Κορώνη, στην Μεθώνη, στην Ακροναυπλία, στο Τολό, στο Μπούρτζι, στο 

Παλαμήδι, στην Καρύταινα, στην Καλαμάτα, στην Πύλο κ.ά. 

Ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ένα 

σημαντικό αριθμό μνημείων της νεώτερης ιστορίας. Αυτά αφορούν κυρίως σε δημόσια κτίρια και 

οικίες επιφανών προσώπων, με μεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Πολλές φορές τα μνημεία 

δεν είναι μεμονωμένα, αλλά συνθέτουν οικιστικά σύνολα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν το Ναύπλιο, το Γύθειο και η Πύλος. 

Τοπικές Εκδηλώσεις – Εορτές: Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λαμβάνουν χώρα μερικές από τις 

πιο αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας, με διεθνή ακτινοβολία. Το πιο δημοφιλές με 

παγκόσμια ακτινοβολία Φεστιβάλ είναι αυτό της «Επιδαύρου» που διοργανώνεται στο αρχαίο 

θέατρο της Επιδαύρου και προσελκύει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Άλλες 

εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα είναι το φεστιβάλ χορού στην Καλαμάτα, ενώ διοργανώνονται 

και άλλες δράσεις που στόχο έχουν την προώθηση κυρίως των τοπικών προϊόντων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως κρασί («Οι Δρόμοι του Κρασιού») και ελιά («Οι Δρόμοι της 

Ελιάς»). 

Παραδοσιακοί Οικισμοί: Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υφίσταται ένας μεγάλος αριθμός 

θεσμοθετημένων παραδοσιακών οικισμών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη βάση 

ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση θεσμοθετημένων παραδοσιακών 

οικισμών, παρατηρείται στη Λακωνική Μάνη. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 150 

παραδοσιακοί οικισμοί. Από 96 βρίσκονται στην ΠΕ Λακωνίας, 45 στην ΠΕ Αρκαδίας, 5 στην 

Αργολίδα και 4 στην ΠΕ Μεσσηνίας.  

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η Περιφέρεια 

διαθέτει 4 Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (ποσοστό 23% σε σχέση 

με το σύνολο των μνημείων UNESCO στην Ελλάδα). Τα μνημεία αυτά και η χρονολογία 

χαρακτηρισμού τους είναι:  

- Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου (1988). Ευρύτερα γνωστός για το αρχαίο θέατρο του, τόπος 

όπου δίδονται κυρίως θεατρικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, οι οποίες πραγματοποιούνται - 

ως επί το πλείστον - τον Ιούλιο και συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. 

- Μυστράς (1989). Πρόκειται για το πλέον απομακρυσμένο Μνημείο UNESCO από αυτά που 

βρίσκονται στην Περιφέρεια. Ο Μυστράς φημίζεται για τις υστεροβυζαντινές εκκλησίες, που 

βρίσκονται διάσπαρτες στον αρχαιολογικό χώρο και για το μουσείο με σημαντικά βυζαντινά 

εκθέματα και είναι ιδιαίτερα γνωστός τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας 
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αρκετούς επισκέπτες.  

-Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών (1999). Βρίσκεται σε προνομιακή γεωγραφική θέση, καθώς από 

την περιοχή περνούν πολλές οδικές αρτηρίες. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον τάφο του 

Αγαμέμνονα και συγκεντρώνει πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. 

-Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας (1999). Ο χώρος βρίσκεται και αυτός σε γεωγραφική θέση που 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών. Πρόκειται για μια από τις 

σημαντικότερεςμυκηναϊκές ακροπόλεις όπου αποτυπώνονται τα στάδια του πολιτισμού των 

προϊστορικών και ιστορικών περιόδων της Αργολίδας.Αρχ. Χώροι Μουσεία Μνημεία 

Η επισκεψιμότητα των ανεπτυγμένων στην περιφέρεια μουσείων, σύμφωνα με στοιχεία του 2007, 

ανέρχεται στο 2% της συνολικής επισκεψιμότητας των μουσείων της χώρας (54.159 εισιτήρια), με 

την ΠΕ Λακωνίας να υποδέχεται το 67,4% των επισκεπτών. 

Επιπλέον, ο Δήμος Ερμιονίδας διακρίνεται  για την πλούσια ποικιλία  ιδιαίτερων πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, τις οποίες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ή και να μετάσχει, όπως π.χ. οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο του «πολιτιστικού Αυγούστου» που διοργανώνει ο Δήμος 

Κρανιδίου, η «Ναυτική εβδομάδα“ ένας θεσμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλήματα κάθε 2 χρόνια, το «Φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού», μια 

ιδιωτική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στο «Κτήμα Μάνεση» μέσα στο 

Πορτοχέλι με μουσικές και άλλες εκδηλώσεις (κλασική μουσική, βραδιές πιάνου, ποίηση, χοροί), 

κλπ. 

Παρά το γεγονός ότι εντός του ακινήτου δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες, η ύπαρξη του πλούσιου 

πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής Ερμιονίδας, σε συνδυασμό με τις αρχαιολογικές ζώνες 

διεθνούς ενδιαφέροντος στις εγγύς περιοχές Άργους, Τίρυνθας, Επιδαύρου κλπ, προσδίδει 

σημαντικό πλεονέκτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον συνολικό επιχειρηματικό σχεδιασμό 

του.  
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Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. 

Ε.1 Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και αναπτυξιακή προοπτική 

 

Το ακίνητο βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή της ΝΑ Αργολίδας που αναγνωρίζεται ως 

τουριστικά αναπτυγμένη από το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, ήδη δε αποτελεί πόλο 

έλξης πολύ σημαντικών τουριστικών επενδύσεων υψηλής ποιότητας.  

Παρά την έλλειψη ικανοποιητικής υποδομής προσπέλασης από ξηράς και αδυναμία βελτίωσης των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού άξονα Ισθμός - Παλαιά Επίδαυρος – Κρανίδι – Κόστα σε 

επίπεδο που θα επιτρέπει ασφαλείς ταχύτητες της τάξης των 90 χλμ/ώρα τουλάχιστον,η περιοχή 

του Δήμου Ερμιονίδας και ειδικότερα του Κρανιδίου εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 

επενδυτών σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικές υποδομές υψηλής στάθμης, με εμβέλεια 

χρηστών που ξεπερνά τα όρια της Χώρας. Στην εγγύς του Ακινήτου ζώνη λειτουργούν ήδη 

πεντάστερα ξενοδοχειακά καταλύματα, καθώς και συνεδριακό κέντρο στην μονάδα AKS 

Πορτοχελίου, πρόσφατα δε, στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του Ν.3984/2011, 

εγκρίθηκε από την ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 2931/Β/2013) στρατηγική τουριστική επένδυση 350 εκ. ευρώ για 

τη δημιουργία τουριστικού-παραθεριστικού χωριού στην περιοχή μεταξύ Κρανιδίου και Κοιλάδας, 

με εγκατάσταση γκολφ, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου παροχής υπηρεσιών τουρισμού-

αναψυχής που συμπεριλαμβάνει την μονάδα Amanzoe(Κρανίδι) και το ξενοδοχείο Nikki Beach 

Resort & Spa. 

Το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στο κέντρο αυτής της περιοχής τουριστικής ανάπτυξης και έχει 

τις δυνατότητες να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τουρισμού-αναψυχής, τόσο με πεντάστερα ξενοδοχειακά καταλύματα όσο και με τουριστική 

υποδομή γκολφ που θα λειτουργήσει  σε συνδυασμό αναλόγων υποδομών που δημιουργούνται 

στην ίδια περιοχή, καθώς επίσης και με βελτίωση της προσπελασιμότητας στις τουριστικές 

μονάδες της ΝΑ Αργολίδας με την υποδοχή αεροδρομίου τύπου Β΄. 

Αξιοποιήσιμο είναι το σύνολο της έκτασης των 627,4 στρεμμάτων του ακινήτου, αν ληφθεί υπόψη 

ότι ήδη αυτή κρίθηκε κατάλληλη για ανάπτυξη β κατοικίας, από την σχετική μελέτη που κατέληξε 

στην απόφαση 48056/2007 του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) (ΦΕΚ 541ΑΑΠ) για έγκριση γενικών 

κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ Ν. Αργολίδας. Ως γνωστόν, για την έκδοση της απόφασης αυτής 

γνωμοδότησαν θετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οριστικοποίηση της εικόνας καταλληλότητας του 

ακινήτου για οικιστική αξιοποίηση θα διαμορφωθεί ύστερα από την επικαιροποίηση των 

γνωμοδοτήσεων των αρχαιολογικών υπηρεσιών και τον δασικό χαρακτηρισμό της, που έχουν ήδη 

ζητηθεί, χωρίς να αναμένεται διαφοροποίηση τους ως προς την αξιοποιήσιμη έκταση.  
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Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ΕΣΧΑΔΑ ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδος 

 

Το αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής στην ΝΑ Αργολίδα για εγκαταστάσεις τουρισμού και 

αναψυχής είναι μεγάλο  και δεν επηρεάζεται σημαντικά από την συγκυριακή μείωση της δόμησης 

στην περιοχή, βάσει των εκδιδόμενων οικοδομικών αδειών. Το δυναμικό αυτό  εκδηλώνεται με 

την συγκράτηση των τιμών γης παραλιακών εκτάσεων, ενάντια στη γενική πτώση που 

παρουσιάζεται στα τελευταία χρόνια, με την προώθηση στρατηγικών επενδύσεων στον τουρισμό 

στην περιοχή Ερμιονίδας, με σταθερή ζήτηση γης για παραθεριστική κατοικία πολυτελείας, με την 

αγορά παραθεριστικών κατοικιών από υψηλού εισοδήματος αλλοδαπούς, κλπ. Με την βελτίωση 

των υποδομών προσπέλασης, το δυναμικό αυτό αναμένεται να αυξηθεί. 

Από την υλοποίηση και προώθηση σημαντικών επενδύσεων υψηλής ποιότητας σε τουριστικά 

καταλύματα και ειδικές τουριστικές υποδομές στην εγγύς του ακινήτου περιοχή, συνάγεται ότι οι 

προοπτικές για συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή είναι πολύ θετικές και 

ενθαρρυντικές για την  γενικότερη ανάπτυξη της Ερμιονίδας από την λειτουργία οικονομιών 

κλίμακας.  Οι προοπτικές αυτές μπορεί περαιτέρω να βελτιωθούν κυρίως από έργα και μέτρα 

βελτίωσης της προσπελασιμότητας στην ΝΑ Αργολίδα και ειδικότερα στον ακρότατο Δήμο 

Ερμιονίδας, τα οποία θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις χρηστών από τις περιοχές προέλευσης 

τους, που οπωσδήποτε ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα της Χώρας. Το ΕΣΧΑΔΑ για το δημόσιο 

ακίνητο Πορτοχελίου παρέχει την μοναδική ίσως ευκαιρία συμβολής στη λύση του υπάρχοντος 

προβλήματος προσπελασιμότητας με την υποδοχή  ιδιωτικού αεροδρομίου τύπου Β’. 

Επισημαίνεται ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός αεροδρομίου στο Πορτοχέλι είχε αναγνωρισθεί 

από τις αρχές του 1970, η υλοποίηση του οποίου προχώρησε μάλιστα με απαλλοτρίωση έκτασης 

970 περ. στρεμμάτων το 1973 για την ίδρυση και λειτουργία αεροδρομίου, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι από τότε το Ακίνητο πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις καταλληλότητας. 

Βέβαια, η επιφάνεια που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ περιορίστηκε στα 2/3 της απαλλοτριωθείσας 

έκτασης, παρά ταύτα όμως το διαθέσιμο μήκος του φτάνει τα 1700 μέτρα, που πληροί τις 
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απαιτήσεις κατασκευής αεροδιαδρόμου για εξυπηρέτηση  charteredflights με μικρά-μεσαία 

αεροπλάνα χωρητικότητας μέχρι 120 θέσεων επιβατών.  

Στην πιθανή λοιπόν καθυστέρηση λειτουργίας του πολιτικού αεροδρομίου στην Τρίπολη, που 

ούτως ή άλλως δεν προσφέρει εναλλακτική στην χρήση του αεροδρομίου της Αθήνας, σε 

συνδυασμό με την αδυναμία βελτίωσης, σε σύντομο χρόνο, του μέτριας βατότητας εθνικού και 

επαρχιακού δικτύου σύνδεσης της ΝΑ Αργολίδας με το δίκτυο των κύριων αυτοκινητοδρόμων της 

Χώρας (Αθήνα-Πάτρα, Κόρινθος-Τρίπολη), ενισχύουν την αναγκαιότητα υλοποίησης του 

προβλεπόμενου εδώ και τέσσερις δεκαετίες τοπικού αεροδρομίου στο Πορτοχέλι, για την 

εξυπηρέτηση των μετακινήσεων χρηστών που έχουν προορισμό την υψηλής ποιότητας τουριστική 

υποδομή της περιοχής αυτής. Η αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίστηκε όπως προαναφέρθηκε και στο 

υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως έργο αναβάθμισης 

των έργων συγκοινωνιακών υποδομών της Αργολίδας.  

 

Ε.2 Περιεχόμενο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. 

Σκοπός της συνοδευτικής μελέτης ΕΣΧΑΔΑ είναι ο καθορισμός του χωρικού προορισμού και της 

επενδυτικής ταυτότητας  του ακινήτου στο Πόρτο χέλι Αργολίδας. Ο καθορισμός γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

τον Ν.4092/2012 (ΦΕΚ 220Α), διευρύνοντας την επιλογή χρήσεων γης, πάντοτε δε με στόχο την 

διασφάλιση συνθηκών βέλτιστης ανάπτυξης και αξιοποίησης και παράλληλα την αποδοτικότερη 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

   

Στην σύνθεση του συνοδευτικού ΕΣΧΑΔΑ λήφθηκαν υπόψη: 

 οι κατευθύνσεις ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος του Εθνικού πλαισίου ΧΣΑΑ 

 οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό   

 οι κατευθύνσεις του Πλαισίου ΧΣΑΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι προτάσεις που 

περιλαμβάνονται στην μελέτη αναθεώρησης του 

 η σχετική προδιαγωνιστική έρευνα ως προς το ενδιαφέρον εν δυνάμει επενδυτών και το 

επιθυμητό μοντέλο ανάπτυξης του ακινήτου, που ενισχύει την επιλογή των σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων 5 αστέρων σε συνδυασμό με εγκατάσταση γκολφ, ως την πλέον 

συγγενή με την ποιότητα των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων υποδομών τουρισμού 

της περιοχής καθώς και την δημιουργία αεροδρομίου τύπου Β για την βελτίωση της 

προσπελασιμότητας των «τουριστικών υποδομών ποιότητας» της περιοχής  

Ως βέλτιστη θεωρείται η εναλλακτική λύση 2 της ισόρροπης ανάπτυξης, που αναλύεται 

ακολούθως διότι ανταποκρίνεται στις παραπάνω βασικές αρχές σύνθεσης του ΕΣΧΑΔΑ με πολύ 

ηπιότερες από τις επιτρεπόμενες παραμέτρους ανάπτυξης, αφομοιώσιμες στο τοπικό φυσικό και 

αναπτυξιακό περιβάλλον και σε ισορροπία με τις υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις.  
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Για την εκτίμηση της χωρητικότητας σε άτομα/κλίνες γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές 

 25 μ2 ανά κάτοικο στην εκτός σχεδίου κατοικία 

 8 κλίνες ανά στρέμμα για σύνθετα ξενοδοχειακά καταλύματα 5*, σύμφωνα με το Ειδικό 

ΠΧΣΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β 3155/2013) 

 5 άτομα ανά επιπλωμένη τουριστική κατοικία των 100 μ2 

 70 μ2/κλίνη για ξενοδοχειακά Καταλύματα 5* 

Ο συγκριτικά ηπιότερος χαρακτήρας της ανάπτυξης βάσει του σεναρίου – εναλλακτικής λύσης 2, 

προκύπτει από την μεγάλη μείωση των δομούμενων επιφανειών και είναι προφανής καθόσον: 

 Ο μέσος συντελεστής δόμησης 0,05 σε όλο το ακίνητο είναι: 

 3,3 φορές χαμηλότερος από τον επιτρεπόμενο στην Περίπτωση Γ (ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου) και στο Σενάριο 1 (ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ)  

 1,5  φορές μικρότερος από αυτόν του Σεναρίου 3 (μέγιστη ανάπτυξη).  

 Η εκτιμώμενη μέγιστη χωρητικότητα των 661 ατόμων είναι: 

 7,6 φορές μικρότερη από αυτή της Περ. Γ (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με εκτός σχεδίου 

διατάξεις),  

 6,4 φορές μικρότερη από αυτή του Σεναρίου 1 (ΠΕΡΠΟ). 

 2,1 φορές μικρότερη από αυτή του Σεναρίου 3 (μέγιστη ανάπτυξη),  

 Η μέση πυκνότητα (Brutto) των 9 ατόμων/Ηασε όλο το ακίνητο είναι : 

 7,6 φορές χαμηλότερη της Περίπτωσης Γ (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με εκτός σχεδίου 

διατάξεις),  

 6,3 φορές χαμηλότερη του Σεναρίου 1 (ΠΕΡΠΟ), και 

 2,0 φορές χαμηλότερη από αυτή του Σεναρίου 3 (μέγιστη ανάπτυξη με Ν.3986/2011) 

 

Η επενδυτική ταυτότητα του Ακινήτου που μπορεί να υλοποιήσει τις χρήσεις του Σεναρίου 2 είναι 

η «Μικτή χρήση» του άρθρου 11 παρ. Β5 του Ν.3986/2011, επειδή επιτρέπει αφενός τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε συνδυασμό με την ειδική 

τουριστική υποδομή του γκολφ, αφετέρου δε την επιθυμητή και αναγκαία δημιουργία 

αεροδρομίου. Η μικτή χρήση θα συμπεριλαμβάνει τις εξής γενικές κατηγορίες χρήσεων: 

α) «Τουρισμός-αναψυχή» του άρθρου 11 παρ. Β1 του Ν.3986/2011, με προεξάρχουσες ειδικές 

χρήσεις αυτές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και 

την δημιουργία γηπέδου γκολφ 9 οπών,  και  

β) «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» του άρθρου 

11 παρ. Β4 του ιδίου νόμου, για την δημιουργία  αεροδρομίου τύπου Β. 

Ως προς τον μέγιστο συντελεστή δόμησης που αποτελεί το δεύτερο ουσιώδες χαρακτηριστικό της 

επενδυτικής ταυτότητας του ακινήτου, επισημαίνεται ότι στο τμήμα του ακινήτου με τη χρήση 

τουρισμός-αναψυχή, προτείνεται ο 0,2 που αφορά στην αξιοποίηση με ξενοδοχειακά καταλύματα 

ή μέγιστο συντελεστή 0,15 που αφορά στην αξιοποίηση με σύνθετα τουριστικά καταλύματα κατά 
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τον Ν.4002/2011 που επιτρέπει ποσοστό 30% για καταλύματα προς μακροχρόνια μίσθωση ή/και 

πώληση. 

Σχετικά με την εκτίμηση της χωρικότητας του ακινήτου διευκρινίζεται ότι οι βασικές επιλογές: 

ξενοδοχειακά καταλύματα ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, γήπεδο γκολφ, αεροδρόμιο τύπου 

β, θέτουν το θέμα κατανομής του γηπέδου στις χρήσεις αυτές.  

Κατ’ αρχήν, η δημιουργία γηπέδου γκολφ 9 οπών (το μικρότερο επιτρεπόμενο μέγεθος) κατά τις 

σχετικές προδιαγραφές, απαιτεί τουλάχιστον 260 στρ. Δεν μπορεί να γίνει γήπεδο μεγαλύτερο 

γκολφ, διότι το επόμενο ελάχιστο μέγεθος είναι 500 στρ. για γήπεδο 18 οπών, συνεπώς δεν 

απομένει επαρκής χώρος για την ανάπτυξη των δύο άλλων επιθυμητών χρήσεων.  Η μελέτη του 

συνοδευτικού ΕΣΧΑΔΑ λαμβάνει επιφάνεια 260 στρ. Οι προβλεπόμενες από τις σχετικές 

προδιαγραφές κτηριακές εγκαταστάσεις είναι 950 μ2 κατ’ ελάχιστον. Στην μελέτη αυτή 

προβλέπονται 1000 μ2, που βαρύνουν τον Σ.Δ. που εφαρμόζεται στο τμήμα που διατίθεται για τα 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή ξενοδοχειακά καταλύματα. 

Ο χώρος για τη  δημιουργία του αεροδρομίου προσδιορίζεται βασικά από το απαιτούμενο μήκος 

του αεροδιαδρόμου. Στο υπόψη ακίνητο, το διαθέσιμο μήκος γης σε προσανατολισμό Α-Δ που 

είναι ομαλό και οριζόντιο,  φτάνει τα 1.700 μ, που κρίνεται επαρκές και αναγκαίο για προσγείωση-

απογείωση αεροπλάνων μεγέθους μέχρι 120 θέσεων. Με ένα πλάτος της τάξης των 120 μ, 

δημιουργείται ένα παραλληλόγραμμο επιφάνειας 200 στρ. που θεωρείται επαρκές για την υποδοχή 

των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων αεροδρομίου Β κατηγορίας. 

Ο διαθέσιμος χώρος γηπέδου για την εγκατάσταση των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, μετά την αφαίρεση της έκτασης που θα καταλάβουν οι δύο 

παραπάνω χρήσεις είναι  167,4 στρ. Το τμήμα αυτό του γηπέδου είναι το μόνο που υποδέχεται 

χρήστες μόνιμης ή/και προσωρινής διαμονής, σε ξενοδοχειακά καταλύματα και επιπλωμένες 

ανεξάρτητες κατοικίες. Το γήπεδο γκολφ, τα ξενοδοχειακά καταλύματα και ο χώρος των σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων εντάσσονται στη γενική κατηγορία «Τουρισμός-Αναψυχή» των 

χρήσεων που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.3986/2011.  

Εκτίμηση ποσοτικών παραμέτρων ανάπτυξης στο σενάριο – Εναλλακτική λύση 2 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

ΙΣΟΡΡΟΠΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(Ν.3986/2011 
ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ  627.400                 

ΖΩΝΗ Ι. 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-
ΑΝΑΨΥΧΗ 427.400                 

ΓΗΠΕΔΟ GOLF 260.000     1.000           

Περίπτωση με  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  167.400   0,2 32.480           

Περίπτωση με   
ΣΥΝΘΕΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 167.400   0,15  24.110 

Ξενοδ
. 

70
% 

16.87
7   241 

Επ. 
Κατ 

30
% 7.233 72   

ΖΩΝΗ ΙΙ- ΜΕΤΑΦ. 
ΚΛΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

200.000    0,05 10.000           
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Ο συμβατικός εκτιμώμενος αριθμός πληθυσμού στην περίπτωση των σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων σε περίοδο πληρότητας οίκησης από ξενοδοχειακά καταλύματα και κατοικίες είναι 

601 άτομα, στα οποία γίνεται προσαύξηση 10% (60 άτομα) για την λειτουργία του γκολφ και του 

αεροδρομίου και οι χρήστες ανέρχονται στους 661. 

Αναφορικά με την εκτίμηση της καλυπτόμενης επιφάνειας ακινήτου, η μέγιστη κάλυψη που θα 

μπορούσε να προκύψει θα ήταν εάν όλα τα κτίσματα ήταν ισόγεια. Στην περίπτωση αυτή η 

κάλυψη θα ήταν: 

35.110 : 627.400 = 5,6%. 

Εάν ληφθεί μια εύλογη αναλογία ισόγειων/διώροφων κτισμάτων 2:1, προκύπτει κάλυψη 4,0% σε 

όλο το γήπεδο, έναντι του 20% που θα μπορούσε να είναι στο σενάριο εναλλακτική λύση  1 

(ΠΕΡΠΟ) εάν όλα τα κτήρια ήταν ισόγεια. Πρακτικά λόγω της ελάχιστης κάλυψης του όλου 

ακινήτου, η δόμηση που θα πραγματοποιηθεί θα αφομοιωθεί στο εσωτερικό και στο όμορο 

εξωτερικό φυσικό περιβάλλον. 

Ειδικά για το γήπεδο 167.400 μ2 με την χρήση «Τουρισμός-Αναψυχή», το ποσοστό κάλυψης 

διαμορφώνεται στο 14,4% (πολύ κάτω από το 50% που επιτρέπει το άρθρο 11 του 

Ν.3986/2011), με την παραδοχή δε διάθεσης 800 μ2 γης για κάθε κατοικία, τα ποσοστά κάλυψης 

διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα. 

 

Στοιχεία κάλυψης στο γήπεδο με χρήση «τουρισμός-αναψυχή»  

(σύνθετα τουριστικά καταλύματα) 

  δομουμ. 

επιφ. 

μ2/  

κατοικ 

οικό-

πεδα 

μ2/  

οικοπ. 

Καταλαμβ.   

επιφαν. 

% 

κάλυψης 

Κατοικίες 7.233 100 72 800 57.600 12,6% 

Ξενοδοχειακά καταλύματα 16.877       109.800 15,4% 

Σύνολο 24.110       167.400 14,4% 
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ΣΤ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤ.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι κυριότερες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης του 

ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, τη 

διαμορφωμένη κατάσταση και τις τάσεις ανάπτυξης της περιοχής. Βεβαίως, αν και ο τελικός 

στόχος παραμένει η βέλτιστη ανάπτυξη, είναι σαφές ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες επιδέχονται 

διάφορες παραδοχές προγραμματικών μεγεθών δόμησης, ανάλογα με το διαθέσιμο για κάθε 

εναλλακτική πολεοδομικό-χωροταξικό και θεσμικό γενικά «εργαλείο». Στο πλαίσιο αυτό, 

εξετάζονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές ομάδες εναλλακτικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του 

ακινήτου (με οριακές έστω παραδοχές ανάπτυξης του) ενώ ακολουθεί και η περιβαλλοντική 

αξιολόγησή τους. 

Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως 

σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάποιο σκοπό εκπονείται 

περιβαλλοντική μελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες 

σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του Σχεδίου ή προγράμματος, 

καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του 

γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου ή προγράμματος. 

 

Η συγκρότηση εναλλακτικών δυνατοτήτων ενός σχεδίου, εξαρτάται από τις στρατηγικές επιδιώξεις 

του και κατά συνέπεια η αξιολόγηση αυτών των δυνατοτήτων στηρίζονται στις κατευθύνσεις, το 

εύρος και το περιεχόμενο των παραπάνω επιδιώξεων. Σκοπός είναι η επιλογή της εναλλακτικής 

δυνατότητας, που είναι ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμη και συνδυάζει το βέλτιστο επιχειρησιακό 

αποτέλεσμα με τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Στόχος των εναλλακτικών αυτών 

λύσεων είναι η ανίχνευση της κατάστασης των εξεταζόμενων παραμέτρων στο μέλλον και η 

προσπάθεια περιγραφής της τελικής κατάστασης, δηλαδή της κατάστασης μετά την υλοποίηση 

των προτεινόμενων μέτρων – έργων. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση των σεναρίων – 

εναλλακτικών λύσεων βασίζεται στην υπόθεση ότι το μέλλον δεν προκύπτει από τη γραμμική 

εξέλιξη μεμονωμένων παραμέτρων, αλλά από τη συνέργεια και την αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών 

επιμέρους παραμέτρων, που αφορούν τόσο το παρόν όσο και το παρελθόν. Η σύγκριση του 

προτεινόμενου σχεδίου με εναλλακτικές δυνατότητες προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 107017/2006 

(Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5.9.2006) σε συμμόρφωση και ενσωμάτωση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

 

Οι εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης του Ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδας εξαρτώνται από τα 

διαθέσιμα νομικά εργαλεία με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

επιτρεπόμενης ανάπτυξης. Το εξεταζόμενο ακίνητο όπως προαναφέρθηκε μπορεί να αναπτυχθεί 

με: 

- Ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ  
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- Ισόρροπη ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, που τέθηκαν σε ισχύ με ειδικό 

σκοπό να επιτρέψουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου. 

- Μέγιστη ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 

 

Τα παραπάνω διαμορφώνουν και τις διαθέσιμες διακριτές εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης 

του ακινήτου. Επίσης εξετάζεται και η μηδενική λύση - απραξία όπου διατηρείται η υπάρχουσα 

κατάσταση στο ακίνητο. Στο συνοδευτικό ΕΣΧΑΔΑ η μηδενική λύση διακρίνεται στις περιπτώσεις 

Α,Β,Γ, ωστόσο περιβαλλοντικά η αξιολόγηση κρίνεται από την παρούσα ΣΜΠΕ σαν μια ενιαία 

εναλλακτική. Η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης στο ακίνητο αξιολογείται ακολούθως και 

κρίνεται ως μη βιώσιμη. Όπως περιγράφηκε ανωτέρω η Μικτή Χρήση με τον συνδυασμό των 

προαναφερομένων χρήσεων γης εκτιμάται ως ο βέλτιστος γενικός προορισμός για την ανάπτυξη 

της αξιοποιήσιμης έκτασης του Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος. 

 

ΣΤ.2 Εναλλακτικές δυνατότητες 

ΣΤ.2.1 Μηδενική λύση - Απραξία 

Η μηδενική λύση αποτελεί ένα σενάριο απραξίας και προβλέπει τη διατήρηση της κατάστασης, 

όπως είναι διαμορφωμένη μέχρι σήμερα στο ακίνητο Πόρτο Χέλι Αργολίδος. Αυτό σημαίνει πως η 

εγκατάλειψη του υφιστάμενου ακινήτου θα συνεχισθεί, και το μεγαλύτερο μέρος του θα 

παραμείνει αναξιοποίητο με διαρκή υποβάθμιση. Η λύση αυτή δε σημαίνει αυτόματα, ότι το 

περιβάλλον θα παραμείνει αμετάβλητο και ανεπηρέαστο. Η εξέταση αυτής της λύσης κρίνεται 

χρήσιμη, γιατί θα μας βοηθήσει στην επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής δυνατότητας. Με τη 

λύση αυτή δε προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικονομία-κοινωνία και ως εκ τούτο μια τέτοια 

λύση δεν κρίνεται πρόσφορη για την υποστήριξη της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.   

 

Επειδή το ακίνητο ευρίσκεται εκτός σχεδίου,  η ανάπτυξή του είτε μπορεί να αναβληθεί για 

αόριστο χρόνο, είτε να ακολουθήσει τις συνήθεις πρακτικές με δόμηση και χρήσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ Δ 270) για την εκτός σχεδίου δόμηση, με 

την παραδοχή ότι δεν θα γίνει καμιά παρέμβαση αλλαγής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Οι 

επικρατούσες μορφές δόμησης στην περιοχή είναι κυρίως η παραθεριστική κατοικία και τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα. Στο Σενάριο της Μηδενικής λύσης, από το συνοδευόμενο ΕΣΧΑΔΑ 

εξετάζονται οι εξής τρείς ακόλουθες δυνατές εξελίξεις, ενώ στην περιβαλλοντική ανάλυση 

θεωρήθηκε σαν μια ενιαία εναλλακτική. 

 

Περίπτωση Α. Εξέλιξη χωρίς καμιά παρέμβαση.  
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Στην εξεταζόμενη αυτή περίπτωση, η εξέλιξη του ακινήτου ακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση 

μη-ανάπτυξης, για διάφορους λόγους, χωρίς ανάληψη καμιάς σχετικής ενέργειας και 

πρωτοβουλίας. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα συνεχισθεί η κατάσταση εγκατάλειψης του 

ακινήτου που επικρατεί στα τελευταία χρόνια, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα για τον κάτοχο 

του. Το σενάριο αυτό προφανώς δεν εμπλέκεται σε κανένα επενδυτικό σχέδιο, συνεξετάζεται 

όμως  για να αξιολογηθούν  συνολικά  οι εκάστοτε αναμενόμενες  περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

Περίπτωση Β.  Ανάπτυξη κατοικίας με τις εκτός σχεδίου διατάξεις 

Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας του έργου ακολουθεί την τρέχουσα πρακτική ανάπτυξης 

κατοικιών που τηρούν όσοι έχουν μεγάλης επιφάνειας γήπεδα, σύμφωνα με τις εκτός σχεδίου 

διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ 279Δ), επιτυγχάνοντας κατάτμηση του ακινήτου 

σε άρτια γήπεδα ελάχιστης επιφάνειας 4 στρ. με πρόσωπο 25 μ σε κοινόχρηστο δρόμο, σε 

συνδυασμό με την παρεχόμενη δυνατότητα δόμησης 200 μ2 κατοικίας κατά άρτιο γήπεδο 4 στρ., 

η οποία αυξάνεται  μέχρι τα 400 μ2 για γήπεδα επιφάνειας 20 στρ. Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσε 

να γίνει κατάτμηση του ακινήτου σε ανεξάρτητα γήπεδα των 20 στρ. που θα έχουν πρόσωπο 

(αναγκαστικά) στον μόνο κοινόχρηστο δρόμο σε επαφή με το ακίνητο, δηλαδή τον επαρχιακό 

δρόμο Πορτοχελίου-Κρανιδίου, στον οποίο το συνολικό μήκος προσώπου του ακινήτου είναι 

περίπου 540 μ. Δηλαδή, στο σύνολο του ακινήτου, θα μπορούσε να δημιουργηθούν μόνο 21 

οικοδομήσιμα γήπεδα με πρόσωπο 25 μ και επιφάνεια τουλάχιστον 20 στρ. έκαστον, με 

επιτρεπόμενη δόμηση 400 μ2 στο καθένα. Τούτο συνεπάγεται τα ακόλουθα μεγέθη ανάπτυξης: 

 Καταλαμβανόμενη έκταση: 21 γήπεδα Χ 20 στρ. =  420 στρ.  

 Επιφάνεια του γηπέδου μη αποδίδουσα δόμηση:  627,4 – 420 = 207,4 στρ 

 Επιτρεπόμενη δόμηση κατοικίας:    21 γήπεδαΧ400 μ2 = 8.400 μ2 

 Πληθυσμός χρηστών με 25μ2/χρήστη :   8.400 μ2: 25 = 336 χρήστες 

 Προκύπτουσα πυκνότητα οίκησης:    336:62,74 Ηα = 5  άτομα/Ηα 

 Μέσος συντελεστής δόμησης σε όλο το Ακίνητο:  8.400 : 627.400 = 0,013 

 

Δεδομένου ότι στο σενάριο αυτό δεν δίδεται καμιά εισφορά σε γη, η πυκνότητα Brutto ταυτίζεται 

με την πυκνότητα Netto. Προφανώς η εναλλακτική αυτή έχει πρακτικά και λειτουργικά 

προβλήματα καθόσον σε γήπεδο προσώπου 25 μ. απαιτείται βάθος 800 μ για να επιτευχθεί 

επιφάνεια 20 στρ.  

 

Περίπτωση Γ. Ανάπτυξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τις εκτός σχεδίου διατάξεις  

Στο Σενάριο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης του ακινήτου από το φορέα του έργου α) 

με τη μέγιστη δόμηση που επιτρέπουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για ξενοδοχειακά 

καταλύματα βάσει του ΠΔ 20.1.1988 (ΦΕΚ Δ 61),  και β) τις προβλέψεις χωρητικότητας σε κλίνες 

του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό (ΦΕΚ Β 1138/2009) όπως αναθεωρήθηκε 

πρόσφατα (ΦΕΚ Β 3155/2014) (Όπως έχει αναφερθεί η απόφαση 67659/2013 αναθεώρησης του 
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ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό ακυρώθηκε με την 3632/2015 απόφαση του ΣτΕ,  

πλην όμως στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από αυτήν μειωμένα 

σταθερότυπα πυκνότητας κλινών/στρέμμα). Οι χαρακτηριστικές παράμετροι της επιτρεπόμενης 

ανάπτυξης από πλευράς δόμησης και πυκνότητας οίκησης καταγράφονται ως εξής: 

- Σύνολο έκτασης       627,4 στρ. 

- Δομήσιμη έκταση για ξενοδοχειακά καταλύματα 5*  627,4  στρ 

- Συντελεστής δόμησης (ΦΕΚ 61Δ)    0,2 

- Επιτρεπόμενη δόμηση     125.480 μ2 

- Επιτρεπόμενη πυκνότητα ΕΠΧΣΑΑΤ (ΦΕΚ 3155Β/2013 8 κλίνες/στρέμμα για 5* 

- Επιτρεπόμενη μέγιστη χωρητικότητα   5.019   κλίνες 

- Πυκνότητα BRUTTO (στο σύνολο του ακινήτου)  80,0   άτομα/Ha 

- Εισφορά γης στο Δήμο     287 στρ. 

-  

ΣΤ.2.2 Εναλλακτική λύση 1 - Ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ 

 

Ως εναλλακτική στη «μηδενική λύση», προσφέρεται το σενάριο ανάπτυξης βάσει των 

εγκεκριμένων θεσμικών προβλέψεων για τις ΠΕΡΠΟ Αργολίδας. Με δεδομένο ότι, όπως 

προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Δ.3.8 , το ακίνητο καταλαμβάνεται από την καθορισθείσα ΠΕΡΠΟ 3 

Κρανιδίου, η εναλλακτική αυτή δέχεται ότι θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία 

πολεοδόμησης, που είχε επιχειρήσει η ΔΕΠΟΣ, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών 

βάσει του Ν.4269/2014 για τα τοπικά χωρικά σχέδια (Αρθρο 7, Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142Α)  

«Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Βιώσιμη ανάπτυξη»), αφού προηγουμένως ληφθεί η 

απαιτούμενη βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 4 από το ΥΠΕΝ, και συνταχθεί η πολεοδομική 

μελέτη με το ρυμοτομικό σχέδιο για την χρήση παραθεριστικής κατοικίας. Οι χαρακτηριστικές 

παράμετροι της εκτιμώμενης επιτρεπόμενης ανάπτυξης από πλευράς δόμησης και πυκνότητας 

είναι :  

- Σύνολο έκτασης      627,4 στρ. 

- Εισφορά για κοινόχρηστα 50%    313,7 στρ 

- Πολεοδομούμενη έκταση 50%   313.7 στρ 

- Μέγ. συντελεστής δόμησης    0,4 
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- Σύνολο δομούμενης επιφάνειας   125.480 μ2 

- Επιφάνεια κατοικίας/άτομο    30 μ2 

- Χωρητικότητα σε άτομα    4.183 

- Πυκνότητα BRUTTO(στο σύνολο του ακινήτου)  66,7  άτομα/Ha 

- Μέσος συντελεστής δόμησης   0,2 

 

ΣΤ.2.3 Εναλλακτική λύση 2 – σενάριο Ισόρροπης ανάπτυξης με τις διατάξεις 
του Ν. 3986/2011 

Στην εναλλακτική αυτή αξιοποιείται το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3986/2011 και σχεδιάζεται η 

περίπτωση ισόρροπης ανάπτυξης του Ακινήτου κατά τις προοπτικές ανάπτυξης και επίσης την 

σχετική έρευνα αγοράς που υποστηρίζει την επιλογή μεικτής χρήσης «Τουρισμός-αναψυχή» του 

άρθρου 11 παρ. Β1 του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό με τη χρήση  «Μεταφορικές, τεχνικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες» του άρθρου 11 παρ. Β4 του 

Ν.3986/2011.  

Ειδικότερα στο πλαισιο της χρήσης Τουρισμός Αναψυχή δύναται να γίνει ανάπτυξη  

α) ξενοδοχειακά καταλύματα σε συνδυασμό με γήπεδο γκολφ   

ή  β) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων του Ν.4002/2011, σε συνδυασμό με γήπεδο γκολφ   

Ενώ στο πλαίσιο της χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και 

λειτουργίες» προτείνεται η δημιουργία  αεροδρομίου κατηγορίας Β’.   

Συγκεκριμένα για το αεροδρόμιο διατίθεται έκταση 200 στρεμμάτων που θεωρείται επαρκής για 

την ανάπτυξη του αεροδιαδρόμου και των αναγκαίων κτηριακών εγκαταστάσεων για αεροδρόμιο 

κατηγορίας Β, κατά το ΠΔ.158/2002, με εκτιμώμενη δόμηση 10.000 μ2 (συντελεστής δόμησης 

0,05). Στην υπόλοιπη έκταση των 427,4 στρ. προβλέπεται η χρήση «τουρισμός-αναψυχή», με 

διάθεση τα 260 στρ. για  εγκατάσταση γκολφ 9 οπών2 και 167,4  για σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα ή ξενοδοχειακά καταλύματα. 

 

α. Ξενοδοχειακά καταλύματα :  

Στην περίπτωση αυτή η συνολική Επιτρεπόμενη Δόμηση είναι 43.480τ.μ., που αναπτύσσεται στην 

εναπομένουσα έκταση. (32.480 τ.μ. ξενοδοχειακά καταλύματα με συντελεστή δόμησης 0,20 και 

10.000 τ.μ. μεταφορικές  υποδομές με συντελεστή δόμησης 0,05).  

 

                                                
2
   Κατά τις αναθεωρημένες προδιαγραφές για εγκαταστάσεις γκολφ, η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια 

γηπέδου για γκολφ 9 οπών είναι 260 στρ. 
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Στην περίπτωση Ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, ως σταθερότυπο λαμβάνουμε τα 

70τ.μ./κλίνη, οπότε με την Επιτρεπόμενη Δόμηση, προκύπτουν 32.480÷70τ.μ./κλίνη = 464 

κλίνες. Από τις μεταφορικές υποδομές προκύπτουν άλλα 46 άτομα .  

Ως συνολικός πληθυσμός του Ακινήτου λαμβάνεται ο προκύπτων 464 + 46 = 510 άτομα - κλίνες  

Οπότε η brutto πυκνότητα στην περίπτωση ανάπτυξης Ξενοδοχειακών καταλυμάτων με 

μεταφορικές υποδομές, είναι 510 άτομα ÷ 62,96,7Ha = 8,1 άτομα/Ha.  

 

Β. σύνθετα τουριστικά καταλύματα  

Στην περίπτωση αυτή εκτιμώνται τα εξής βασικά μεγέθη ανάπτυξης: 

- Επιτρεπόμενη δόμηση στη χρήση τουρισμός-αναψυχή: 167,4 στρ Χ 0,15= 25.110μ2 

- Δόμηση στο γήπεδο γκολφ         1.000μ2 

- Υπόλοιπο δόμησης για σύνθετα τουριστικά καταλύματα   24.110μ2 

- Κατανομή: Α. Ξενοδοχειακά καταλύματα 70%Χ24.110 =    16.877 μ2 

     Σταθερότυπο       70 μ2/κλίνη 

     Κλίνες       241  

 Β.  Επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες 30% Χ 30% =  7.233 μ2 

      Κατοικίες των 100 μ2      72 

      Χρήστες/κατοικία      5 

      Σύνολο χρηστών       360 άτομα 

  Συνολική χωρητικότητα: [(241+360)Χ1,1] =    661 άτομα 

- Πυκνότητα BRUTTO (στο σύνολο του ακινήτου)    10,5 άτ/Ha 

- Συνολική δόμηση:  στη χρήση Τουρισμός Αναψυχή    25.110 

Στο αεροδρόμιο      10.000 

Σύνολο  25.110 + 10.000     35.110 

- Συντ. δόμησης στο σύνολο του ακινήτου: 35.110 : 627.400 =   0,06 

 

Συγκεντρωτικά η πρόταση του συνοδευτικού ΕΣΧΑΔΑ περιλαμβάνει:  

Όπως προαναφέρθηκε ως γενικός χωρικός προορισμός του εν λόγω ακινήτου συνολικής 

επιφάνειας 627,4 στρεμμάτων περίπου καθορίζεται η  γενική κατηγορία χρήσεων «Μικτή Χρήση» 

της περιπτώσεως 5 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, η οποία περιλαμβάνει τις 

εξής δύο ζώνες υποδοχής χρήσεων, όπως σημειώνονται στο διάγραμμα Π-01: 

α. Ζώνη Ι. Καταλαμβάνει έκταση 427,4 στρεμμάτων. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η γενική 

κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή» της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011 του άρθρου.  

β.  Ζώνη ΙΙ. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων  περίπου. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η 

γενική κατηγορία χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
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υποδομές και λειτουργίες» της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011.  

Η εσωτερική λειτουργική οργάνωση των παραπάνω χρήσεων και το βασικό εσωτερικό οδικό 

δίκτυο που σημειώνεται ενδεικτικά στο διάγραμμα Π-01, θα καθορισθούν στο επόμενο στάδιο 

χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου κατά το άρθρο 13 του Ν.3986/2011. Η διέλευση τρίτων 

μέσα από το ακίνητο θα διακοπεί. Ο προβλεπόμενος περιφερειακός δρόμος σε τμήματα του 

βορείου ορίου του ακινήτου θα αποκαταστήσει την σύνδεση των δρόμων που κατεβαίνουν από 

βορρά με την επαρχιακή οδό και θα επιτραπεί η διέλευση τρίτων από αυτόν.  

 

Ειδικές χρήσεις γης και όροι δόμησης 

1.  Στη Ζώνη Ι δημιουργούνται οι περιοχές Α και Β. Στην περιοχή Α που καταλαμβάνει έκταση 

167,4 στρεμμάτων περίπου ισχύει η γενική κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή», ενώ στην 

Περιοχή Β που καταλαμβάνει έκταση 260 στρεμμάτων περίπου καθορίζεται η ειδική χρήση 

«Γκολφ»: 

 

2. Καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις  

α.  Ζώνη Ι, Περιοχή Α. Επιτρέπονται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις: 

 Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, κλπ)  

κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων 

 Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, 

υδροθεραπευτήρια, κλπ) 

 Κατοικία 

 Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών  

 Κοινωνική πρόνοια 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 Θρησκευτικοί χώροι 

 Περίθαλψη 

 Χώροι συνάθροισης κοινού 

 Εστίαση 

 Αναψυκτήρια 

 Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 

 Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) 

 Αναγκαίες εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής ( αφαλάτωσης, φωτοβολταϊκών, βιολογικού 

καθαρισμού, κλπ) 

 

β. Ζώνη Ι, Περιοχή Β.  

 Επιτρέπονται εγκαταστάσεις  Γκολφ 9 οπών.    
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γ. Ζώνη ΙΙ. Επιτρέπονται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικές χρήσεις: 

 Αεροδρόμια 

 Ελικοδρόμια 

 Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

 Μονάδες παραγωγής-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης 

αποβλήτων, απορριμμάτων κλπ. και συναφείς εγκαταστάσεις. 

 

3. Καθορίζονται οι ακόλουθοι γενικοί όροι δόμησης: 

α.  Ζώνη Ι. Περιοχή Α 

 Ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,2. Στη μέγιστη δομούμενη επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται 

οι κτηριακές εγκαταστάσεις που θα γίνουν στην Περιοχή Β της Ζώνης Ι.  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 20%. 

 Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ,  

 

β.  Ζώνη Ι. Περιοχή Β.  

 Η δόμηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές γκολφ που εγκρίθηκαν με την 

απόφαση 21527/16.10.2014 (ΦΕΚ 2905/Β) και  συμπεριλαμβάνεται στην επιτρεπόμενη στην 

Περιοχή Α 

 Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ,  

 

γ.  Ζώνη ΙΙ.  

 Ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,05. 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 5%. 

 Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ. Ειδικότερα 

για το κτίριο του πύργου ελέγχου πτήσεων το ύψος θα καθορισθεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Πολιτικής Αεροπορίας.  

 

4. Γενικοί όροι για όλες τις Ζώνες και περιοχές.  

Τηρούνται οι αποστάσεις κτιρίων από τα όρια του γηπέδου και τον άξονα της επαρχιακής οδού. 

Επισημαίνεται ότι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού μπορούν, σύμφωνα με 

το Ν.4280/2014,  να χωροθετηθούν και σε δασικές εκτάσεις, εάν  προκύψουν τέτοιες από τον 

δασικό χαρακτηρισμό. 
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Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης του συνοδευτικού ΕΣΧΑΔΑ σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Ν.3986/2011, θα γίνει με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 

Οικονομικών και ΠΕΝ, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την 

Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, μαζί με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης.  

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι παρότι ο Ν. 3986 παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μέγιστου συντελεστή 

δόμησης 0,4 για περιπτώσεις δημοσίου ακινήτου μεικτών χρήσεων βάσει του προτεινόμενου 

ΕΣΧΑΔΑ αξιοποιείται μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,2 δίνοντας έμφαση  στην φιλική προς το 

περιβάλλον ανάπτυξη.  

ΣΤ.2.4 Εναλλακτική λύση 3 – σενάριο Μέγιστης ανάπτυξης με τις διατάξεις του 
Ν. 3986/2011 

Και στην εναλλακτική αυτή ο σχεδιασμός γίνεται στη βάση του Ν.3986/2011. Θεωρείται ότι το 

ακίνητο θα αναπτυχθεί από το φορέα του έργου με σύνθετα τουριστικά καταλύματα και γκολφ, 

χωρίς το αεροδρόμιο, με τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,15 όπως προβλέπει το 

άρθρο 11 του Ν.3986/201 για τη χρήση τουρισμός αναψυχή σε συνδυασμό το Ν.4002/2011. Οι 

χαρακτηριστικές παράμετροι της εκτιμώμενης ανάπτυξης από πλευράς δόμησης και πυκνότητας 

είναι:  

- Σύνολο έκτασης       627,4 στρ. 

- Έκταση για γκολφ      260,0 στρ 

- Έκταση για σύνθετα τουριστικά καταλύματα    367,4 στρ   

- Συντελεστής δόμησης     0,15 

- Προβλεπόμενη συνολική δόμηση    55,110  μ2 

- Δόμηση στο γήπεδο του γκολφ    1.000 μ2 

- Υπόλοιπο δόμησης για Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα 54.110  μ2 

- Κατανομή:  Α.  Ξενοδοχειακά καταλύματα 70%    37.877 μ2 

     Σταθερότυπο     70 μ2/κλίνη 

     Κλίνες     541  

 Β.  Επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες 30% 16.233 μ2 

       Κατοικίες των 100 μ2    162 

       Χρήστες/κατοικία    5 

       Σύνολο χρηστών     810 άτομα 

  Συνολική χωρητικότητα : 541 + 810 =   1.351 άτομα 
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- Πυκνότητα BRUTTO(στο σύνολο του ακινήτου)  21,53 άτομα/Ha 

- Συντ. δόμησης στο σύνολο του ακινήτου: 55.110:627.400=  0,09 

Ακολούθως δίδονται συγκεντρωτικά οι ποσοτικές παράμετροι ανάπτυξης για όλα τα Σενάρια 

ανάπτυξης 

Εκτίμηση ποσοτικών παραμέτρων ανάπτυξης στα εναλλακτικά σενάρια 

ΣΕΝΑΡΙΑ 

Επιφά-
νεια 

γηπέδου 
(τ.μ.) 

Δομού
-μενη 
έκτασ

η 
(τ.μ.) 

Σ.Δ. Οικοδο-
μήσιμη 

επιφάνεια 
(τ.μ.) 

 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 

Είδος 
κατα-
λήμα
τος 

% μ2 Κατοι
-κίες 

Κλί-
νες 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ  
ΛΥΣΗ 

Α. ΚΑΜΜΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 627.400 

                

Β. ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) 627.400 

21 
γήπεδ

α   8.400           

Γ. ΞΕΝΟΔΟΧ. 
ΕΓΚΑΤ.(ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ) 627.000 

627.0
00 0,2 125.480           

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ 
ΠΕΡΠΟ 627.400 

313.7
00 0,4 125.480           

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

ΙΣΟΡΡΟΠΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(Ν.3986/2011 
ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ  627.400                 

ΖΩΝΗ Ι. 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-
ΑΝΑΨΥΧΗ 427.400                 

ΓΗΠΕΔΟ GOLF 260.000     1.000           

Περίπτωση με  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  167.400   0,2 32.480           

Περίπτωση με   
ΣΥΝΘΕΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 167.400   0,15  24.110 

Ξενοδ
. 

70
% 

16.87
7   241 

Επ. 
Κατ 

30
% 7.233 72   

ΖΩΝΗ ΙΙ- ΜΕΤΑΦ. 
ΚΛΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

200.000    0,05 10.000           

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 
ΑΝΑΨΥΧΉ 
 (Ν.3986/2011) 627.400 

  
 

            

ΓΗΠΕΔΟ GOLF 260.000     1.000           

 Περίπτωση με  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  367.400   0,2 72.480           

Περίπτωση με  
ΣΥΝΘΕΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

    0,15  54.110 
Ξενοδ 

70
% 

37.87
7   541 

Επ. 
Κατ 

30
% 16.82 162   

 

 
Επισημαίνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις και παραδοχές: 

 Βάσει των νέων προδιαγραφών για γήπεδα γκολφ 9 οπών, απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια 260 

στρ και η ελάχιστη επιφάνεια των αναγκαίων κτηριακών εγκαταστάσεων ορίζεται στα 950 μ2 

 Η δόμηση στο γήπεδο γκολφ συνυπολογίζεται στην συνολική δόμηση της χρήσης Τουρισμός-

Αναψυχή  
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 Η δόμηση των 10.000 μ2 στο αεροδρόμιο είναι ενδεικτική 

 Λαμβάνονται 100 μ2 ανά επιπλωμένη τουριστική κατοικία  

ΣΤ.3 Κριτήρια περιβαλλοντικών στόχων 

 

Όπως προαναφέρθηκε το συνοδευτικό ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας θέτει βασικές 

αρχές και κατευθύνσεις, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη θα πρέπει να ακολουθεί τα όρια της φέρουσας ικανότητας της 

περιοχής, ενώ η εξασφάλιση προϋποθέσεων λειτουργίας της επένδυσης με τη μέγιστη δυνατή 

αυτονομία σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, ενέργειας και 

ο περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν 

κύριες επιδιώξεις του σχεδίου.  

Ως βάση των προγραμματικών μεγεθών για την πρόταση ανάπτυξης σύμφωνα με το νόμο 

3986/2011 λαμβάνεται τα μεγαλύτερα κατά περίπτωση μεγέθη των δυο υποπεριπτώσεων 

ανάπτυξης σύμφωνα με το συνοδευτικό ΕΣΧΑΔΑ προκειμένου να υπάρξει αποτύπωση των 

μέγιστων επιπτώσεων. 

 

Αναφορικά με τα προεκτιμώμενα προγραμματικά μεγέθη και τις καταναλώσεις που προβλέπονται 

από το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, στα πλαίσια του καθορισμού της επενδυτικής 

ταυτότητας του ακινήτου, προκύπτουν τα ακόλουθα:  
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 Εκτίμηση 

κατανάλωσης 

Εναλλακτική λύση 1 

– Ανάπτυξη ως 

ΠΕΡΠΟ 

Εναλλακτική λύση 2 

Ισόρροπη Ανάπτυξη 

με τις διατάξεις του 

Ν.3986/2011  

 

Εναλλακτική λύση 

3 – Μέγιστη 

Ανάπτυξη με τις 

διατάξεις του 

Ν.3986/2011 

 

χρήστες   

 

4.183 άτομα 

 

661 άτομα 

(προσαύξηση κατά 

10% των 601 

χρηστών που 

προκύπτουν για την 

λειτουργία του γκολφ 

και αεροδρομίου 

 

1.351 άτομα  

ύδρευση 200~350 λίτρα/ημέρα / 

άτομο 

8.366.000~1.464.050 

λίτρα/ημέρα 

132.200~231.350 

λίτρα/ημέρα 
270.200~472.850 

λίτρα/ημέρα 

άρδευση 

έκτασης γκολφ  

καθεστώς 

Υπουργικής 

Απόφασης 

520016/6/12-1-

1994, ΦΕΚ 42 

Β΄/26-1-1994  

 

~ 8 κ.μ. /1.000 τ.μ. - 

 κ.μ./έτος 

~ 8. κ.μ. /1.000 τ.μ. 

(9 οπών γκολφ: 

260.000τ.μ.) 

2080 κ.μ. συνολικά  

- 

         κ.μ./έτος 

άρδευση 

πρασίνου 

4 λίτρα/τ.μ. για 

χλοοτάπητα 

1.5~3,0 λίτρα/τ.μ. για 

φυτά 

εξαρτάται από τον 

τελικό σχεδιασμό 

εξαρτάται από τον 

τελικό σχεδιασμό 

εξαρτάται από τον 

τελικό σχεδιασμό 

Ενέργεια 2~3  kwh/άτομο/ημέρα 8366 ~ 12.549 

kwh /ημέρα 

1322 ~ 1.983 

kwh /ημέρα 

2702 ~ 4053 

kwh /ημέρα 

Λύματα 150~280 λίτρα/ημέρα / 

άτομο 

627.450 ~ 1.171.240 

λίτρα/ημέρα 

99.150 ~ 185.080 

λίτρα/ημέρα 

202.650 ~ 378.280 

λίτρα/ημέρα 

Στερεά 

απόβλητα 

οικιακού τύπου 

1,5  κιλά/άτομο/ημέρα 6274.5 κιλά/ημέρα 991,5 κιλά/ημέρα 2026,5 κιλά/ημέρα 
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Η πρόβλεψη - εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων για το ακίνητο Πόρτο Χέλι Αργολίδος, 

πραγματοποιήθηκε μέσα από μία διαδικασία, που δύναται να αποδώσει την καλύτερη δυνατή 

τεκμηρίωση σε σχέση με την εν γένει περιβαλλοντική συμπεριφορά τους. Ο προσδιορισμός της 

χρήσης των φυσικών πόρων είναι αναγκαίος για τον ορθό περιβαλλοντικό προγραμματισμό ενώ 

κρίθηκε απαραίτητο να ορισθεί μία σειρά κριτηρίων, τα οποία να ανταποκρίνονται στη συνολική 

επίδραση του σχεδιασμού στο περιβάλλον. Το πλαίσιο κριτηρίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον 

διπλό ρόλο που διαδραματίζουν οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή να εκτιμούν την 

θετική επίδραση σε κάποιες περιβαλλοντικές παραμέτρους, με την παράλληλη ή ταυτόχρονη 

αρνητική επίδραση σε κάποιες άλλες. Από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων 

οδηγούμαστε στη βέλτιστη προτεινόμενη λύση. Η μεθοδολογία αυτή οδήγησε σε ένα πλαίσιο 

κριτηρίων, που αναφέρονται παρακάτω:  

 

 

 

 

Περιβαλλοντικοί 

Παράμετροι 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι  

Βιοποικιλότητα –  

πανίδα –  

χλωρίδα 

 Έλεγχος και απομάκρυνση καταπατήσεων και 

αυθαιρεσιών εντός του ακινήτου 

 Απομάκρυνση εργοταξιακών χώρων και λειτουργιών 

μεταφοράς και απόθεσης οικοδομικών υλικών 

 Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών 

 Έλεγχος βόσκησης  

 Προστασία βιοποικιλότητας – πανίδας – χλωρίδας 

της ευρύτερης περιοχής εντός και εκτός του 

ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδας 

 Προστασία φυσικού τοπίου και ενίσχυση των δομών 

χλωρίδας 

 Διαφύλαξη χλωρίδας πανίδας λόγω της 

παρατηρούμενης τουριστικής ανάπτυξης 

 Εφαρμογή πρόληψης υποβάθμισης 

οικοσυστημάτων, μέσω εκτίμησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων    

 Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του 

κοινού για θέματα προστασίας βιοποικιλότητας 

 Προώθηση μέτρων για τη διασφάλιση υδάτινου 

περιβάλλοντος  
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Πληθυσμός  Προώθηση και διευκόλυνση της τουριστικής 

ανάπτυξης  

 Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών και 

λειτουργιών εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού 

και του εισερχόμενου τουρισμού 

 Σύνδεση τουριστικών προορισμών με τη Δημοτική 

Κοινότητα Πόρτο Χελίου 

 Σύνδεση υφιστάμενων επιχειρήσεων με την 

αναπτυξιακή δυναμική του εξεταζόμενου ακινήτου 

 Προσέλκυση πληθυσμού από τη Δημοτική Ενότητα 

Κρανιδίου  

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα 

σχετίζονται με τον τουρισμό  

 Μείωση των ποσοστών της ανεργίας 

 Αύξηση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.  

 Εξισορρόπηση της απόκλισης του εποχικού 

πληθυσμού  

 Βελτίωση της περίθαλψης και του τομέα της 

υγείας 

 Επέκταση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης 

 Προαγωγή των πολιτιστικών πόρων της 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 

 Ενίσχυση του αθλητισμού και του πολιτισμού 
 

Ανθρώπινη υγεία  Προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω της 

εποπτείας των συντελούμενων λειτουργιών εντός 

του ακινήτου 

 Απομάκρυνση απορριμμάτων και παραπροϊόντων 

εκσκαφών 

 Απομάκρυνση αυθαίρετων κτισμάτων  

 Πρόβλεψη για διαχείριση απορριμμάτων και υγρών 

αποβλήτων μέσω ορθολογικής διάθεσής τους 

 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης 

 Βελτίωση μεταφορικών υποδομών 

 Βελτίωση οδικού δικτύου και ασφαλών μεταφορών 

 Βελτίωση συνθηκών περίθαλψης εντός των 

προγραμματιζόμενων χρήσεων γης 

 Έλεγχος επιπέδων θορύβου και ρύπων από 
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αυθαίρετες χρήσεις 

 Πρόληψη και έλεγχος πυρκαγιών 

Έδαφος  Έλεγχος διαβρωτικών φαινομένων στην περιοχή 

μελέτης 

 Έλεγχος φαινομένου ερημοποίησης  

 Απομάκρυνση αυθαίρετων υποδομών 

 Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων  

 Προστασία της εδαφολογικής σύνθεσης και του 

πορώδους του εδάφους  

 Αποφυγή διάθεσης απορριμμάτων και 

παραπροϊόντων εκσκαφής 

 Απομάκρυνση αυθαιρέτων εργοταξιακών 

δραστηριοτήτων  

 Ενίσχυση της δομής του εδάφους με νέες 

φυτεύσεις 

 Διατήρηση αναγλύφου 

 Έλεγχος χάραξης διαδρομών εντός του ακινήτου 

Ύδατα  Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας υδάτων  

 Χάραξη σχεδίου εξοικονόμησης ύδατος  

 Εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης υδατικών 

πόρων  

 Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων εκμετάλλευσης 

υδάτων και άρδευσης σε περίπτωση δημιουργίας 

εγκατάστασης γκολφ 

 Επάρκεια διαθέσιμου νερού για ύδρευση 

 Επάρκεια διαθέσιμου νερού για άρδευση 

 Εποπτεία ρύπανσης υπόγειου υδροφορέα 

 Προστασία αλιευτικών αποθεμάτων 

 Δημιουργία νέου και επέκταση παλαιού δικτύου 

ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης  

 Εξασφάλιση ποσοτήτων ύδατος για πυρόσβεση 

Ατμόσφαιρα  Εφαρμογή μέτρων περιορισμένης κυκλοφορίας 

 Προώθηση μέσων φιλικών προς το περιβάλλον 

 Έλεγχος αιωρούμενων σωματιδίων 

 Προστασία της ποιότητας του αέρα 

 Εφαρμογή τεχνολογιών μειωμένων εκπομπών  

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων 

 Μείωση των αέριων εκπομπών 
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Κλιματικοί παράγοντες  Εφαρμογή φυτεύσεων για τη διαμόρφωση 

μικροκλίματος 

 Προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας 

 Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

 Περιορισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

 Ορθολογική χρήση ενέργειας και μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία  Προστασία του εν λόγω ακινήτου από καταπατήσεις 

και αυθαιρεσίες 

 Άνοδος αντικειμενικών αξιών 

 Ανάπτυξη του κλάδου του Τουρισμού και της 

εστίασης 

 Υποστήριξη λειτουργίας της μαρίνας Πόρτο Χελίου 

 Βελτίωση της επισκεψιμότητας της περιοχής 

 Διασφάλιση περιουσιών εκτός του ακινήτου λόγω 

της λειτουργίας της επένδυσης 

 Προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης  

 Προαγωγή κοινωνικής - οικονομικής ευημερίας 

 Επιρροή του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

 Μείωση δείκτη ανεργίας 

Πολιτιστική 
κληρονομιά  
 

 Σύνδεση με πλησίον Δημοτικές Ενότητες της 

Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με σκοπό την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Διαπεριφερειακή σύνδεση και ανάδειξη του τόπου 

 Διασφάλιση κοινωνικής πρόνοιας 

 Ανάδειξη πλησίον αρχαιολογικών χώρων, μνημείων 

και μουσείων 

 Ανάδειξη φυσικών πόρων 

 Προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού 

 Ανάδειξη τοπικών παραδόσεων και ιστορίας της 

περιοχής  

 Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στις περιοχές και τα 

μνημεία πολιτιστικής - ιστορικής - αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς  

 Αύξηση της τουριστικής εισροής 

 

Τοπίο  Ανάδειξη φυσικού τοπίου Πόρτο Χελίου και της 

μαρίνας 
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 Διατήρηση αναγλύφου και παρακολούθηση μικρών 

ρεμάτων 

 Έλεγχος βαθμού διάβρωσης και ερημοποίησης 

 Θέσπιση κανόνων δόμησης και επιλογή υλικών που 

να συνάδουν με τη φυσιογνωμία της περιοχής 

 Ενίσχυση χλωρίδας μέσω φυτεύσεων 

 Απομάκρυνση παραπροϊόντων εκσκαφών και 

οικοδομικών υλικών 

 Απομάκρυνση απορριμμάτων 

 Απομάκρυνση πίστας motocross 

 

 

 

Ακολούθως αξιολογούνται οι εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με τα προαναφερόμενα κριτήρια και 

τους περιβαλλοντικούς στόχους. Η διαδικασία έγινε με τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου για κάθε 

μια εκ των τριών εναλλακτικών λύσεων και επιπλέον για τη μηδενική λύση. Συγκεκριμένα η ΣΜΠΕ 

Ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδος εξέτασε όπως προαναφέρθηκε: α) την ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ, β) 

την αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 - Ισόρροπης 

ανάπτυξης, και γ) την αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3986/2011 - Μέγιστης ανάπτυξης.  Η μηδενική λύση - απραξία θεωρήθηκε ως σημείο 

αναφοράς για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Η βαθμολόγηση, η οποία έχει 

ποιοτικό χαρακτήρα περιγράφηκε με το αν η λύση ικανοποιεί το εξεταζόμενο κριτήριο και τι είδους 

επιπτώσεις προκαλεί, ενώ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα : 

 

 
 

- 
Η λύση δεν ικανοποιεί το κριτήριο και θα 

προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις 

-/0 
Η λύση θα προκαλέσει ουδέτερες/αβέβαιες 

ή αρνητικές επιπτώσεις 

0 
Η λύση θα προκαλέσει ουδέτερες 

επιπτώσεις 

0/+ 
Η λύση θα προκαλέσει ουδέτερες ή θετικές 

επιπτώσεις 

+ 
Η λύση ικανοποιεί το κριτήριο και θα 

προκαλέσει θετικές επιπτώσεις 
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ΣΤ.4 Πρόβλεψη - Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων 

Η εκτίμηση των λύσεων γίνεται με  σκοπό  να παρουσιασθούν αναλυτικά οι θετικές και οι 

αρνητικές επιπτώσεις, προκειμένου να οδηγηθούμε στην επιλογή της βέλτιστης λύσης, που θα έχει 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στους περιβαλλοντικούς τομείς που εξετάζονται στην παρούσα 

ΣΜΠΕ. Μέσα από την σύγκριση αποβλέπουμε στο να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση τους και 

να επισημανθούν τα σημεία, που χρήζουν περαιτέρω προσοχής. 

Για την εναλλακτική λύση 2 - Ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 - Ισόρροπης ανάπτυξης, 

που τέθηκε σε ισχύ με ειδικό σκοπό να επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου 

προκύπτουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα και είναι η πλέον πρόσφορη. Ο γενικός χωρικός 

προορισμός του εν λόγω ακινήτου συνολικής επιφάνειας 627,4 στρεμμάτων περίπου καθορίζεται η  

γενική κατηγορία χρήσεων «Μικτή Χρήση» της περιπτώσεως 5 της παραγράφου Β του άρθρου 11 

του ν. 3986/2011, η οποία περιλαμβάνει τις εξής δύο ζώνες υποδοχής χρήσεων: 

α. Ζώνη Ι. Καταλαμβάνει έκταση 427,4 στρεμμάτων. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η γενική 

κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή» της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011 του άρθρου, με δημιουργία γκολφ 9οπών  

β.  Ζώνη ΙΙ. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων  περίπου. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η 

γενική κατηγορία χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

υποδομές και λειτουργίες» της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011 με δημιουργία μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’. 

Και για τις δυο περιπτώσεις χρήσεων λαμβάνεται η μέγιστη επιβάρυνση σε φυσικούς πόρους ενώ 

για την πληρέστερη κατανόηση των διαφοροποιήσεων οχλήσεων και φορτίσεων γίνεται σαφής 

διαχωρισμός ανά περιβαλλοντική παράμετρο. Στους πίνακες παρουσιάζονται για τις εναλλακτικές 

λύσεις, οι επιπτώσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο: 

 

 

Μηδενική Λύση - Απραξία 

Παράμετρος περιβάλλοντος Βαθμολογία Πρόβλεψη - Εκτίμηση 

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα - 

Αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για τη χλωρίδα και την 

πανίδα της περιοχής. Στην υφιστάμενη κατάσταση το 

ακίνητο δέχεται αρκετές οχλήσεις οι οποίες 

αντικατοπτρίζονται στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. 

Και στις τρεις υποπεριπτώσεις της μηδενικής λύσης (α. 

καμία ενέργεια, β. κατοικία εκτός σχεδίου και γ. 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με την εκτός σχεδίου 

δόμηση) η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας θα είναι 

ισχυρή. Με την υποπερίπτώση γ. η οικοδομήσιμη επιφάνεια  

θα είναι εξαιρετικά μεγάλη με μεγάλο συντελεστή δόμησης 

0,2. Επίσης προβλέπεται η διαιώνιση των αυθαιρεσιών και 
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καταπατήσεων εντός τις έκτασης του ακινήτου με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση του οικοσυστήματος. 

Επιπλέον εκτιμάται ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξη 

νότια του ακινήτου οι αυθαιρεσίες θα είναι ισχυρότερες μιας 

και το ακίνητο είναι πλημμελώς περιφραγμένο. Η χλωρίδα 

θα φθίνει σταδιακά και αυξάνεται ο βαθμός διάβρωσης και 

το φαινόμενο της ερημοποίησης. 

Πληθυσμός -/0 

Αβέβαιες επιπτώσεις στον πληθυσμό της ευρύτερης 

περιοχής αναμένονται. Η κατάσταση απραξίας δε δύναται 

να λειτουργήσει θετικά στην ευημερία των πολιτών του 

Πόρτο Χελίου με τους οικονομικούς δείκτες να παραμένουν 

σταθεροί. Η περιοχή θα συνεχίσει να υποαξιοποιείται και να 

υποβαθμίζεται. Δε θα δοθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

για βιώσιμη ανάπτυξη. Στις υποπεριπτώσεις ανάπτυξης 

μέσω των υποπεριπτώσεων β. και γ. η ανάπτυξη δύναται 

να είναι μονοσήμαντη και δεν προβλέπεται να επιφέρει 

μέγιστα οφέλη. Παράλληλα δε θα προκύψουν 

πλεονεκτήματα για μεταφορικές εξυπηρετήσεις και η 

περιοχή θα αστικοποιηθεί έντονα.  

Ανθρώπινη υγεία -/0 

Ουδέτερες έως αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την 

ανθρώπινη υγεία, λόγω της διάθεσης αποβλήτων εντός του 

ακινήτου που θα συνεχιστεί. Το υποσενάριο α. που δεν 

περιλαμβάνει καμία ενέργεια  πιθανότατα να δημιουργήσει 

περισσότερες εστίες πρόκλησης ατυχημάτων. Ωστόσο με τα 

υποσενάρια β. και γ. η παράμετρος της ανθρώπινη υγείας 

θα παραμείνει χωρις μεταβολές, μιας και η περιοχή θα 

αστικοποιηθεί. Το μέγεθος και ο τρόπος αστικοποίησης 

δύναται να λάβει διαφορετικές μορφές που δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί εκ του παρόντος. Τα επίπεδα θορύβου θα 

διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. 

Έδαφος - 

Αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για το έδαφος με βέβαιη 

υποβάθμιση λόγω εγκατάλειψης και ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης απορριμμάτων, εγκαταλειμμένων οχημάτων, 

υλικών και παραπροϊόντων εκσκαφών κ.α. Το φαινόμενο 

της ερημοποίησης θα επεκταθεί, ενώ η απουσία 

αντιδιαβρωτικών μέτρων θα έχει ισχυρές επιπτώσεις 

ιδιαίτερα στη δομή του εδάφους στα βόρεια τμήματα του 

ακινήτου. Η ενδεχόμενη ανάπτυξη κατοικίας με τους εκτός 

σχεδίου όρους δόμησης είτε ή ανάπτυξη με ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεων με την εκτός σχεδίου δόμηση θα 

περιλαμβάνει μεγάλη οικοδομήσιμη επιφάνεια χωρίς την 

ύπαρξη ελεύθερων χώρων.  
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Ύδατα - 

Αρνητικές αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις στην επάρκεια 

των υδατικών πόρων. Η μηδενική λύση δεν περιλαμβάνει 

κάποιο σχέδιο διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας των 

υδάτων. Το ακίνητο δεν περιλαμβάνει δίκτυο ύδρευσης και 

άρδευσης. Λόγω της μορφής του αναγλύφου στο βόρειο 

τμήμα του ακινήτου υφίσταται απορροή προς το παραλιακό 

μέτωπο χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα αντιπλημμυρικής 

προστασίας. Επιπλέον δεν υφίσταται κάποιος έλεγχος της 

ποιότητας των υδατικών αποθεμάτων του υπόγειου 

υδροφορέα. Η ανάπτυξη με την εκτός σχεδίου δόμηση για 

κατοικία και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αναμένεται να 

εξαντλήσουν τα λιγοστά αποθέματα που διαθέτει η 

δημοτική κοινότητα Πορτο Χελίου.  

Ατμόσφαιρα 0 

Ουδέτερες επιπτώσεις χωρίς επιβάρυνση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας 

Πόρτο Χελίου. Στην υφιστάμενη κατάσταση έλεγχος για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν υφίσταται, ενώ και από την 

εκτός σχεδίου δόμηση κατά κανόνα δεν προβλέπεται 

κάποιος συνολικός μηχανισμός παρακολούθησης. 

Κλιματικοί παράγοντες 0 

Αντίστοιχα προβλέπονται ουδέτερες επιπτώσεις για τους 

κλιματικούς παράγοντες. Οι συνθήκες αναμένονται να 

παραμείνουν αμετάβλητες στην δημοτική ενότητα 

Κρανιδίου με το κλίμα να διατηρεί τα ξηροθερμικά 

χαρακτηριστικά του. 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία - 

 
Το ακίνητο στην παρούσα κατάσταση υποβαθμίζεται 

σταδιακά. Εντός του ακινήτου παρατηρούνται αυθαίρετες 

χρήσεις και καταπατήσεις. Η συνεισφορά στην τοπική 

οικονομία της περιοχής είναι μηδενική, ενώ παρατηρείται η 

τάση για αύξηση των αυθαιρεσιών με την πάροδο του 

χρόνου. Οι υφιστάμενες χρήσεις δε συνάδουν με την 

αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Πόρτο Χελίου και δε 

συνεισφέρουν στην τουριστική και παραθεριστική 

ταυτότητα της περιοχής. Επίσης στην παρούσα κατάσταση 

δε δημιουργούνται θέσεις εργασίας. 

Πολιτιστική κληρονομιά 0 

Ουδέτερες επιπτώσεις, χωρίς  πρόβλεψη προστασίας 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η υφιστάμενη κατάσταση δεν 

αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και 

δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις σύνδεσης με πλησίον 

περιοχές σημαντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι 

επικρατούσες συνθήκες δεν προάγουν τον πολιτιστικό 

τουρισμό 
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Τοπίο - 

Αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις στο τοπίο λόγω των 

συντελούμενων αυθαιρεσιών και καταπατήσεων. Στο 

ακίνητο παρατηρείται απόθεση απορριμμάτων, 

παραπροϊόντων εκσκαφών, οικοδομικών υλικών ενώ 

τμήματα λειτουργούν ως εργοταξιακοί χώροι. Επιπλέον 

αναφορικά με το δομημένο περιβάλλον παρατηρούνται 

αυθαίρετες κατασκευές (λυόμενες ή σταθερές) και η 

εγκαταλελειμμένη ημιτελής εγκατάσταση επεξεργασίας  

λυμάτων. Το τοπίο δέχεται ισχυρές διαβρωτικές πιέσεις 

ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, ενώ και στο νότιο τμήμα 

παρουσιάζονται στοιχεία ερημοποίησης με απογύμνωση 

εκτάσεων από την υφιστάμενη χλωρίδα. 

 

 

 

Εναλλακτική λύση 1 – Ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ 

Παράμετρος περιβάλλοντος Βαθμολογία Πρόβλεψη - Εκτίμηση 

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα -/0 

Οι επιπτώσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας – 

χλωρίδας – πανίδας αναμένονται αβέβαιες. Η ανάπτυξη ως 

ΠΕΡΠΟ περιλαμβάνει μεγάλη οικοδομήσιμη επιφάνεια ενώ 

και ο συντελεστής δόμησης θεωρείται ως ο μεγαλύτερος 

αναφορικά με τις υπόλοιπες επιλογές (0,4). Επίσης η 

χωρητικότητα σε χρήστες αναμένεται μεγάλη (4183 

άτομα). Ο Συνδυασμός όλων των ανωτέρω δεν δύναται να 

δράσει θετικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητα όπου 

αναμένονται πιέσεις. Επίσης για την ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ 

θεωρείται ότι θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα μιας 

και θα πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία πολεοδόμησης, με τήρηση όλων των 

προβλεπόμενων διαδικασιών βάσει του Ν.4269/2014, αφού 

προηγουμένως ληφθεί η απαιτούμενη βεβαίωση 

καταλληλότητας του άρθρου 4 από το ΥΠΕΝ, και συνταχθεί 

η πολεοδομική μελέτη με το ρυμοτομικό σχέδιο για την 

χρήση παραθεριστικής κατοικίας. 

Πληθυσμός 0 

Ουδέτερες αναμένονται οι επιπτώσεις στην πληθυσμιακή 

μεταβολή, τη σύνθεση, την προαγωγή της κοινωνικής 

συνοχής του Πόρτο Χελίου. Δεν αναμένεται άμεσα 

δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης ως 

ΠΕΡΠΟ. 

Ανθρώπινη υγεία 0/+ 
Πιθανώς θετικές θα είναι οι επιπτώσεις στην προστασία της 

ανθρώπινης υγείας, και στη μελλοντική βελτίωση των 
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συνθηκών περίθαλψης. Για την ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ 

θεωρείται ότι θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα μιας 

και θα πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία πολεοδόμησης όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο 

όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα επέλθουν αλλαγές προς 

όφελος της υγείας της τοπικής κοινωνίας.  

Έδαφος -/0 

Μέσω της ανάπτυξης ως ΠΕΡΠΟ οι επιπτώσεις στο έδαφος 

κρίνονται ουδέτερες έως αρνητικές, σε αυτό συνεισφέρει η 

μεγάλη οικοδομήσιμη επιφάνεια, ο υψηλός συντελεστής 

δόμησης και οι αρκετοί χρήστες. Λόγω της συγκέντρωσης 

των χρηστών οι πιέσεις στο έδαφος αναμένονται 

απροσδιόριστες. Επίσης για τον καθορισμό των χρήσεων 

γης θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Ύδατα -/0 

Βάσει των προβλέψεων για την κατανάλωση των χρηστών 

προκύπτουν μάλλον αβέβαιες επιπτώσεις. Τα υδατικά 

αποθέματα αναμένεται να δεχθούν ποιοτική υποβάθμιση. 

Επίσης δεν προκύπτει καμία ενίσχυση της εποπτείας για την 

πλησίον λιμνοθάλασσα Βερβερόντας και τον όρμο Πόρτο 

Χελίου, ενώ οι προβλεπόμενες δραστηριότητες από την 

ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ θα είναι εκτεταμένες. 

Ατμόσφαιρα 0 

Ουδέτερες θα είναι οι επιπτώσεις σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες χρήσεις από την ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ. Οι 

ενδεχόμενες επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης αύξησης αέριων 

ρύπων θα μπορούσαν να περιοριστούν αν ληφθούνε μέτρα  

ξεχωριστά για τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.  

Κλιματικοί παράγοντες 0 

Πιθανές ουδέτερες επιπτώσεις με διατήρηση των συνθηκών 

διαμόρφωσης των κλιματικών παραγόντων στην περιοχή 

της Δημοτικής Κρανιδίου. Παρά το γεγονός ότι δεν 

υφίστανται έλεγχοι για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. η 

υφιστάμενη κατάσταση δεν αναμένεται να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο κλίμα. 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 0/+ 

 
Ουδέτερες και μάλλον θετικές θα είναι οι επιπτώσεις στον 

τομέα των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Η ανάπτυξη της 

περιοχής ως  ΠΕΡΠΟ θα ωφελήσει τον πληθυσμό της 

Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου. Ωστόσο δε θα 

αναπτυχθεί ο κλάδος του τουρισμού με βιώσιμο τρόπο, οι 

νέες θέσεις εργασίας θα είναι περιορισμένες και οι όροι 

εφαρμογής της ΠΕΡΠΟ ανάπτυξης είναι αβέβαιο πότε θα 

υλοποιηθούν. 

Πολιτιστική κληρονομιά 0 
Ουδέτερες επιπτώσεις στον τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές από 
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την υπάρχουσα κατάσταση, ωστόσο η εισροή χρηστών 

δύναται να βοηθήσει στην ανάπτυξη των πολιτιστικών 

πόρων της περιοχής. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις ως ΠΕΡΠΟ 

δεν προσδίδουν διαφορετική προοπτική ανάπτυξης του 

πολιτισμού.   

Τοπίο -/0 

  

Οι επιπτώσεις  στο τοπίο θα είναι αβέβαιες λόγω του 

γεγονότος ότι η ανάπτυξη ως ΠΕΡΠΟ περιλαμβάνει μεγάλη 

οικοδομήσιμη επιφάνεια ενώ και ο συντελεστής δόμησης 

θεωρείται ως ο μεγαλύτερος αναφορικά με τις υπόλοιπες 

επιλογές (0,4). Επίσης η χωρητικότητα σε χρήστες 

αναμένεται μεγάλη (4183 άτομα). Ο Συνδυασμός όλων των 

ανωτέρω θα δράσει αρνητικά στη διαμόρφωση του τοπίου 

της περιοχής και θα οδηγηθεί προς αστικοποίηση χωρίς να 

αναδεικνύεται το φυσικό κάλος της περιοχής.  

 

 

Εναλλακτική λύση 2 – Ισόρροπη Ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011  

Παράμετρος περιβάλλοντος Βαθμολογία Πρόβλεψη - Εκτίμηση 

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα 0/+ 

Οι επιπτώσεις στην πανιδα και τη χλωρίδα της περιοχής 

αναμένονται ουδέτερες έως θετικές. Η Ισόρροπη ανάπτυξη 

αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Οι 

όροι δόμησης χαρακτηρίζονται ήπιοι, ενώ η οικοδομήσιμη 

επιφάνεια είναι σημαντικά μικρότερη από τις υπόλοιπες 

εναλλακτικές. Η έκταση 9 οπών γκολφ δύναται να λειτουργήσει 

ως πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή, ενώ θα επιδιωχθεί 

εμπλουτισμός με χλωριδικά είδη της περιοχής. Τα είδη πέραν 

του θα πρέπει να είναι ενδημικά της περιοχής θα πρέπει να μην 

είναι γενετικά τροποποιημένα και να παρουσιάζουν 

περιορισμένες αρδευτικές ανάγκες. Οι επιπτώσεις από τις 

μεταφορικές υποδομές για την προστασία της βιοποικιλότητας 

– χλωρίδας – πανίδας της περιοχής μελέτης μπορούν μέσω της 

πρόληψης και της επιβολής όρων και μέτρων να ελεγχθούν και 

να αντιμετωπισθούν.  

Πληθυσμός + 

Ιδιαίτερα θετικές θα είναι οι επιπτώσεις αναφορικά με τον 

τοπικό πληθυσμό της περιοχής του Πόρτο Χελίου. Η 

προτεινόμενη επένδυση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

κατά τη φάση κατασκευής και κυρίως μόνιμες κατά τη φάση 

λειτουργίας. Η Δημοτική Κοινότητα Πορτο Χελίου θα 

προσελκύσει επιπλέον μόνιμο πληθυσμό από τις πλησίον 

περιοχές και θα τροποποιηθεί σταδιακά η ταυτότητα της 

περιοχής η οποία στην παρούσα κατάσταση θεωρείται ως 
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παραθεριστικός προορισμός.  Συγκριτικά οφέλη θα προκύψουν 

για την πληθυσμιακή ηλικιακή σύνθεση. Η προτεινόμενη χρήση 

μεταφορικών υποδομών με τη δημιουργία αεροδρομίου 

κατηγορίας Β’ που θα εξυπηρετεί τις εγκαταστάσεις της 

επένδυσης, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα,  θα 

προσελκύσει επιπλέον τουρισμό, ενώ θα υπάρχει διασύνδεση 

με χώρες του εξωτερικού. Η προτεινόμενη επένδυση θα 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων 

και στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.  

Ανθρώπινη υγεία + 

Οι επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία στην ευρύτερη περιοχή 

Πόρτο Χελίου θα είναι θετικές. Αρχικά θα εξαλειφθούν οι 

κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ανεξέλεγκτες αυθαίρετες 

λειτουργίες που συντελούνται εντός του ακινήτου 

(εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης αδρανών υλικών). Θα 

απομακρυνθούν τα απορρίμματα τα οποία αποτελούν εστία    

ρύπανσης και πλήγμα για τη δημόσια υγεία και η ημιτελής 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων η οποία αποτελεί κίνδυνο 

πρόκλησης ατυχήματος μιας και είναι αφύλακτη. Μέσω της 

επένδυσης θα βελτιωθεί η διασύνδεση για την εξυπηρέτηση 

περιστατικών υγείας. Θα επεκταθούν τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας (ύδρευση, άρδευση αποχέτευση). Ενώ και το οδικό 

δίκτυο θα δεχτεί την κατάλληλες βελτιώσεις παύοντας την 

χρήση χωματόδρομων ιδιαίτερα εντός του ακινήτου, 

βελτιώνοντας παράλληλα τη σήμανση. Οι επιπτώσεις από τη 

δημιουργία μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β κρίνονται 

αμελητέες.  

Έδαφος + 

Το έδαφος της ευρύτερης περιοχής μελέτης αναμένεται να 

ωφεληθεί. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν 

περιορισμένη έκταση δόμησης με χαμηλό συντελεστή 

δόμησης. Στην έκταση θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της 

ερημοποίησης (ιδιαίτερα στο κέντρο της έκτασης) και της 

διάβρωσης. Θα εκλείψουν οι καταπατήσεις εκτάσεων της 

περιουσίας του Δημοσίου, και θα απομακρυνθούν τα αδρανή 

υλικά και τα απορρίμματα.  

Ύδατα -/0 

Οι επιπτώσεις  αναμένονται από ουδέτερες έως αβέβαιες 

ανάλογα με την εξελισσόμενη επένδυση και τη θεώρηση της 

μέγιστης κατανάλωσης. Οι αυξημένες ανάγκες σε υδάτινους 

πόρους μπορούν να αντιμετωπισθούν  με τη λήψη μέτρων 

προστασίας από την  υδάτινη ρύπανση, τον έλεγχο της 

ποιότητας των υδάτων και την ορθολογική διαχείριση. Η 

δημιουργία 9οπου γκολφ θα προκαλέσει αυξημένες ανάγκες σε 

υδατικούς πόρους. Οι ανάγκες αυτές δύναται να 
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αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν με τη λήψη διαφόρων 

μέτρων (αφαλάτωση, τεχνολογίες εξοικονόμηση νερού, 

υδατοσυλλέκτες μεταφορά ύδατος, αποταμίευση νερού 

δεύτερης χρήσης, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 

λυμάτων κ.α.). 

Ατμόσφαιρα 0 

Δεν αναμένονται ισχυρές επιπτώσεις από την εξέλιξη της 

επένδυσης. Οι επιπτώσεις της αύξησης αέριων ρύπων, λόγω 

των δραστηριοτήτων, μπορούν να αντιμετωπισθούν με την 

λήψη μέτρων πρόληψης, ελέγχου και προστασίας της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας. Θα απαιτηθεί προσεκτικός 

σχεδιασμός των μεταφορικών υποδομών.  

Κλιματικοί παράγοντες 0 

Οι επιπτώσεις στους κλιματικούς παράγοντες παραμένουν 

ουδέτερες και τυχόν ζητήματα που συνδέονται μπορούν να 

αντιμετωπισθούν με την πρόληψη και λήψη μέτρων μείωσης 

εκπομπών αερίων και χρήσης μορφών ενέργειας φιλικών προς 

το περιβάλλον, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του 

κοινού. Για τη δημιουργία των μεταφορικών υποδομών θα 

πρέπει να ληφθεί επιπλέον μέριμνα για φυτεύσεις έτσι ώστε να 

διατηρηθεί το μικροκλίμα της περιοχής.  

Υλικά περιουσιακά στοιχεία + 

Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για αύξηση του 

τουρισμού. Θα προαχθεί η κοινωνική και οικονομική ευημερία 

της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου. Θα δημιουργηθούν 

νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι μεταφορικές υποδομές θα  

προσδώσουν επιπρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική. Η προστασία 

των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου εξασφαλίζεται ενώ 

παράλληλα θα ανέλθουν οι αντικειμενικές αξίες της περιοχής. 

Πολιτιστική κληρονομιά + 

Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις για την ανάδειξη της 

πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της 

Δημοτικής Κοινότητας Πορτο Χελίου. Η προτεινόμενη χρήση 

των μεταφορικών υποδομών θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

του πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού. Η προτεινόμενη 

επένδυση θα δημιουργήσει τουριστική κίνηση που θα 

ωφελήσει τη διάδοση του πολιτισμού της Πελοποννήσου.   

Τοπίο + 

Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις με τη λήψη μέτρων προστασίας 

του τοπίου. Οι αυθαιρεσίες και οι καταπατήσεις θα 

σταματήσουν στους ελεύθερους χώρους του ακινήτου. Η 

προτεινόμενη επένδυση περιλαμβάνει τους πλέον ήπιους όρους 

δόμησης ενώ η οικοδομήσιμη έκταση είναι ελάχιστη. Η έκταση 

9 οπών γκολφ δύναται να λειτουργήσει ως πνεύμονας 

πρασίνου και να βελτιώσει τις εκχερσωμένες εκτάσεις εντός 

του ακινήτου. Η χωροθέτση των χρήσεων θα λειτουργεί με 
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βάσει την προστασία του αναγλύφου και την ανάδειξη της 

περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου.  

 

 

Εναλλακτική λύση 3 – Μέγιστη Ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 

Παράμετρος περιβάλλοντος Βαθμολογία Πρόβλεψη - Εκτίμηση 

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα 0/+ 

Οι επιπτώσεις στην πανιδα και τη χλωρίδα της περιοχής 

αναμένονται ουδέτερες έως θετικές. Η Μέγιστη Ανάπτυξη 

προβλέπει μικρό συντελεστή δόμησης ωστόσο η 

οικοδομήσιμη επιφάνεια δεν κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.   

Συνολικά η οικοδομήσιμη επιφάνεια υπολογίζεται στα 

107.220 τ.μ. Η έκταση 9 οπών γκολφ και σε αυτή την 

περίπτωση θα λειτουργήσει ως πνεύμονας πρασίνου. Οι 

επιπτώσεις από τις προτεινόμενες χρήσεις για την 

βιοποικιλότητα της περιοχής μελέτης θα είναι ελεγχόμενες.  

Πληθυσμός 0/+ 

Ουδέτερες ή θετικές θα είναι οι επιπτώσεις στην 

πληθυσμιακή μεταβολή, τη σύνθεση, την προφύλαξη και 

προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Οι παρεμβάσεις 

Τουρισμού Αναψυχής, 9οπου γηπέδου γκολφ και σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 

εργασίας και θα επιφέρουν θετικές αλλαγές που μπορούν 

να δράσουν στη βελτίωση της δομής του πληθυσμού της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης.  

Ανθρώπινη υγεία 0/+ 

Ουδέτερες ή θετικές επιπτώσεις στην προστασία της 

ανθρώπινης υγείας, και στη βελτίωση συνθηκών 

περίθαλψης θα παρατηρηθούν σε μακροχρόνια κλίμακα. Η 

προτεινόμενη λύση δε θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές που 

μπορούν να δράσουν θετικά στην προστασία της υγείας 

του πληθυσμού της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου, 

ωστόσο θα είναι βελτιωμένη από την υπάρχουσα 

κατάσταση. Θα βελτιωθούν τα δίκτυα υποδομής και η 

προσβασιμότητα του ακινήτου. Οι επιπτώσεις από τη 

δημιουργία μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β΄ κρίνονται 

αμελητέες.  

Έδαφος 0/+ 

Οι επιπτώσεις στο έδαφος κρίνονται ουδέτερες έως θετικές.  

Η εφαρμογή της Μέγιστης Ανάπτυξης θα έχει θετικές 

επιδράσεις στον περιορισμό του φαινομένου της 

ερημοποίησης και της διάβρωσης. Επίσης θα 

απομακρυνθούν οι αυθαίρετες χρήσεις, τα δρανή υλικά και 

τα απορρίμματα. Το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας είναι 

107.220 τ.μ. 
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Ύδατα -/0 

Οι επιπτώσεις από την Μέγιστη Ανάπτυξη αναμένονται από 

ουδέτερες έως αβέβαιες. Οι αυξημένες ανάγκες σε 

υδάτινους πόρους μπορούν να αντιμετωπισθούν  με τη 

λήψη μέτρων προστασίας από την  υδάτινη ρύπανση, τον 

έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και την ορθολογική 

διαχείριση. Η δημιουργία 9οπου γκολφ θα προκαλέσει 

αυξημένες ανάγκες σε υδατικούς πόρους. Οι ανάγκες αυτές 

δύναται να αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν με τη λήψη 

διαφόρων μέτρων. 

Ατμόσφαιρα 0 

Ουδέτερες επιπτώσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

χρήσεις της Μέγιστης Ανάπτυξης. Οι ενδεχόμενες 

επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης αύξησης αέριων ρύπων 

περιορίζονται λόγω των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. 

Μέσω των προβλέψεων και της λήψης μέτρων ελέγχου και 

προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας θα 

δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες. 

Κλιματικοί παράγοντες 0 

Ουδέτερες επιπτώσεις με διατήρηση των συνθηκών 

διαμόρφωσης των κλιματικών παραγόντων στην περιοχή 

μελέτης. Οι παρεμβάσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν 

σημαντικές αλλαγές στο κλίμα. 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 0/+ 

 
Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά 

στοιχεία. Δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 

αύξηση του τουρισμού. Θα προαχθεί η κοινωνική και 

οικονομική ευημερία της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο 

Χελίου. Θα δημιουργηθούν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Η 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου 

εξασφαλίζεται ενώ παράλληλα θα ανέλθουν οι 

αντικειμενικές αξίες της περιοχής. 

Πολιτιστική κληρονομιά 0/+ 

Ουδέτερες ή Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις για την 

ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς της Δημοτικής Κοινότητας Πορτο Χελίου. Η 

προτεινόμενη επένδυση θα δημιουργήσει τουριστική κίνηση 

που θα ωφελήσει τη διάδοση του πολιτισμού της 

Πελοποννήσου.   

Τοπίο 0/+ 

Ουδέτερες ή Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις με τη λήψη 

μέτρων προστασίας του τοπίου. Οι αυθαιρεσίες και οι 

καταπατήσεις θα σταματήσουν στους ελεύθερους χώρους 

του ακινήτου. Συνολικά η οικοδομήσιμη επιφάνεια 

υπολογίζεται στα 107.220 τ.μ. Η έκταση 9 οπών γκολφ 

δύναται να λειτουργήσει ως πνεύμονας πρασίνου και να 

βελτιώσει τις εκχερσωμένες εκτάσεις εντός του ακινήτου.  
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ΣΤ.5 Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων 

Ο συγκεντρωτικός πίνακας των εναλλακτικών λύσεων απεικονίζει ανά περιβαλλοντική παράμετρο 

τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και παρουσιάζει, ως βέλτιστη λύση για το ακίνητο του Πόρτο Χελίου 

Αργολίδος , την επιλογή της εναλλακτικής λύσης 2 – Ισόρροπη Ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 

3986/2011 η οποία εκτιμάται, ότι μπορεί υπό όρους, να αποτελέσει τη λύση με τις πιθανόν 

θετικότερες επιπτώσεις στους περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.  

Συγκριτικός πίνακας εναλλακτικών λύσεων 

Παράμετρος 

περιβάλλοντος 

Μηδενική 

λύση - 

Απραξία 

Εναλλακτική 

λύση 1 – 

Ανάπτυξη ως 

ΠΕΡΠΟ 

 
 

Εναλλακτική 

λύση 2 – 

Ισόρροπη 

Ανάπτυξη 

με τις 

διατάξεις 

του Ν. 

3986/2011 

 

 
Εναλλακτική 

λύση 3 – 

Μέγιστη 

Ανάπτυξη με 

τις διατάξεις 

του Ν. 

3986/2011 

Βέλτιστη 

λύση 

Βιοποικιλότητα – 

χλωρίδα - πανίδα 
- -/0 

 

0/+ 0/+ 

Εναλλακτική λύση 2 

ή Εναλλακτική λύση 

3 

Πληθυσμός -/0 0 + 0/+ Εναλλακτική λύση 2 

Ανθρώπινη υγεία -/0  

-/0 

+ 0/+ Εναλλακτική λύση 2  

Έδαφος - 0/+ + 0/+ Εναλλακτική λύση 2  

Ύδατα - -/0 

 

-/0 -/0 

Εναλλακτική λύση 1 

ή  Εναλλακτική 
λύση 2 ή  

Εναλλακτική λύση 3 

Ατμόσφαιρα 0 0 

 

0 0 

Μηδενική λύση ή 
Εναλλακτική λύση 1 

ή  Εναλλακτική 

λύση 2 ή  
Εναλλακτική λύση 3 

Κλιματικοί παράγοντες 0 0 

 

0 0 

Μηδενική λύση ή 

Εναλλακτική λύση 1 
ή  Εναλλακτική 

λύση 2 ή  

Εναλλακτική λύση 3 

Υλικά περιουσιακά 

στοιχεία 
- 

 
0/+ 

 

+ 
+ 

Εναλλακτική λύση 2 
ή  Εναλλακτική 

λύση 3  

Πολιτιστική κληρονομιά 0 0 + 0/+ Εναλλακτική λύση 2  

Τοπίο - -/0 + 0/+ Εναλλακτική λύση 2  
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Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΧΑΔΑ 

Ζ.1 Γενικές πληροφορίες και ακολουθούμενη μεθοδολογία 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων της 

επιλεγόμενης εναλλακτικής λύσης 2 – Ισόρροπη Ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, στο 

περιβάλλον και προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές 

επιπτώσεις και ειδικότερα η ένταση (ασθενείς, μέτριες, ισχυρές) και το είδος (θετικές, 

θετικές/ουδέτερες, ουδέτερες, ουδέτερες/αρνητικές, αρνητικές), ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης 

(βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες) και η διάρκεια (μόνιμες, προσωρινές) των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον  βιοτικό και αβιοτικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ταυτόχρονα περιγράφονται οι 

προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, 

αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον που 

ανήκει στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος. 

 

Αναφορικά με την ακολουθούμενη μεθοδολογία προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των 

έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το ΕΣΧΑΔΑ «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι 

Αργολίδος» στο περιβάλλον, θα χρησιμοποιηθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που προτείνονται 

από την οδηγία 2001/42/ΕΚ για «την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων». Οι προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές παράμετροι στοχεύουν στην 

εξέταση και ανάδειξη διαφόρων θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των 

μέτρων και κατευθύνσεων του σχεδίου αυτού. Οι παράμετροι είναι οι ακόλουθοι, ενώ στον κάτωθι 

πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά εκτίμησης - αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα ΣΜΠΕ :  

 

Βιοτικό περιβάλλον : Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα – Πανίδα 

Ανθρωπογενές περιβάλλον: Πληθυσμός,  Ανθρώπινη υγεία,  Υλικά περιουσιακά στοιχεία,  

Πολιτιστική κληρονομιά 

Αβιοτικό περιβάλλον:  Έδαφος, Ύδατα, Ατμόσφαιρα, Κλίμα,  Τοπίο 
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Πίνακας χαρακτηριστικών εκτίμησης και αξιολόγησης επιπτώσεων 

Χαρακτηριστικά Συμβολισμός Επεξήγηση 

Ένταση  

Ασθενείς - Το μέγεθος των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ασθενές 

Μέτριες 0 Το μέγεθος των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι μέτριο 

Ισχυρές + Το μέγεθος των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ισχυρό 

Είδος  

Θετικές  Οι επιπτώσεις θα έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον 

Θετικές/Ουδέτερες  
Οι επιπτώσεις θα έχουν θετική ή ουδέτερη επίδραση στο 

περιβάλλον 

Ουδέτερες  Οι επιπτώσεις θα έχουν ουδέτερη επίδραση στο περιβάλλον 

Ουδέτερες/Αρνητικές  
Οι επιπτώσεις θα έχουν ουδέτερη ή αρνητική επίδραση στο 

περιβάλλον 

Αρνητικές  Οι επιπτώσεις θα έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον 

Χρονικός ορίζοντας 

εμφάνισης 
 

Βραχυπρόθεσμες ΒΠ Ο χρόνος εμφάνισης των επιπτώσεων είναι βραχύς 

Μακροπρόθεσμες ΜΠ Ο χρόνος εμφάνισης των επιπτώσεων είναι μακρύς 

Διάρκεια  

Μόνιμες Μ Η διάρκεια των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι μόνιμη 

Προσωρινές Π Η διάρκεια των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι προσωρινή 

  

Ζ.2 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  ΕΣΧΑΔΑ «Ακίνητο στο Πόρτο Χέλι 
Αργολίδος» 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ανά περιβαλλοντική παράμετρο τα κριτήρια αξιολόγησης, τα 

χαρακτηριστικά αξιολόγησης των επιπτώσεων, η εκτίμηση των επιπτώσεων και οι προτάσεις / 

κατευθύνσεις / μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται 

ανωτέρω για την προτεινόμενη εναλλακτική λύση 2 Ισόρροπη Ανάπτυξη με τις διατάξεις του Ν. 

3986/2011 μέσω της μικτής χρήσης η οποία περιλαμβάνει τις εξής δύο ζώνες υποδοχής χρήσεων: 

α. Ζώνη Ι. Καταλαμβάνει έκταση 427,4 στρεμμάτων. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η γενική 

κατηγορία χρήσης  «Τουρισμός-Αναψυχή»της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 

11 του ν. 3986/2011 του άρθρου, με τη δημιουργία 9οπου γηπέδου γκολφ 

β.  Ζώνη ΙΙ. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων  περίπου. Στην Ζώνη αυτή καθορίζεται η 

γενική κατηγορία χρήσης «Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
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υποδομές και λειτουργίες» της περιπτώσεως 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 

3986/2011, με τη δημιουργία μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’.  
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ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & 
Ένταση 

Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Βιοποικιλότητα 
-  πανίδα - 
χλωρίδα 

o Διαχείριση ήπιων δραστηριοτήτων  

o Έλεγχος παράνομης θήρας  

o Ανάδειξη βιοτόπων και προστατευόμενων 

περιοχών στην ευρύτερη γειτονία με το ακίνητο 

Πόρτο Χέλι Ερμιονίδος   

o Προστασία και αποφυγή της διάσπασης 

φυσικών τοπίων 

o Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του 

κοινού  

o Συνεργασία με κοντινές τουριστικές μονάδες και 

εγκατεστημένους φορείς στο ακίνητο   

o Αποκατάσταση της χλωρίδας εντός του 

ακινήτου 

 

0/+ 

ΒΠ 

Ο χρόνος 
εμφάνισης 

των 
επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια 

των 
επιπτώσεων 

στο 

περιβάλλον 
είναι μόνιμη 

 

Το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής μελέτης αναμένεται να ωφεληθεί. Οι 

προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη έκταση δόμησης με 

χαμηλό συντελεστή δόμησης. Θα εκλείψουν οι καταπατήσεις εκτάσεων της 

περιουσίας του Δημοσίου, και θα απομακρυνθούν τα αδρανή υλικά και τα 

απορρίμματα. Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος στοχεύει στην 

προστασία του βιοτικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της υφιστάμενης πανίδας 

και χλωρίδας. Η βιοποικιλότητα χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυρίως 

θαμνωδών  ειδών και δεν περιλαμβάνει προστατευόμενα είδη. Το ακίνητο 

δέχεται διαρκή  υποβάθμιση με διάφορες αυθαίρετες χρήσεις  και καταπατήσεις 

οι οποίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Η 

Ισόρροπη ανάπτυξη αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 

Οι όροι δόμησης χαρακτηρίζονται ήπιοι, ενώ η οικοδομήσιμη επιφάνεια είναι 

σημαντικά μικρότερη από τις υπόλοιπες εναλλακτικές. Η έκταση 9 οπών γκολφ 

δύναται να λειτουργήσει ως πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή. Η περιοχή 

θεωρείται κατάλληλη για χωροθέτηση γκολφ μιας και δεν βρίσκεται εντός ή 

πλησίον σε προστατευόμενη περιοχή Natura, σε δασική περιοχή, σε 

καλλιεργήσιμη περιοχή, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε άλλη 

χαρακτηρισμένη περιοχή με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.  Η προστασία της 

βιοποικιλότητας μπορεί να γίνει με λήψη μέτρων για την αποκατάστασης και 

ενίσχυσης της χλωρίδας σε σημεία που έχει δεχθεί υποβάθμιση.Τα είδη πέραν 
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του ότι θα πρέπει να είναι ενδημικά της περιοχής θα πρέπει να μην είναι 

γενετικά τροποποιημένα και να παρουσιάζουν περιορισμένες αρδευτικές 

ανάγκες. Σε περίπτωση που απαιτηθεί απώλεια ενήλικων δένδρων που δεν 

δύναται να μεταφυτευθούν, θα πρέπει να φυτευθεί τουλάχιστον αντίστοιχη 

έκταση εντός ή εκτός του ακινήτου, στην κατεύθυνση του θετικού 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία. Οι 

επιπτώσεις από τις μεταφορικές υποδομές για την προστασία της 

βιοποικιλότητας – χλωρίδας – πανίδας της περιοχής μελέτης μπορούν μέσω της 

πρόληψης και της επιβολής όρων και μέτρων να ελεγχθούν και να 

αντιμετωπισθούν. Η πρόταση για ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών θα πρέπει 

να εξετάσει την ένταξη φυτεύσεων για την ενίσχυση της ηχοπροστασίας εάν 

κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο. Ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων 

θα είναι βραχυπρόθεσμος με την έναρξη των εργασιών όπου και μέσω της 

αποκατάστασης θα σταθεροποιηθούν σταδιακά. Η διάρκειά τους μετά το πέρας 

της κατασκευαστικής περιόδου θα είναι μόνιμη. Οι επιπτώσεις εμφανίζουν 

συνέργεια με τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως, το έδαφος, την 

ατμόσφαιρα και το τοπίο.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Βιοποικιλότητα -  πανίδα - χλωρίδα 

o Εμπλουτισμός της χλωρίδας εντός του ακινήτου Πορτο Χελίου με ενδημικά είδη 

o Εμπλουτισμός φυτεύσεων πλησίον των μεταφορικών υποδομών που δύναται να δρουν σαν φυσικά ηχοπετάσματα 

o Επιλογή ειδών με περιορισμένες αρδευτικές ανάγκες  

o Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ορνιθοπανίδας λιμνοθάλασσας Βερβερόντας  

o Απομάκρυνση δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας  

o Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

o Ενίσχυση μέτρων πυρασφάλειας για την ευρύτερη προστασία της ευρύτερης Δημοτικής Κοινότητας Πορτο Χελίου    

o Καταγραφή πληθυσμών και μεμονωμένων συστάδων δέντρων εντός  του ακινήτου 

o Επιλογή μη γενετικά τροποποιημένου χλοοτάπητα για τη δημιουργία εγκατάστασης 9οπών γκολφ 

o Εφαρμογή φυτεύσεων εντός του 9οπών γηπέδου γκολφ με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή   

o Προσαρμογή με τις υπάρχουσες στρατηγικές, σχέδια ή προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος 

o Κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στις ζώνες χρήσης, Τουισμού αναψυχής και Μεταφορικών Υποδομών.  

o Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας της περιοχής Πόρτο Χελίου και Κρανιδίου  
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ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Είδος & Ένταση Χρονικός 

ορίζοντας 
Διάρκεια 

Πληθυσμός 
o Μελλοντική ενίσχυση υφιστάμενων κλάδων 

οικονομίας 

o Σύνδεση Πόρτο Χελίου με άλλους 

τουριστικούς προορισμούς  

o Βελτίωση προσβασιμότητας και 

προσπελασιμότητας 

o Βελτίωση υποδομών και δικτύων 

o Ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών 

o Δημιουργία χώρων άθλησης 

o Ελαχιστοποίηση έκθεσης υφιστάμενου 

πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους   

o Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

o Προτεραιότητα βάσει κριτηρίων  για 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες  

o Διαφύλαξη και προαγωγή της κοινωνικής 

συνοχής των μόνιμων κατοίκων της 

Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου 

o Προσέλκυση πληθυσμού από τη Δημοτική 

+ 

ΜΠ 

Ο χρόνος 

εμφάνισης των 
επιπτώσεων 

είναι βραχύς 

Μ 

Η διάρκεια των 

επιπτώσεων 
στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

Μέσω της προτεινόμενης λύσης του ΕΣΧΑΔΑ Πόρτο Χέλι 

Αργολίδος ιδιαίτερα θετικές θα είναι οι επιπτώσεις αναφορικά 

με τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής του Πόρτο Χελίου. Η 

προτεινόμενη επένδυση θα δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και κυρίως μόνιμες κατά 

τη φάση λειτουργίας. Η Δημοτική Κοινότητα Πορτο Χελίου θα 

προσελκύσει επιπλέον μόνιμο πληθυσμό από τις πλησίον 

περιοχές και θα τροποποιηθεί σταδιακά η ταυτότητα της 

περιοχής η οποία στην παρούσα κατάσταση θεωρείται 

αποκλειστικά ως παραθεριστικός προορισμός.  Συγκριτικά 

οφέλη θα προκύψουν για την πληθυσμιακή ηλικιακή 

σύνθεση. Η προτεινόμενη χρήση μεταφορικών υποδομών με 

τη δημιουργία αεροδρομίου κατηγορίας Β’ που θα εξυπηρετεί 

τις εγκαταστάσεις της επένδυσης, θα βελτιώσει την 

προσβασιμότητα,  θα προσελκύσει επιπλέον τουρισμό. Η 

προτεινόμενη επένδυση θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων. Μέσω των παρεμβάσεων δημιουργούνται 
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Κοινότητα Κρανιδίου 

o Ωφέλειες μόνιμου πληθυσμού από το 

θεματικό τουρισμό (αθλητικό – πολιτιστικό)  

o Εξασφάλιση Πρόσβασης σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες 

o Ευκαιρίες εργασίας σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

o Αύξηση του εποχικού πληθυσμού 

 

 

  
 
 
 

 
 

κατάλληλες συνθήκες για τη βελτίωση της  πληθυσμιακής 

δομής, της ηλικιακής σύνθεσης, την διαφύλαξη και προαγωγή 

της κοινωνικής συνοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο 

Χελίου. Η περιοχή θα αξιοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί 

προσφέροντας ποικίλα οικονομικά οφέλη, Ο χρονικός 

ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων θα είναι 

μεσοπρόθεσμος ενώ η διάρκεια μόνιμη μετά την 

κατασκευή των έργων. Κατά την κατασκευή των έργων τα 

οικονομικά οφέλη της τοπικής κοινωνίας συνοψίζονται στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι επιπτώσεις εμφανίζουν 

συνέργεια με επιπτώσεις σε τομείς όπως, τα ύδατα, το 

έδαφος, και την ανθρώπινη υγεία 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ : Πληθυσμός 

 

o Ενίσχυση δημογραφικών συντελεστών (πληθυσμιακή μεταβολή, ηλικιακή σύνθεση) Πόρτο Χελίου 

o Προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων μέσω της ανάπτυξης θεματικού τουρισμού  (πολιτιστικός – συνεδριακός -  αθλητικός τουρισμός)  

o Λήψη απαραίτητων μέτρων για ηχοπροστασία από τις μεταφορικές υποδομές εάν κριθεί απαραίτητο 

o Βελτίωση προσβασιμότητας της περιοχής του ακινήτου 

o Βελτίωση οδικού δικτύου  και οδικής σήμανσης 

o Προτεραιότητα εργασίας στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

o Πρόβλεψη σχεδιασμού έργων για διευκόλυνση ΑΜΕΑ 

o Απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση απορριμμάτων και αδρανών υλικών  

o Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης  και μείωση ανεργίας για την ευρύτερη περιοχή μελέτης 

o Προώθηση ενημερωτικών προγραμμάτων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις και φορείς του Πορτο Χελίου 

o Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών κινδύνων ( π.χ.πυρκαγιές) 

o Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Ανθρώπινη υγεία 
o Βελτίωση οδικού δίκτυο για πρόληψη 

ατυχημάτων  

o Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων,  

επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων 

o Προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

περιβαλλοντικούς κινδύνους 

o Προστασία της ανθρώπινης υγείας από το 

ημιτελείς και αυθαίρετες εγκαταστάσεις 

o Βελτίωση συνθηκών περίθαλψης 

o Έλεγχος επιπέδων θορύβου και ρύπων 

o Ορθολογική διαχείριση και διάθεση 

απορριμμάτων και αποβλήτων 

o Δημιουργία και επέκταση δικτύου ύδρευσης 

άρδευσης αποχέτευσης  

o Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση 

 
 

+ 

ΒΠ 

Ο χρόνος 
εμφάνισης των 

επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 
επιπτώσεων 

στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

Η ανάπτυξη της Ισόρροπης Ανάπτυξης μέσω των διατάξεων 

του Ν.3986/2011 θα συνεισφέρει θετικά στην προστασία της 

ανθρώπινης υγείας των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων 

κατοίκων. Αρχικά θα εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από τις ανεξέλεγκτες αυθαίρετες λειτουργίες που 

συντελούνται εντός του ακινήτου (εργοταξιακοί χώροι, χώροι 

απόθεσης αδρανών υλικών). Θα απομακρυνθούν τα 

απορρίμματα τα οποία αποτελούν εστία    ρύπανσης και 

πλήγμα για τη δημόσια υγεία και η ημιτελής εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων η οποία αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης 

ατυχήματος μιας και είναι αφύλακτη. Μέσω της επένδυσης 

θα βελτιωθεί η διασύνδεση για την εξυπηρέτηση 

περιστατικών υγείας. Θα επεκταθούν τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας (ύδρευση, άρδευση αποχέτευση). Το οδικό δίκτυο 

θα δεχτεί τις κατάλληλες βελτιώσεις παύοντας τη χρήση 

χωματόδρομων ιδιαίτερα εντός του ακινήτου, βελτιώνοντας 

παράλληλα τη σήμανση. Αναφορικά με τα επίπεδα θορύβου 

πλησίον των μεταφορικών  υποδομών από την αρχική μελέτη 

θορύβου οι επιπτώσεις κρίνονται ως αμελητέες και θα πρέπει 

στο στάδιο χωροθέτησης να εξεταστούν φυτέυσεις οι οποίες 

θα δρουν ως ηχοπετάσματα. Επιπλέον περιορισμοί σε σχέση 

με το ωράριο λειτουργίας του αεροδρομίου δύναται να 

τεθούν ώστε να μην επηρρεάζεται η ποιότητα ζωής των 
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κατοίκων (π.χ. ώρες κοινής ησυχίας). Θα εφαρμοστεί διαρκής 

έλεγχος στις φυσικοχημικές παραμέτρους των 

χρησιμοποιούμενων πόρων ενώ ταυτόχρονα θα περιοριστούν 

οι επιδράσεις από οχλήσεις, όπως ο θόρυβος, η ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Σε περίπτωση δημιουργίας γκολφ θα πρέπει να 

περιοριστεί ή να απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων που μπορούν να καταλήξουν μέσω της διήθησης 

στο υδάτινο οικοσύστημα. Ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης 

των επιπτώσεων θα είναι βραχυπρόθεσμος και θα 

ολοκληρωθεί μετά το πέρας των έργων. Η διάρκεια θα είναι 

μόνιμη. Κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας 

και υγιεινής των εργαζομένων και των πολιτών. Οι επιπτώσεις 

εμφανίζουν συνέργεια με τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς 

όπως το έδαφος και τα ύδατα καθώς και με το υφιστάμενο 

δομημένο περιβάλλον. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Ανθρώπινη υγεία 

 

o Αποκατάσταση χώρων που δέχονται αδρανή υλικά και παραπροϊόντα εκσκαφών  

o Απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση απορριμμάτων  

o Ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός και εκτός ακινήτου 

o Συνεργασία με Πυροσβεστική Υπηρεσία και χάραξη σχεδίου για καταστολή πυρκαγιών  

o Περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις μεταφορικές υποδομές 

o Τήρηση ορίων ηχοπροστασίας  

o Εγκατάσταση φυσικών ηχοπετασμάτων φυτεύσεων σε πηγές θορύβου για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας  

o Περιορισμός ή απαγόρευση επικίνδυνων τοξικών φυτοφαρμάκων από τη δημιουργία 9οπου γηπέδου γκολφ  

o Διασφάλιση εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για αποφυγή χρησιμοποίηση εδαφοβελτιιωτικών 

o Δημιουργία πνεύμονα πρασίνου εντός του 9οπου γηπέδου γκολφ 

o Ανάπτυξη χώρων άθλησης και πρασίνου 

o Εγκατάσταση οδικής σήμανσης προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων στους οδικούς άξονες που συνδέουν το ακίνητο με το Πόρτο Χέλι και το Κρανίδι 

o Ενίσχυση περιβαλλοντικών υποδομών (μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης) 

o Επέκταση χρήσης των μεταφορικών υποδομών για κάλυψη διακομιδής έκτακτων υγειονομικών περιστατικών  

o Εφαρμογή τακτικού προγράμματος μετρήσεων θορύβου από τη λειτουργία του αεροδρομίου 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Υλικά 
περιουσιακά 
στοιχεία 

o Έλεγχος καταπατήσεων, αυθαιρεσιών και 

υποβάθμισης εντός του ακινήτου 

o Μείωση δείκτη ανεργίας  

o Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης  

o Προαγωγή κοινωνικής - οικονομικής 

ευημερίας 

o Βελτίωση τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας της Δημοτικής 

Κοινότητας Πόρτο Χελίου 

o Αύξηση τουριστικών ροών  

o Βελτίωση οικονομικού κλάδου μεταφορών 

o Άνοδος αντικειμενικών αξιών 

o Ανάπτυξη των υφιστάμενων τοπικών 

επιχειρήσεων Πόρτο Χελίου 

o Αύξηση κατά κεφαλήν εισοδήματος 

o Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με 

έφεση στην εξειδίκευση  

o Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

 

+ 

ΜΠ 

Ο χρόνος 

εμφάνισης των 
επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 

επιπτώσεων 
στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

Το ΕΣΧΑΔΑ «Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδας» εκτιμάται ότι θα 

έχει θετικές επιπτώσεις. Θα επιτευχθεί αύξηση της απασχόλησης 

με εργασία στις προγραμματιζόμενες χρήσεις (9οπο γήπεδο 

γκολφ, ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, 

μεταφορικές υποδομές με χρήση αεροδρομίου β’ κατηγορίας).  

Ακόμη δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για αύξηση 

του τουρισμού. Οι πλησίον τουριστικές υποδομές και λοιπές 

επιχειρήσεις θα ενισχυθούν από την αυξημένη τουριστική και 

παραθεριστική ροή. Θα προαχθεί η κοινωνική και οικονομική 

ευημερία της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου και 

κατ’επέκταση της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου. Οι μεταφορικές 

υποδομές θα  προσδώσουν επιπρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική. 

Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου 

εξασφαλίζεται ενώ παράλληλα θα ανέλθουν οι αντικειμενικές 

αξίες της περιοχής. Επιπλέον θα βελτιωθεί το κατά κεφαλήν 

εισόδημα. Ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων θα 

είναι μακροπρόθεσμος ενώ η διάρκεια μόνιμη γεγονός που 

οφείλεται στην κατασκευή των έργων και στην οικονομική 

ανάπτυξη που θα επέλθει στην περιοχή. Συσχέτιση εμφανίζεται 

με τον τομέα του πληθυσμού. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ : Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

o Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας Δημοτικής Ενότητας Πόρτο Χελίου  

o Δημιουργία κατάλληλου κλίματος για προσέλκυση νέων επενδύσεων που να συνάδουν με τις προβλεπόμενες χρήσεις του ΕΣΧΑΔΑ «Ακινήτου Πορτο Χελίου Αργολίδας» 

o Εκμετάλλευση της ανάπτυξης του κλάδου μεταφορικών υποδομών  

o Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πλησίον του ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδος 

o Επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς συνεταιρισμούς  

o Ενίσχυση της οικονομίας και περιορισμός της ανεργίας για την τοπική κοινωνία Δημοτής Ενότηας Κρανιδίου 

o Αποφυγή καταπατήσεων και αυθαιρεσιών 

o Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών  

o Εξάλειψη των συγκρούσεων χρήσεων γης και μεγαλύτερη ασφάλεια και θετικά αποτελέσματα στην αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων  

o Στροφή σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

o Αμοιβαία συνεργασία του φορέα επένδυσης με τους υφιστάμενους λειτουργούντες φορείς για την προαγωγή του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Πολιτιστική 
κληρονομιά 

o Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών και 

ιστορικών χαρακτηριστικών της 

Πελοποννήσου  

o Ενίσχυση τοπικών χαρακτηριστικών της 

Πελοποννήσου 

o Ανάδειξη και προβολή των μνημείων, 

πολιτιστικής - ιστορικής - αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς της περιφέρειας Αργολίδας 

o Διαφύλαξη λαϊκών παραδόσεων και 

πολιτιστικής ταυτότητας 

o Ενίσχυση του πολιτιστικού και αθλητικού 

θεματικού τουρισμού  

 

+ 

ΜΠ 

Ο χρόνος 

εμφάνισης των 
επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 

επιπτώσεων 
στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο χέλι Αργολίδας  συνεισφέρει 

στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

Θετικές θα είναι οι επιπτώσεις για την ανάδειξη της ιστορικής 

και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Δημοτικής Κοινότητας 

Πορτο Χελίου. Η προτεινόμενη χρήση των μεταφορικών 

υποδομών θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 

και αθλητικού τουρισμού. Επιπλέον η προτεινόμενη επένδυση 

θα δημιουργήσει τουριστική κίνηση που θα ωφελήσει τη 

διάδοση του πολιτισμού της Πελοποννήσου.  Προβλέπεται 

αύξηση του εναλλακτικού πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος 

δύναται να αποφέρει οικονομικά οφέλη στην τοπική 

κοινωνία. Επιπλέον κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να 

διασωθούν και να υπάρχει παρακολούθηση από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. Ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων 

θα είναι μακροπρόθεσμος ενώ η διάρκεια μόνιμη γεγονός 

που οφείλεται στην προβολή, και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Οι επιπτώσεις εμφανίζουν συσχέτιση με τις 

επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως, πληθυσμός, υλικά 

περιουσιακά και το έδαφος. 
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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Πολιτιστική κληρονομιά 

o Διαφύλαξη ιστορικής κληρονομιάς και της λαϊκής παράδοσης της Πελοποννήσου 

o Συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους για προώθηση δράσεων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς  

o Εκμετάλλευση των μεταφορικών υποδομών για ενίσχυση της διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

o Προβολή και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου και προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

o Προγράμματα πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισμού που θα αφορούν τους επισκέπτες της επένδυσης 

o Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής και βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών 

o Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το Δήμο Ερμιονίδας 

o Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες  
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ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Έδαφος 
o Μείωση αυθαιρεσιών και  καταπατήσεων 

o Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 

o Επέκταση δικτύων κοινής ωφελείας  

o Προώθηση ανακύκλωσης απορριμμάτων 

o Προστασία του εδάφους από διάβρωση και 

ερημοποίηση 

o Έλεγχος χρήσης εδαφών λόγω της 

δημιουργίας γκολφ 

o Μεταφορά αδρανών υλικών και 

παραπροϊόντων εκσκαφής 

o Προστασία αναγλύφου  

o Προστασία της σύνθεσης του εδάφους  

o Έλεγχος επιπέδων ρύπων από απόβλητα 

απορρίμματα 

o Αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 

τμημάτων του ακινήτου 

o Έλεγχος απορροής στο βόρειο τμήμα του 

ακινήτου που έχει εντονότερο ανάγλυφο 

+ 

ΒΠ 

Ο χρόνος 
εμφάνισης των 

επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 
επιπτώσεων 

στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

 

Μέσω της προτεινόμενης λύσης το ΕΣΧΑΔΑ συνεισφέρει στον 

περιορισμό του φαινόμενου της ερημοποίησης και της 

υποβάθμισης των ελεύθερων χώρων. Οι προτεινόμενοι όροι 

δόμησης χαρακτηρίζονται ήπιοι, ενώ η οικοδομήσιμη 

επιφάνεια είναι σημαντικά μικρότερη από τις υπόλοιπες 

εναλλακτικές. Τα φαινόμενα της διάβρωσης θα ελεγχθούν 

στο βόρειο τμήμα του ακινήτου μέσω των 

προγραμματιζόμενων χρήσεων. Στη φάση κατασκευής των 

μεταφορικών υποδομών αεροδρομίου κατηγορίας Β’ θα 

επιβληθούν όροι και μέτρα ελέγχου της σύνθεσης και του 

πορώδους του εδάφους. Παράλληλα θα πρέπει να 

ακολουθηθούν κατευθύνσεις για περιορισμό της χρήσης 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Τα υφιστάμενα 

απορρίμματα στις ελεύθερες επιφάνειες θα πρέπει να 

απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ για τη φάση λειτουργίας 

της επένδυσης να προβλεφθεί  η ορθολογική διαχείριση 

απορριμμάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Οι 

επιπτώσεις από τη δημιουργία γκολφ θα είναι ισχυρότερες για 

την περιβαλλοντική παράμετρο του εδάφους. Ακολουθώντας 

ωστόσο κατευθύνσεις για τη βιώσιμη κατασκευή και 
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λειτουργία του αναμένεται να προκύψουν πλεονεκτήματα. 

Θα δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου που με τις 

κατάλληλες φυτεύσεις θα βελτιώσει τη δομή του εδάφους. 

Αποτέλεσμα θα είναι ο πληρέστερος έλεγχος και μείωση της 

διάβρωσης, Η απορροφητικότητα του εδάφους θα αυξηθεί 

και επιφανειακή απορροή θα περιοριστεί . Θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα αποτροπής ρύπανσης και απορρύπανσης του 

εδάφους από τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα. 

Θα τεθούν περιορισμοί για φυσική λίπανση των εδαφών στο 

μέτρο του δυνατού και θα ελεγχθούν τα παράσιτα με 

φυσικές μεθόδους. Ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των 

επιπτώσεων θα είναι βραχυπρόθεσμος και η εμφάνισή τους 

θα γίνει αισθητή με την εκκίνηση των έργων της επένδυσης 

ενώ η διάρκεια μόνιμη. Οι επιπτώσεις εμφανίζουν συνέργεια 

με τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως, τη χλωρίδα-πανίδα 

τα ύδατα και το τοπίο της περιοχής. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ : Έδαφος 

o Χρήση οργανικών λιπασμάτων  

o Αποκαταστάσεις υποβαθμισμένων χώρων που δέχονταν αδρανή υλικά και παραπροϊόντα εκσκαφών 

o Απομάκρυνση ημιτελών αυθαίρετων κατασκευών, εγκαταλελειμμένων οχημάτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων    

o Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κυρίως στο βόρειο τμήμα του ακινήτου όπου υπάρχει έντονο ανάγλυφο 

o Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την περιοχή μελέτης 

o Συνεργασία με δημοτική αρχή για την ασφαλή αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων 

o Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

o Ορθολογική διαχείριση και διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων  

o Διαβροχή εδάφους κατά τη φάση κατασκευής  

o Συνεργασία με φορείς για την προστασία του εδάφους 

o Μεταφορά κατάλληλων υλικών για τη διαμόρφωση του εδάφους 

o Μείωση διαβρωτικών φαινομένων από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και αιολική διάβρωση  

o Βελτίωση πορώδους εδάφους  

o Περιορισμός λιπασμάτων και υποκατάσταση με φυσική λίπανση στην έκταση του 9οπου γκολφ 

o Περιορισμός φυτοφαρμάκων και έλεγχος των παρασίτων με φυσικές μεθόδους στην έκταση γκολφ 

o Φυτεύσεις δέντρων και θάμνων για την ενίσχυση της δομής του υπεδάφους 

o Μέτρηση δονήσεων και γεωλογικών παραμέτρων πλησίον των προγραμματιζόμενων μεταφορικών υποδομών 

o Λήψη μέτρων αποφυγής ρύπανσης από τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών 

o Σχεδιασμός μέτρων απορρύπανσης 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Ύδατα 
o Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων  

o Επάρκεια διαθέσιμου νερού για ύδρευση 

o Επάρκεια διαθέσιμου νερού για άρδευση 

o Ασφαλής διαχείριση και διάθεση λυμάτων 

o Επαναχρησιμοποίηση νερού  

o Προστασία λιμνοθάλασσας Βερβερόντας  

o Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας υδάτων 

o Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων 

o Έλεγχος περιβαλλοντικών ατυχημάτων 

o Επάρκεια υδάτων για πυρασφάλεια 

 

 

 
 

-/0 

ΒΠ 

Ο χρόνος 

εμφάνισης των 
επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 

επιπτώσεων 
στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

 

Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδος θα επιφέρει 

αύξηση αναγκών σε υδάτινους πόρους, αλλά οι επιπτώσεις 

μπορούν να αντιμετωπισθούν, με τη λήψη μέτρων 

ορθολογικής διαχείρισης και περιορισμού της κατανάλωσης. 

Μέσω της παρούσας ΣΜΠΕ παρέχονται κατευθύνσεις και 

προτάσεις για τη διασφάλιση των υδατικών πόρων. Ανάμεσα 

σε αυτές διακρίνεται η προστασία από την υδάτινη ρύπανση, 

ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων, η επαναχρησιμοποίηση 

του νερού για άρδευση των κοινοχρήστων χώρων και του 

πρασίνου. Η δημιουργία 9οπου γκολφ και μεταφορικών 

υποδομών θα δημιουργήσει  αυξημένες καταναλώσεις, όμως 

οι τρόποι διασφάλισης των ποσοτήτων είναι διαχειρίσιμοι. Η 

ποσότητα νερού που αναμένεται να καταναλώσει το 9οπο 

γήπεδο γκολφ μπορεί να ελαττωθεί αν υπάρξει σωστή 

σχεδίαση και πληρέστερη διαχείριση. Ορισμένες κατευθύνσεις 

είναι η άρδευση με κατάλληλες μεθόδους και σε επιλεγμένες 

περιοχές του γηπέδου, η επιλογή κατάλληλης ποικιλίας 

γρασιδιού με μειωμένη αρδευτική ανάγκη, η εκμετάλλευση 

του νερού δεύτερης χρήσης, η χρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων λυμάτων, η εφαρμογή τεχνολογίας 

αφαλάτωσης. Η απόληψη μέρους του νερού των μικρών 
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υδατορεμάτων καθώς και η συλλογή ομβρίων δύναται να 

υποστηρίζουν τις ανάγκες άρδευσης. Κατά τα λοιπά οι 

προβλεπόμενοι χρήστες μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης είναι 

περιορισμένοι και ανέρχονται στους 661. Προκειμένου να 

αποφευχθεί μεταφορά ρυπαντικών φορτίων από την έκπλυση 

του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου προς τη 

θάλασσα, θα πρέπει να κατασκευασθεί τάφρος ανάσχεσης η 

οποία να είναι εξοπλισμένη έτσι ώστε να συγκρατεί 

υδρογονάνθρακες. Οι ανάγκες αναμένονται να καλυφθούν 

ενώ ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων θα 

είναι βραχυπρόθεσμος ενώ η διάρκεια μόνιμη. Οι 

επιπτώσεις εμφανίζουν συνέργεια με τις επιπτώσεις σε 

άλλους τομείς όπως, το έδαφος και την ανθρώπινη υγεία. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ : Ύδατα 

o Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης  άρδευσης και ορθολογική διαχείριση υδάτινών πόρων 

o Ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων για τις προγραμματιζόμενες χρήσεις της επένδυσης ή συνδεση με δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης  

o Εφαρμογή συστήματος ελέγχου διαρροών στο μελλοντικό υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο 

o Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και διασφάλιση προστασίας των υδάτινων πόρων από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης 

o Εξασφάλιση ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας των υδάτινων πόρων προς ύδρευση 

o Εφαρμογή αντιπλημμυρικών έργων 

o Έλεγχος ρύπανσης, βελτίωση δικτύων διανομής και περιστολή της σπατάλης του υδατικού δυναμικού στην περιοχή του ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδος 

o Προώθηση δράσης για εξασφάλιση ποιότητας νερού, μέσω ανακύκλωσης ή αφαλάτωσης  

o Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης επισκεπτών και εργαζομένων  

o Πρόβλεψη υδατικών αποθεμάτων για πυρόσβεση 

o Πρόβλεψη υδατικών αναγκών μεταφορικών υποδομών αεροδρομίου Β’ κατηγορίας 

o Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

o Πρόβλεψη κατάλληλου σχεδιασμού γηπέδου γκολφ προκειμένου να μειωθούν οι αρδευτικές ανάγκες 

o Επιλογή χλοοτάπητα γκολφ με μικρή αρδευτική ανάγκη 

o Επιλογή κατάλληλης μεθόδου άρδευσης και εφαρμογή επιλεκτικής άρδευσης ανάλογα με τις απαιτήσεις του γηπέδου γκολφ 

o Διερεύνηση εκμετάλλευσης επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση 

o Εφαρμογή συστημάτων συλλογής κατακρημνισμάτων  

o Μεταφορά ύδατος για την κάλυψη υδατικών αναγκών 

o Εφαρμογή τεχνολογίας αφαλάτωσης  

o Χρήση ΑΠΕ που θα στηρίζουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του 9οπου γηπέδου και θα ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας του επένδυσης 

o Συνεργασία με ΔΕΥΑ Ερμιονίδας 

o Σχεδιασμός μέτρων αντιρρύπανσης από τη λειτουργία του αεροδρομίου  

o Δημιουργία τάφρου ανάσχεσης 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Ατμόσφαιρα 
o Μείωση της αέριας ρύπανσης στην 

ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 

Κρανιδίου 

o Προστασία της ποιότητας του αέρα και 

εφαρμογή τεχνολογιών απορρύπανσης 

o Μείωση των εκπομπών αέριων (οξείδια 

άνθρακα, οξείδια αζώτου, οξείδια θείου, 

όζον κ.α.) 

o Εμφάνιση δυσάρεστων οσμών 

o Αύξηση κίνησης αυτοκινήτων 

o Λήψη μέτρων για τον περιορισμό εκπομπών 

τα οποία οφείλονται στις μεταφορικές 

υποδομές  

o Αύξηση εναέριας κυκλοφορίας 

0/+ 

ΜΠ 

Ο χρόνος 
εμφάνισης των 

επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 
επιπτώσεων 

στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

 

Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας αναμένεται 

να επιφέρει ανεκτή προς το οικιστικό περιβάλλον αύξηση των 

αέριων ρύπων, λόγω των εξελισσόμενων δραστηριοτήτων. Οι 

επιπτώσεις της αύξησης αέριων ρύπων, μπορούν να 

αντιμετωπισθούν με την λήψη μέτρων πρόληψης, ελέγχου 

και προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Θα 

απαιτηθεί προσεκτικός σχεδιασμός των μεταφορικών 

υποδομών και θα διερευνηθεί η ανάγκη λήψης επιπρόσθετων 

μέτρων για την ανάπτυξη αεροδρομίου Β’ κατηγορίας. Για 

την ηχοπροστασία θα πρέπει να περιληφθούν φυσικά και 

τεχνητά ηχοπετάσματα. Θα πρέπει να προβλεφθεί η τακτική 

σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την κάλυψη των 

αναγκών του ακινήτου. Η θέση και η μορφολογία του 

ακινήτου χαρακτηρίζεται από ανέμους μέτριας έντασης που 

θα βοηθούν στη διασπορά των ρύπων. Για τη δημιουργία του 

9οπου γκολφ, θα πρέπει να αποφευχθεί το σύνηθες 

πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι άμεσα 

συνυφασμένο με την χρήση αγροχημικών (φυτοφαρμάκων 

και λιπασμάτων) για την συντήρηση του χλοοτάπητα και 

σχετίζεται με τον τρόπο άρδευσης (εφαρμογή τεχνητής 

βροχής), όπου σε συνδυασμό με την ύπαρξη αέρα, διασπείρει 

τα μικροσωματίδια του νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 
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Για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων συστήνεται με 

όρους η βιολογική λίπανση, η περιορισμένη χρήση 

αγροχημικών και η εφαρμογή περιορισμένης και κατάλληλης 

άρδευσης. Ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων 

θα είναι μακροπρόθεσμος ενώ η διάρκεια μόνιμη γεγονός 

που οφείλεται στην κατασκευή των έργων και στην 

οικονομική ανάπτυξη που θα επέλθει στην περιοχή. Οι 

επιπτώσεις εμφανίζουν συνέργεια με τις επιπτώσεις σε 

άλλους τομείς όπως τα ύδατα, το έδαφος και οι κλιματικοί 

παράγοντες.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ : Ατμόσφαιρα 

 

 

o Αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

o Εφαρμογή ΑΠΕ 

o Έλεγχος σκόνης και μικροσωματιδίων κατά την περίοδο κατασκευής των έργων, τακτική διαβροχή εργοταξιακών χώρων 

o Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων στις προβλεπόμενες χρήσεις 

o Έλεγχος καύσης και ορθής ρύθμισης καυστήρων 

o Θερμομόνωση κτιρίων, λεβήτων και σωληνώσεων προς εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών ρύπανσης 

o Οργάνωση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την εξυπηρέτηση του ακινήτου 

o Κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης που θα εξυπηρετεί τη μονάδα επένδυσης με πρόβλεψη περιορισμού των οσμών 

o Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

o Προώθηση χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς (ηλεκτροκίνητα, ηλιακά), εντός της επένδυσης 

o Αυστηροί κανόνες χρήσης αγροχημικών και φυτοφαρμάκων 

o Αυστηροί κανόνες λίπανσης και εφαρμογή στα πλαίσια του δυνατού αρχών βιολογικής λίπανσης με κατάλληλη πρακτική άρδευσης 

o Εφαρμογή προγράμματος μετρήσεων ποιότητας ατμόσφαιρας 

o  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Κλιματικοί 
παράγοντες 

o Περιορισμός εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

o Μείωση κατανάλωσης ενέργειας - καυσίμων 

o Προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας και 

χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

o Περιορισμός ερημοποίησης 

o Εφαρμογή φυτεύσεων για τη διατήρηση 

μικροκλίματος 

0 

ΜΠ 

Ο χρόνος 

εμφάνισης των 
επιπτώσεων 

είναι μακρύς 

Μ 

Η διάρκεια των 

επιπτώσεων 
στο περιβάλλον 

είναι μόνιμη 

Οι επιπτώσεις στους κλιματικούς παράγοντες 

παραμένουν ουδέτερες και τυχόν ζητήματα που 

συνδέονται μπορούν να αντιμετωπισθούν με την 

πρόληψη και λήψη μέτρων μείωσης εκπομπών 

αερίων και χρήσης μορφών ενέργειας φιλικών προς 

το περιβάλλον, την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού. Για τη δημιουργία 

των μεταφορικών υποδομών θα πρέπει να ληφθεί 

επιπλέον μέριμνα για φυτεύσεις έτσι ώστε να 

διατηρηθεί το μικροκλίμα της περιοχής. Η 

δημιουργία 9οπου γηπέδου γκολφ θα συμβάλει θετικά 

στο μικροκλίμα της περιοχής και θα ελαχιστοποιηθεί το 

φαινόμενο ερημοποίησης που παρατηρείται στο κέντρο 

του ακινήτου. Το τμήμα του γκολφ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και αυτό φυτεύσεις δέντρων έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένας πνεύμονας πρασίνου όπου θα 

λειτουργεί ως αντιστάθμισμα με τη λειτουργία των 

μεταφορικών υποδομών. Ο χρονικός ορίζοντας 

εμφάνισης των επιπτώσεων θα είναι μακροπρόθεσμος 

ενώ η διάρκεια μόνιμη γεγονός που οφείλεται στην 

κατασκευή των έργων και στην οικονομική ανάπτυξη 

που θα επέλθει από τις προτεινόμενες χρήσεις του 
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ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας. Οι 

επιπτώσεις εμφανίζουν συνέργεια με τις επιπτώσεις σε 

άλλους τομείς όπως τα ύδατα, το έδαφος και η 

ατμόσφαιρα. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ:Κλίμα 

o Ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς  

o Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

o Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας 

o Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, με σκοπό τον έλεγχο και την μελλοντική εξοικονόμησή της 

o Κατάλληλος σχεδιασμός και προσανατολισμός των κτιρίων για εξοικονόμηση ενέργειας (πράσινες στέγες, κατάλληλη θερμομόνωση,  

o εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού 

o Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

o Περιορισμός φαινομένου ερημοποίησης της έκτασης του ακινήτου μετά την περίοδο λειτουργίας της επένδυσης 

o Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, χρήση υλικών παραδοσιακών και φιλικών προς το περιβάλλον 

o Δενδοφύτευση, φύτευση ενδημικών θάμνων και μη υδροβόρων φυτών  στην  έκταση του γκολφ και πλησίον της μεταφορικής υποδομής 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Είδος & Ένταση Χρονικός 
ορίζοντας 

Διάρκεια 

Τοπίο  
o Ανάδειξη και αναβάθμιση φυσικού τοπίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου 

o Απομάκρυνση αδρανών υλικών  και 

παραπροϊόντων εκσκαφών 

o Προστασία από διάβρωση ιδιαίτερα στο 

βόρειο τμήμα του ακινήτου  

o Χρήση υλικών που να εναρμονίζονται με το 

φυσικό περιβάλλον 

o Αποφυγή αυθαιρεσιών/καταπατήσεων  

o Εφαρμογή χρήσεων γης και όρων δόμησης 

  

 

 

+ 

ΒΠ 

Ο χρόνος 
εμφάνισης των 

επιπτώσεων 

είναι βραχύς 

Μ 

Η διάρκεια των 

επιπτώσεων 

στο περιβάλλον 
είναι μόνιμη 

 

Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδος εκτιμάται ότι θα 

έχει θετικές επιπτώσεις στο τοπίο μέσω της λήψης μέτρων 

προστασίας και αποκατάστασης του τοπίου. Οι αυθαίρετες 

κατασκευές και οι καταπατήσεις θα μετατραπούν σε χώρους 

αναψυχής, άθλησης τουρισμού και παραθερισμού και 

μεταφορικών υποδομών παρέχοντας κοινωνικά και οικονομικά 

οφέλη στην τοπική κοινωνία. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης 

από το ΕΣΧΑΔΑ είναι ήπιοι και φιλικοί διασφαλίζοντας την 

αειφορία της περιοχής και τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά. Η 

οικοδομήσιμη επιφάνεια είναι σημαντικά μικρότερη από τις 

υπόλοιπες εναλλακτικές. Οι προβλεπόμενοι χρήστες μέσω της 

ισόρροπης ανάπτυξης είναι περιορισμένοι και ανέρχονται στους 

661. Στην έκταση θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της 

ερημοποίησης (ιδιαίτερα στο κέντρο της έκτασης) και της 

διάβρωσης. Θα εκλείψουν οι καταπατήσεις εκτάσεων της 

περιουσίας του Δημοσίου, και θα απομακρυνθούν τα αδρανή 

υλικά και τα απορρίμματα. Το γήπεδο γκολφ με τους χώρους 

πρασίνου θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής 

προσφέροντας ισχυρά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. Το τοπίο 

στην παρούσα φάση θεωρείται υποβαθμισμένο ενώ μέσω των 

προτεινόμενων αναπλάσεων η αισθητική του τοπίου θα 

βελτιωθεί. Αναμένεται επίσης η αξιοποίηση του φυσικού 
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αναγλύφου για την εξέλιξη της επένδυσης. Ο χρονικός 

ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων θα είναι 

βραχυπρόθεσμος ενώ η διάρκεια μόνιμη  γεγονός που 

οφείλεται στην κατασκευή των έργων και στην οικονομική 

ανάπτυξη που θα επέλθει στην περιοχή. Οι επιπτώσεις 

εμφανίζουν συνέργεια με τις επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως, 

το έδαφος, τη βιοποικιλότητα τα ύδατα και τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Τοπίο 

o Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

o Προστασία του φυσικού τοπίου 

o Δημιουργία χώρων πρασίνου 

o Έλεγχος χρήσεων γης 

o Περιορισμός καταπατήσεων αυθερεσιιών 

o Απομάκρυνση ημιτελούς εγκατάστασης επεξεργασιας λυμάτων 

o Εκμετάλλευση φυσικού αναγλύφου για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ    

o Αφαίρεση τσιμεντένιων αδρανών υλικών, παραπροϊόντων εκσκαφής και εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

o Ελεγχόμενη αλλοίωση της τοπογραφίας και του ανάγλυφου της περιοχής  

o Έλεγχος ερημοποίησης 

o Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών κινδύνων (πυρκαγιές κ.α.) 

o Περιορισμός αποψίλωσης και βόσκησης 
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Ζ.3 Συμπεράσματα 

 
Από τη συνοπτική αξιολόγηση – σχολιασμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων, ως προς τις 

πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο 

Χέλι Αργολίδος, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 

- Βιοποικιλότητα:  Το έδαφος της ευρύτερης περιοχής μελέτης αναμένεται να 

ωφεληθεί. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη έκταση δόμησης με 

χαμηλό συντελεστή δόμησης. Στην έκταση θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της 

ερημοποίησης (ιδιαίτερα στο κέντρο της έκτασης) και της διάβρωσης. Θα εκλείψουν 

οι καταπατήσεις εκτάσεων της περιουσίας του Δημοσίου, και θα απομακρυνθούν τα 

αδρανή υλικά και τα απορρίμματα. Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδος 

στοχεύει στην προστασία του βιοτικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της υφιστάμενης 

πανίδας και χλωρίδας. Η βιοποικιλότητα χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυρίως 

θαμνωδών  ειδών και δεν περιλαμβάνει προστατευόμενα είδη. Το ακίνητο δέχεται 

διαρκή  υποβάθμιση με διάφορες αυθαίρετες χρήσεις  και καταπατήσεις οι οποίες 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Η Ισόρροπη 

ανάπτυξη αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Οι όροι δόμησης 

χαρακτηρίζονται ήπιοι, ενώ η οικοδομήσιμη επιφάνεια είναι σημαντικά μικρότερη από 

τις υπόλοιπες εναλλακτικές. Η έκταση 9 οπών γκολφ δύναται να λειτουργήσει ως 

πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή. Η περιοχή θεωρείται κατάλληλη για 

χωροθέτηση γκολφ μιας και δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον σε προστατευόμενη 

περιοχή Natura, σε δασική περιοχή, σε καλλιεργήσιμη περιοχή, σε περιοχή ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους ή σε άλλη χαρακτηρισμένη περιοχή με περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά.  Η προστασία της βιοποικιλότητας μπορεί να γίνει με λήψη μέτρων 

για την αποκατάστασης και ενίσχυσης της χλωρίδας σε σημεία που έχει δεχθεί 

υποβάθμιση. Τα είδη πέραν του ότι θα πρέπει να είναι ενδημικά της περιοχής θα 

πρέπει να μην είναι γενετικά τροποποιημένα και να παρουσιάζουν περιορισμένες 

αρδευτικές ανάγκες. Οι επιπτώσεις από τις μεταφορικές υποδομές σε σχέση με την 

προστασία της βιοποικιλότητας – χλωρίδας – πανίδας της περιοχής μελέτης μπορούν 

μέσω της πρόληψης και της επιβολής όρων και μέτρων να ελεγχθούν και να 

αντιμετωπισθούν. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί η χάραξη κατευθύνσεων για 

την ανάδειξη του οικοτόπου της λιμνοθάλασσας Βερβερόντας. Η πρόταση για 

ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών θα πρέπει να περιλαμβάνει την ένταξη φυτεύσεων 

για την ενίσχυση της ηχοπροστασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία 

του αεροδρομίου δεν θα έχει επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της λιμνοθάλασσας 

Βερβερόντας, και παρότι ότι η περιοχή δεν προστατεύεται περιβαλλοντικά,  θα πρέπει 

σε συνεργασία με κατάλληλο επιστημονικό φορέα ή περιβαλλοντική οργάνωση να 
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εφαρμοσθεί σύστημα παρακολούθησης των πληθυσμών το οποίο θα αποτελέσει 

τμήμα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επένδυσης.     

 

- Πληθυσμός:  Μέσω της προτεινόμενης λύσης του ΕΣΧΑΔΑ Πόρτο Χέλι Αργολίδος 

ιδιαίτερα θετικές θα είναι οι επιπτώσεις αναφορικά με τον τοπικό πληθυσμό της 

περιοχής του Πόρτο Χελίου. Η προτεινόμενη επένδυση θα δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και κυρίως μόνιμες κατά τη φάση λειτουργίας. Η 

Δημοτική Κοινότητα Πορτο Χελίου θα προσελκύσει επιπλέον μόνιμο πληθυσμό από τις 

πλησίον περιοχές και θα τροποποιηθεί σταδιακά η ταυτότητα της περιοχής η οποία 

στην παρούσα κατάσταση θεωρείται αποκλειστικά ως παραθεριστικός προορισμός.  

Συγκριτικά οφέλη θα προκύψουν για την πληθυσμιακή ηλικιακή σύνθεση. Η 

προτεινόμενη χρήση μεταφορικών υποδομών με τη δημιουργία αεροδρομίου 

κατηγορίας Β’, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα,  θα προσελκύσει επιπλέον 

τουρισμό. Η προτεινόμενη επένδυση θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Μέσω των 

παρεμβάσεων δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για τη βελτίωση της  

πληθυσμιακής δομής, της ηλικιακής σύνθεσης, την διαφύλαξη και προαγωγή της 

κοινωνικής συνοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου. Η περιοχή θα 

αξιοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί προσφέροντας ποικίλα οικονομικά οφέλη, 

 

- Ανθρώπινη Υγεία:  Η ανάπτυξη της Ισόρροπης Ανάπτυξης μέσω των διατάξεων του 

Ν.3986/2011 θα συνεισφέρει θετικά στην προστασία της ανθρώπινης υγείας των 

επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων. Αρχικά θα εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από τις ανεξέλεγκτες αυθαίρετες λειτουργίες που συντελούνται εντός του 

ακινήτου (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης αδρανών υλικών). Θα απομακρυνθούν 

τα απορρίμματα τα οποία αποτελούν εστία ρύπανσης και πλήγμα για τη δημόσια υγεία 

και η ημιτελής εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων η οποία αποτελεί κίνδυνο 

πρόκλησης ατυχήματος μιας και είναι αφύλακτη. Μέσω της επένδυσης θα βελτιωθεί η 

διασύνδεση για την εξυπηρέτηση περιστατικών υγείας. Θα επεκταθούν τα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας (ύδρευση, άρδευση αποχέτευση). Το οδικό δίκτυο θα δεχτεί τις 

κατάλληλες βελτιώσεις παύοντας τη χρήση χωματόδρομων ιδιαίτερα εντός του 

ακινήτου, βελτιώνοντας παράλληλα τη σήμανση. Αναφορικά με τα επίπεδα θορύβου 

πλησίον των μεταφορικών  υποδομών θα πρέπει να ενταχθούν φυτεύσεις οι οποίες θα 

δρουν ως ηχοπετάσματα. Τακτικό πρόγραμμα μετρήσεων θορύβου και ποιότητας 

αέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ταυτόχρονα θα περιοριστούν οι επιδράσεις από 

οχλήσεις, όπως ο θόρυβος, η ατμοσφαιρική ρύπανση. Για τη δημιουργία γκολφ θα 

πρέπει να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που 

μπορούν να καταλήξουν μέσω της διήθησης στο υδάτινο οικοσύστημα. 
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- Υλικά περιουσιακά στοιχεία: Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδας εκτιμάται 

ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις. Θα επιτευχθεί αύξηση της απασχόλησης με εργασία 

στις προγραμματιζόμενες χρήσεις (9οπο γήπεδο γκολφ, ξενοδοχεία, σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα, μεταφορικές υποδομές με χρήση αεροδρομίου β’ 

κατηγορίας). Ακόμη δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για αύξηση του 

τουρισμού. Οι πλησίον τουριστικές υποδομές και λοιπές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν 

από την αυξημένη τουριστική και παραθεριστική ροή. Θα προαχθεί η κοινωνική και 

οικονομική ευημερία της Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο Χελίου και κατ’επέκταση της 

Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου. Οι μεταφορικές υποδομές θα  προσδώσουν 

επιπρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική. Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του 

Δημοσίου εξασφαλίζεται ενώ παράλληλα θα ανέλθουν οι αντικειμενικές αξίες της 

περιοχής. Επιπλέον θα βελτιωθεί το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

 
 

- Πολιτιστική κληρονομιά: Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο χέλι Αργολίδας  συνεισφέρει 

στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Θετικές θα είναι οι 

επιπτώσεις για την ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της 

Δημοτικής Κοινότητας Πορτο Χελίου. Η προτεινόμενη χρήση των μεταφορικών 

υποδομών θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού 

μια και η εισροή των τουριστών προβλέπεται από χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον η 

προτεινόμενη επένδυση θα δημιουργήσει τουριστική κίνηση που θα ωφελήσει τη 

διάδοση του πολιτισμού της Πελοποννήσου.  Προβλέπεται αύξηση του εναλλακτικού 

πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος δύναται να αποφέρει οικονομικά οφέλη στην τοπική 

κοινωνία. Επιπλέον κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με 

τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

 

 

- Έδαφος: Μέσω της προτεινόμενης λύσης το ΕΣΧΑΔΑ συνεισφέρει στον περιορισμό 

του φαινόμενου της ερημοποίησης και της υποβάθμισης των ελεύθερων χώρων. Οι 

προτεινόμενοι όροι δόμησης χαρακτηρίζονται ήπιοι, ενώ η οικοδομήσιμη επιφάνεια 

είναι σημαντικά μικρότερη από τις υπόλοιπες εναλλακτικές. Τα φαινόμενα της 

διάβρωσης θα ελεγχθούν στο βόρειο τμήμα του ακινήτου μέσω των 

προγραμματιζόμενων χρήσεων. Στη φάση κατασκευής των μεταφορικών υποδομών 

αεροδρομίου κατηγορίας Β’ θα επιβληθούν όροι και μέτρα ελέγχου της σύνθεσης και 

του πορώδους του εδάφους. Παράλληλα θα πρέπει να ακολουθηθούν κατευθύνσεις 

για περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Τα υφιστάμενα 

απορρίμματα στις ελεύθερες επιφάνειες θα πρέπει να απομακρυνθούν με ασφάλεια, 

ενώ για τη φάση λειτουργίας της επένδυσης να προβλεφθεί  η ορθολογική διαχείριση 

απορριμμάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων. Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία 

γκολφ θα είναι ισχυρότερες για την περιβαλλοντική παράμετρο του εδάφους. 
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Ακολουθώντας ωστόσο κατευθύνσεις για τη βιώσιμη κατασκευή και λειτουργία του 

αναμένεται να προκύψουν πλεονεκτήματα. Θα δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου 

που με τις κατάλληλες φυτεύσεις θα βελτιώσει τη δομή του εδάφους. Αποτέλεσμα θα 

είναι ο πληρέστερος έλεγχος και μείωση της διάβρωσης, Η απορροφητικότητα του 

εδάφους θα αυξηθεί και επιφανειακή απορροή θα περιοριστεί.Θα τεθούν περιορισμοί 

για φυσική λίπανση των εδαφών στο μέτρο του δυνατού και θα ελεγχθούν τα 

παράσιτα με φυσικές μεθόδους. 

 

- Ύδατα: Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδος θα επιφέρει αύξηση αναγκών 

σε υδάτινους πόρους, αλλά οι επιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν, με τη λήψη 

μέτρων ορθολογικής διαχείρισης και περιορισμού της κατανάλωσης. Μέσω της 

παρούσας ΣΜΠΕ παρέχονται κατευθύνσεις και προτάσεις για τη διασφάλιση των 

υδατικών πόρων. Ανάμεσα σε αυτές διακρίνεται η προστασία από την υδάτινη 

ρύπανση, ο έλεγχος της ποιότητας των υδάτων, η επαναχρησιμοποίηση του νερού για 

άρδευση των κοινοχρήστων χώρων και του πρασίνου. Η δημιουργία 9οπου γκολφ και 

μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’ θα εμφανίσει  αυξημένες καταναλώσεις, όμως οι 

τρόποι διασφάλισης των ποσοτήτων είναι διαχειρίσιμοι. Η ποσότητα νερού που 

αναμένεται να καταναλώσει το 9οπο γήπεδο γκολφ μπορεί να ελαττωθεί αν υπάρξει 

σωστή σχεδίαση και πληρέστερη διαχείριση. Ορισμένες κατευθύνσεις είναι η άρδευση 

με κατάλληλες μεθόδους και σε επιλεγμένες περιοχές του γηπέδου, η επιλογή 

κατάλληλης ποικιλίας γρασιδιού, η εκμετάλλευση του νερού δεύτερης χρήσης, η 

χρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, η πιθανή εφαρμογή τεχνολογίας 

αφαλάτωσης, αξιοποίηση ομβρίων υδάτων. Κατά τα λοιπά οι προβλεπόμενοι χρήστες 

μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης είναι περιορισμένοι και ανέρχονται στους 661 και οι 

ανάγκες αναμένονται να καλυφθούν. 

 

- Ατμόσφαιρα – κλίμα: Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας αναμένεται να 

επιφέρει ανεκτή προς το οικιστικό περιβάλλον αύξηση των αέριων ρύπων, λόγω των 

εξελισσόμενων δραστηριοτήτων. Οι επιπτώσεις της αύξησης αέριων ρύπων, μπορούν 

να αντιμετωπισθούν με την λήψη μέτρων πρόληψης, ελέγχου και προστασίας της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας. Θα απαιτηθεί προσεκτικός σχεδιασμός των μεταφορικών 

υποδομών και λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την ανάπτυξη αεροδρομίου Β’ 

κατηγορίας. Για την ηχοπροστασία θα πρέπει να περιληφθούν φυσικά και τεχνητά 

ηχοπετάσματα. Θα πρέπει να προβλεφθεί η τακτική σύνδεση με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς για την κάλυψη των αναγκών του ακινήτου. Η θέση και η μορφολογία του 

ακινήτου χαρακτηρίζεται από ανέμους μέτριας έντασης που θα βοηθούν στη 

διασπορά των ρύπων. Για τη δημιουργία του 9οπου γκολφ, θα πρέπει να αποφευχθεί 

το σύνηθες πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι άμεσα συνυφασμένο με 

την χρήση αγροχημικών (φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων) για την συντήρηση του 
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χλοοτάπητα και σχετίζεται με τον τρόπο άρδευσης (εφαρμογή τεχνητής βροχής), 

όπου σε συνδυασμό με την ύπαρξη αέρα, διασπείρει τα μικροσωματίδια του νερού σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις. Για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων συστήνεται με 

όρους η βιολογική λίπανση, η περιορισμένη χρήση αγροχημικών ή και απαγόρευση σε 

ορισμένες περιόδους του χρόνου και η εφαρμογή περιορισμένης και κατάλληλης 

άρδευσης. 

 

- Τοπίο: Το ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδος εκτιμάται ότι θα έχει θετικές 

επιπτώσεις στο τοπίο μέσω της λήψης μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του 

τοπίου. Οι αυθαίρετες κατασκευές και οι καταπατήσεις θα μετατραπούν σε χώρους 

αναψυχής, άθλησης τουρισμού και παραθερισμού και μεταφορικών υποδομών 

παρέχοντας κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Οι προτεινόμενοι 

όροι δόμησης από το ΕΣΧΑΔΑ είναι ήπιοι και φιλικοί διασφαλίζοντας την αειφορία της 

περιοχής και τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά. Η οικοδομήσιμη επιφάνεια είναι 

σημαντικά μικρότερη από τις υπόλοιπες εναλλακτικές. Οι προβλεπόμενοι χρήστες 

μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης είναι περιορισμένοι και ανέρχονται στους 661. Στην 

έκταση θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ερημοποίησης (ιδιαίτερα στο κέντρο της 

έκτασης) και της διάβρωσης. Θα εκλείψουν οι καταπατήσεις εκτάσεων της περιουσίας 

του Δημοσίου, και θα απομακρυνθούν τα αδρανή υλικά και τα απορρίμματα. Το 

γήπεδο γκολφ με τους χώρους πρασίνου θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής 

προσφέροντας ισχυρά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. Το τοπίο στην παρούσα φάση 

θεωρείται υποβαθμισμένο ενώ μέσω των προτεινόμενων αναπλάσεων η αισθητική του 

τοπίου θα βελτιωθεί. Αναμένεται επίσης η αξιοποίηση του φυσικού αναγλύφου για 

την εξέλιξη της επένδυσης. 

 

Η επένδυση στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας ενδέχεται να δημιουργήσει ανεκτές αρνητικές 

επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να απομειωθούν, αν ληφθούν μέτρα ορθής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων 

πόρων από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης και με την προϋπόθεση αυστηρής τήρησης 

των μέτρων. 

Ζ.4 Ειδικοί όροι αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων    

Τα ειδικότερα μέτρα και όροι, που πρέπει να συνεκτιμηθούν για τη διασφάλιση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση των κατευθύνσεων του ΕΣΧΑΔΑ 

Ακινήτου στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας κατά τη φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας 

είναι:  

 

 

Εκσκαφές : 
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 Ασφαλή διάθεση ρυπασμένων ποσοτήτων χώματος στα σημεία που έχουν διατεθεί 

απορρίμματα  

 Απομάκρυνση αναχωμάτων αυτοσχέδιας πίστας motocross 

 Εξυγίανση εδάφους στα σημεία που έχει δεχθεί παραπροϊόντα τσιμέντου  

 Ασφαλή διάθεση αδρανών υλικών, οικοδομικών παραπροϊόντων από τους 

υφιστάμενους εργοταξιακούς χώρους. 

 Προσδιορισμός αναγκών ποσοτήτων χώματος για τη διαμόρφωση αναγλύφου στο 

9οπο γκολφ 

 Διασφάλιση κλίσεων αναγλύφου και αποφυγή εκσκαφών στο βόρειο τμήμα του 

ακινήτου  

 Επαναχρησιμοποίηση χώματος από τη διάνοιξη του αεροδιαδρόμου των μεταφορικών 

υποδομών (αεροδρόμιο κατηγορίας Β’) 

 Οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης των κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε οι εκσκαφές 

και τα τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν, να περιορισθούν και να αποφευχθούν οι 

άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις 

 Απαγόρευση διάθεσης προϊόντων χωματουργικών εργασιών σε ρέματα 

 Τακτική διαβροχή επιφανειών και χώρων εργασίας  
 

Δομημένο περιβάλλον : 

 Ελεγχόμενη αποξήλωση των δομικών στοιχείων αυθαίρετων κατασκευών 

 Απομάκρυνση ποιμνιοστασίου 

 Ασφαλή μεταφορά και διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και διερεύνηση τρόπων 

ανακύκλωσης 

 Υιοθέτηση βιοκλιματικού σχεδιασμού των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων χρήσεων 

«Τουρισμός-Αναψυχή» και «Μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

υποδομών και λειτουργιών».  

 Επιλογή φυσικών υλικών που να συνάδουν με τη φυσιογνωμία της περιοχής 

 Χωροθέτηση κατασκευών μεταφορικών υποδομών με τρόπο έτσι ώστε να 

προστατεύονται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής  

 Περιορισμός θορύβου με τεχνητά και φυσικά ηχοπετάσματα πλησίον των 

μεταφορικών υποδομών 

 Θέσπιση κανόνων δόμησης για την σύμπνοια των μορφολογικών χαρακτηριστικών 

 Κατευθύνσεις εξοικονόμησης ενέργειας φυσικών πόρων και καυσίμων κατά τη φάση 

κατασκευής 

 Υπογείωση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών γραμμών 

 Χωροθέτηση λειτουργιών της χρήσης Τουρισμός Αναψυχή όσο το δυνατόν σε 

απόσταση από τις μεταφορικές υποδομές  

 Η αρχιτεκτονική και η κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων, να λαμβάνει υπόψη τις 

κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας 
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 Ανάπτυξη νέου οδικού δικτύου και βελτίωση υφιστάμενων οδών 

 

Φυτεύσεις : 

 Εφαρμογή φυτεύσεων σε αναβαθμίδες (με διαφορά ύψους) στα όρια του νότιου 

τμήματος όπου θα χωροθετηθεί η χρήση Μεταφορικές Υποδομές για την προστασία 

του παρακείμενου οικισμού Πόρτο  Χελίου  

 Εφαρμογή χλωριδικών ειδών που να δεσμεύουν τους ρύπους πλησίον των 

μεταφορικών υποδομών 

 Φύτευση ενδημικών και αντιπροσωπευτικών φυτικών ειδών της περιοχής, στην 

περιοχή ανάπτυξη του σχεδίου 

 Ενίσχυση φυτεύσεων στο βόρειο τμήμα του ακινήτου για την αποφυγή διάβρωσης 

των πρανών με κλίση 

 Επιλογή ειδών με ελάχιστες αρδευτικές απαιτήσεις  

 Επιλογή μη γενετικά τροποποιημένου χλοοτάπητα για την εγκατάσταση γκολφ 

 Φύτευση δέντρων για τη δημιουργία πνεύμονα πρασίνου 

 Επαναχρησιμοποίηση κλαδεμάτων και εφαρμογή συστήματος κομποστοποίσης 

 Αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου με φυτευτικά είδη, τα οποία να είναι 

προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής 

 Η επιλογή των φυτευτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των 

κτιριακών εγκαταστάσεων να είναι τέτοια ώστε να μην παρεμποδίζει τον άμεσο 

φυσικό φωτισμό των κτιρίων, να συμβάλλει στη μείωση του θορύβου, να δημιουργεί 

ζώνη υψηλού – χαμηλού πρασίνου περιμετρικά των εγκαταστάσεων για την οπτική 

απομόνωση  

 

Θόρυβος : 

 Έλεγχος και παρακολούθηση των επιπέδων θορύβων πλησίον των μεταφορικών 

υποδομών 

 Διερεύνηση παραπόνων κατοίκων 

 Εφαρμογή τεχνητών και φυσικών ηχοπετασμάτων (κατασκευή υψηλής ζώνης 

δενδροφύτευσης) πλησίον του αεροδιαδρόμου εάν απαιτηθεί στο μέλλον από τη 

λειτουργία του αεροδρομίου. 

 Εφαρμογή τεχνολογιών ηχοπροστασίας στις δομημένες κτιριακές εγκαταστάσεις της 

χρήσης  Τουρισμός Αναψυχή 

 Λήψη μέτρων αντιθορυβικής προστασίας πλησίον των οδικών τμημάτων του ακινήτου   

 Αποφυγή επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος κατά τις ώρες κοινής ησυχίας 

 Απομάκρυνση πίστας motocross 

 Για τη χρήση του 9οπου γηπέδου γκολφ χρήση οχημάτων χαμηλού επιπέδου 

θορύβου 

 

Ύδρευση – Άρδευση : 
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 Εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των 

χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος 

 Επιλογή ενδημικών ειδών για τις φυτεύσεις με χαμηλές ανάγκες ύδρευσης 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και επισκεπτών  

 Χρησιμοποίηση τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης νερού 

 Επέκταση υδρευτικού και αρδευτικού συστήματος που να εξυπηρετεί το ακίνητο στο 

Πόρτο χέλι Αργολίδας   

 Τοποθέτηση ψηφιακών μετρητών κατανάλωσης ύδατος  

 Χρήση κατάλληλου γρασιδιού για τη δημιουργία 9οπου γκολφ, το οποίο να μην 

απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού  

 Αποθήκευση όμβριων υδάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είτε επιφανειακά είτε 

υπογείως, για χρήση κατά την καλοκαιρινή περίοδο άρδευσης 

 Μεταφορά ύδατος από παρακείμενες περιοχές  

 Εξασφάλιση υδατικών αποθεμάτων για πυρόσβεση  

 Καταγραφή των φυσικών αποθεμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πόρτο Χελίου 

 Διερεύνηση διάνοιξης γεώτρησης  

 Διερεύνηση εφαρμογής συστήματος αφαλάτωσης  

 

Ενέργεια : 

 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για συγκεκριμένες εφαρμογές στη χρήση 

μεταφορικών υποδομών  

 Χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας  

 Εφαρμογή συστημάτων BEMS στα κτίρια της χρήσης  «Τουρισμός – Αναψυχή» και 

«Μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και 

λειτουργιών» 

 Ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων  

 Εφαρμογή βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό και κατασκευή των κτιριακών 

εγκαταστάσεων  

 Εφαρμογή συστήματος γεωθερμίας για θέρμανση-ψύξη  

 Διατήρηση αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων  

 Εφαρμογή παθητικών συστημάτων σκίασης  

 Εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού με μικρές ενεργειακές 

απαιτήσεις  

 Χρήση μέσων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον εντός της χρήσης 

Μεταφορικών Υποδομών 

 

Στερεά απορρίμματα : 

 Απομάκρυνση απορριμμάτων από θέσεις εντός του ακινήτου 

 Συλλογή στερεών αποβλήτων σε κατάλληλους κάδους  

 Κατάλληλη σήμανση και επάρκεια κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων  
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 Διαχωρισμός και μεταφορά προς ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων στερών 

αποβλήτων 

 Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στους κοινόχρηστους χώρους, για τη συλλογή 

ανακυκλώσιμων και πράσινων υλικών 

 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου 

 Τακτική συλλογή απορριμμάτων και αποβλήτων  

 Ορισμός χώρων προσωρινής διάθεσης απορριμμάτων με υγειονομικά χαρακτηριστικά  

 Οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, με τακτικό λύσιμο 

και απολύμανση  

 Διασύνδεση με το διαδημοτικό σύστημα ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων  

 Διερεύνηση συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρίες για εξειδικευμένα υλικά και 

παραπροϊόντα (μπαταρίες, ελαστικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έλαια, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.α.)  

 Υιοθέτηση επαναχρησιμοποίησης υλικών και προϊόντων στο βαθμό του δυνατού  

 Απαγόρευση καύσης υλικών στην περιοχή υλοποίησης των έργων  

 Εκτεταμένη εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης και μέτρηση αποτελεσμάτων   στις 

χρήσεις «Τουρισμός – Αναψυχή» και «Μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών» κατά τη φάση λειτουργίας 

 Εφαρμογή συστήματος κομποστοποίησης  

 Διερεύνηση της χρήσης τωνυλικών που θα προκύψουν από την αποξήλωση της 

εγκαταλειμμένης μονάδας βιολογικού καθαρισμού ως υλικό διάστρωσης/έδρασης του 

αεροδιαδρόμου   

 

  

Υγρά απόβλητα : 

 Συνεργασία με ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για διερεύνηση σεναρίου διάθεσης σε κεντρική 

μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

 Ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο ακίνητο και διερεύνηση διασύνδεσης 

με κεντρικό δίκτυο  

 Εξέταση σεναρίου επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων για άρδευση  

 Συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες για τη μεταφορά επικίνδυνων υγρών 

αποβλήτων  

 Προστασία υδάτινου οικοσυστήματος λιμνοθάλασσας όρμου Πόρτο Χελίου και 

λιμνοθάλασσας Βερβερόντας  

 Προκειμένου να αποφευχθεί μεταφορά ρυπαντικών φορτίων από την έκπλυση του 

διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου προς τη θάλασσα, θα πρέπει να 

κατασκευασθεί τάφρος ανάσχεσης η οποία να είναι εξοπλισμένη έτσι ώστε να 

συγκρατεί υδρογονάνθρακες 

 Επαναχρησιμοποίηση νερού για καθαρισμό των οδών και πεζοδρομίων και 

μεταφορικών υποδομών  
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Αέρια απόβλητα : 

 Τακτική διαβροχή των περιοχών εκχωματώσεων και επιχωματώσεων, των τμημάτων 

αποθήκευσης αδρανών υλικών, για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και 

παρενόχλησης του παρακείμενου στα νότια οικισμού Πόρτο Χελίου 

 Ελάττωση του ρυθμού των εργασιών και εντατικοποίηση των μέτρων τις ημέρες που 

επικρατούν ισχυροί άνεμοι  

 Μεταφορά των αδρανών υλικών με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα 

 Έλεγχος σωστής καύσης και σωστής ρύθμισης των καυστήρων 

 Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς  

 Χρήση μικρών επαγγελματικών οχημάτων νεότερης τεχνολογίας για την εξέλιξη των 

έργων 

 Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου μέτρηση των αέριων εκπομπών που οφείλονται 

στις μεταφορικές υποδομές 

 Αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις πτήσεις  

 

Πυροπροστασία : 

 Λήψη μέτρων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας για την πρόληψη και 

κατάσβεση πυρκαγιών,  

 Συνεργασία με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία  

 Συνεργασία με τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς του Πόρτο Χελίου  

 Η εγκατάσταση των χρήσεων «Τουρισμός – Αναψυχή» και «Μεταφορικών, τεχνικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών» θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και 

πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται – συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

 

Ζ.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες   

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες εκφράζουν την -ανά δεδομένη στιγμή -υφιστάμενη κατάσταση ή 

την ανάπτυξη μιας περιοχής, ποσοτικοποιώντας τα δεδομένα και μετατρέποντας τα σε 

μετρήσιμα μεγέθη. Οι δείκτες αειφορικής ανάπτυξης δίνουν τη δυνατότητα σε μια περιοχή να 

καθορίσει το επίπεδο ανάπτυξης που ήδη βρίσκεται, το επιθυμητό επίπεδο που θα ήθελε να 

είναι (σύμφωνα με τους στόχους και τα προγράμματά της) και τη διαφορά μεταξύ των δύο 

δεδομένων καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των περιβαλλοντικών δεικτών προσδιορίζεται από 

την ικανότητα τους να οριοθετούν τους δεσμούς της περιοχής σε σχέση με την οικονομία, την 

κοινωνία, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα σε κάθε περίπτωση κι αποτυπώνοντας έτσι τα 

επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης σε σχέση και με την επίτευξη των στόχων για βιώσιμη 

ανάπτυξη. 
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Οι περιβαλλοντικοί δείκτες σήμερα στηρίζονται στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του 

περιβαλλοντικού και ανθρώπινου συστήματος. Σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης 

περιβαλλοντικών δεικτών, DPSIR, , η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ασκούν Πίεση (P: 

Pressure) στο περιβάλλον και ως αποτέλεσμα η κατάσταση του περιβάλλοντος μεταβάλλεται. 

Κατά αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε σε Επιπτώσεις (I: Impact) στην υγεία, στα οικοσυστήματα 

και στις πρώτες ύλες οι οποίες δύναται να εξάγουν μία κοινωνική Απάντηση (R: Response) 

που οδηγεί είτε πίσω σε Κινητήριες Δυνάμεις (D: Driving Forces) είτε στην Κατάσταση (S: 

State) ή τις Επιπτώσεις απευθείας. 

 

Η ενδεικτική παράθεση των ακόλουθων  περιβαλλοντικών δεικτών και δεικτών βιώσιμης 

ανάπτυξης,  μπορεί να εμπλουτιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν κατά την 

εξέλιξη της επένδυσης. Για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

δεικτών θα πρέπει να γίνεται σαφής καθορισμός του στόχου για κάθε δείκτη, να γίνεται 

ενδελεχής συλλογή  δεδομένων, υπολογισμός του δείκτη και σύγκριση με τον στόχο, επιλογή 

ενεργειών βελτίωσης ειδικά για τους δείκτες που δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος ή για δείκτες 

που υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα, επανάληψη των παραπάνω βημάτων. 

Όλη η ανάλυση και συσχέτιση των δεικτών θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα εφαρμοσθεί για την εν λόγω επένδυση, ενώ η 

περιβαλλοντική επίδοση των επιμέρους παραγόντων θα πρέπει να τυγχάνει σύγκρισης με 

ελληνικές ή διεθνείς καλές πρακτικές προκειμένου να διερευνάται η δυνατότητα συνεχούς 

βελτίωσης.  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Δείκτης Α.1 Ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης νερού για ύδρευση ανά άτομο ανά έτος 

Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι απαραίτητο στοιχείο για την 

βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των δραστηριοτήτων της επένδυσης. Η 

μέτρηση του σχετικού δείκτη θα υποβοηθήσει την λήψη μέτρων για εξοικονόμηση κρίσιμων  

φυσικών πόρων. 

 

Δείκτης Α.2 Ποσοστό μείωση της κατανάλωσης νερού για άρδευση ανά στρέμμα ανά έτος 

Καθώς οι προτεινόμενες από την επένδυση δραστηριότητες αναμένεται να απαιτούν επάρκεια 

υδατικών πόρων προς άρδευση θα πρέπει να παρακολουθείται η ένταση της χρήσης και να 

υιοθετούνται μέτρα μείωσης της χρήσης . 

 

Δείκτης  Α.3 Ποσοστό ομβρίων υδάτων που συλλέγονται κι επαναχρησιμοποιούνται 

Η υιοθέτηση μεθόδων και τεχνολογιών ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων θα 

συμβάλλει θετικά στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προτεινόμενων 

δράσεων. Η μέτρηση του αποτελέσματος της εφαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση 

των μέτρων. 
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Δείκτης Α.4 Ποσοστό «γκρί» νερού που ανακυκλώνεται 

Καθώς οι υδατικοί πόροι στην υπό μελέτη περιοχή είναι περιορισμένοι, η ενδεχόμενη 

εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης υδατικών πόρων καθώς και η αποδοτικότητά του αποτελεί 

ένα πεδίο που θα πρέπει να ελέγχεται. 

 

Δείκτης Α.5 Ποσοστό μείωσης της παραγωγής αστικών λυμάτων  

Ο όγκος των παραγόμενων λυμάτων/άτομο/ημέρα θα πρέπει να παρακολουθείται είτε 

λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας εντός της επένδυσης είτε αξιοποιούνται οι τοπικές 

δημόσιες υποδομές, προκειμένου να λαμβάνονται τα οποία μέτρα προγραμματισμού ώστε να 

μην επιβαρύνονται περισσότερο οι υποδομές ενώ παράλληλα να μειώνεται η όποια επίπτωση 

προέρχεται από την διάθεση των λυμάτων. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ : ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Δείκτης  Β.1 Ποσότητα (Κg) παραγόμενου απορρίμματος ανά 

επισκέπτη/οικιστή/φιλοξενούμενο ανά έτος 

Οι προτεινόμενες από το ΕΣΧΑΔΑ δραστηριότητες  παράγουν σημαντικές ποσότητες στερεού 

οικιακού τύπου αποβλήτου. Η μείωση του παραγόμενου απορρίμματος θα πρέπει να 

απασχολήσει τους λειτουργούς των διαφόρων χρήσεων . 

 

 

Δείκτης  Β.2 Ποσοστό παραγόμενου απορρίμματος στις περιόδους χείμωνας – καλοκαίρι 

Η περιοδικότητα παραγωγής στερεών οικιακού τύπου απορριμμάτων είναι απ’ευθείας 

συνδεδεμένη με τις εποχικές δραστηριότητες στην  περιοχή κι άρα συναρτώνται με τις ανα 

εποχή διαθέσιμες υποδομές –τοπικές και υπερτοπικές- διαχείρισης απορριμμάτων.  

 

Δείκτης Β.3 Ποσοστό απορριμμάτων που ανακυκλώνονται στις χρήσεις της προτεινόμενης 

ανάπτυξης 

Η περιβαλλοντική επίδοση των δραστηριοτήτων μπορεί εύκολα να αποτιμηθεί βάση του 

απορρίμματος που ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται ή επαναχρησιμοποιείται. Εντός των 

ορίων της επένδυσης δύνανται να υιοθετηθούν κίνητρα ή τοπικές πρωτοβουλίες που σε 

συνδυασμό με τα θεσμοθετημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης να επιτύχουν αύξηση 

των ποσοστών . 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Δείκτης  Γ.1 Αριθμός επισκεπτών χρήσης των μεταφορικών υποδομών, μέτρηση 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας και των εκλυόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
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Οι μετακινήσεις προς και γύρω από ένα τουριστικό προορισμό συμβάλλουν στην έκλυση 

αερίων του θερμοκηπίου και στην τοπική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Η λειτουργία των 

μεταφορικών υποδομών με αεροδρόμιο κατηγορίας Β’ επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση  

και χρειάζεται εποπτεία και υπολογισμός των ανθρακικών εκπομπών. Η παρακολούθηση του 

τρόπου μετακίνησης προς τον προορισμό, δύναται να συνεισφέρει στην υιοθέτηηση πιο 

φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς του πληθυσμού. Η συνεχής αξιολόγηση της  

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων  και μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δύναται να 

οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην απομείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 

της επένδυσης. 

 

Δείκτης  Γ.2 Ποσοστό της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας που προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές 

Η ενεργειακή κατανάλωση από το σύνολο της προβλεπόμενης επένδυσης δύναται να είναι 

αυξημένη, επηρρεάζοντας την διαθέση ποσότητα συμβατικής ενέργειας . Το ποσοστό χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών , είναι ενδεικτικό της συμβολής της επένδυσης στη συμβολή για την 

αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δείκτης  Δ.1 Αριθμός δραστηριοτήτων που προάγουν τον τοπικό χαρακτήρα (τοπικό 

πολιτιστικό προϊόν) 

Καθώς η ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών του Πόρτο Χελίου 

αποτελεί στόχο για την επένδυση, ο δείκτης αυτός θα υποβοηθά την αποτύπωση των 

δράσεων υποστήριξης του ως άνω στόχου που υποβοηθά την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Δείκτης Δ.2 Αριθμός τοπικού πληθυσμού που απασχολείται στη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων της ανάπτυξης 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση τοπικού  

πληθυσμού θα αποτελέσει βασικό μοχλό με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 

 

Δείκτης Δ.3 Επίπεδα ηχητικής όχλησης από τις δραστηριότητες της ανάπτυξης (dB από 

πηγές ηχορύπανσης) 

Η ηχορύπανση αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα επιβάρυνσης των περιοίκων από τις 

μεταφορικές δραστηριότητες όπως αυτές προτείνονται. Ο δείκτης δύναται να υποστηρίξει 

μέτρα για τη μείωση των επιπέδων θορύβου από την προτεινόμενη επένδυση. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δείκτης  Ε.1 Ποσοστό των εμπορικών-τουριστικών δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν σε 

εθελοντικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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Η ένταξη μονάδων των εμπορικών-τουριστικών  δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονοται στο 

ΕΣΧΑΔΑ σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης δύνανται να υποβοηθήσουν σημαντικά 

στην συνεχή βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης της προτεινόμενης 

ανάπτυξης. 

 

 

Δείκτης  Ε.2 Ποσοστό επισκεπτών-οικιστών φιλοξενουμένων που γνωρίζουν τις 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των δραστηριοτήτων της ανάπτυξης 

 

Η επικοινωνία των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών προς τους χρήστες των δραστηριοτήτων 

του ΕΣΧΑΔΑ είναι κρίσιμη καθώς δύναται να λειτουργήσει αθροιστικά και συμπληρωματικά 

προς τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ : ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Δείκτης  ΣΤ.1 Προστασία/διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας  

 

Η εξάπλωση του πληθυσμού των στοιχείων της τοπικής βιοποικιλότητας καθώς  και η 

παρακολούθηση της κατάσταση ειδών χλωρίδας στους χώρους της προτεινόμενης ανάπτυξης, 

παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζει είδη με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κρίνεται 

αναγκαία . Οι προαναφερθέντες ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί περιβαλλοντικοί δείκτες και 

δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να παρακολουθούνται σε επίπεδο κάθε μίας των 

προτεινόμενων από το ΕΣΧΑΔΑ δραστηριοτήτων- έργων. 

Ζ.6 Σύστημα παρακολούθησης   

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ και η Κ.Υ.Α. 107017/28.08.2006 απαιτούν την παρακολούθηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης. 

 

Προϋπόθεση για την επιτυχία υλοποίησης του ΕΣΧΑΔΑ Πόρτο Χελίου Αργολίδας για την 

κοινωνική αποδοχή του είναι η εφαρμογή των αρχών και κατευθύνσεων της βιώσιμης 

ανάπτυξης και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών στόχων. Η υιοθέτηση  διεθνών 

συστημάτων πιστοποίησης και η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης για τη λειτουργία τουριστικών και μεταφορικών υποδομών, είναι διαδικασίες 

αναγκαίες για τον ορθολογικό σχεδιασμό. Οι σύγχρονες κατευθύνσεις θέτουν την 

περιβαλλοντική λειτουργία τους, ως μία από τις σημαντικότερες τους προτεραιότητες, 

δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανταγωνιστικότητα και η αξιοπιστία τους, κρίνεται και 

από την περιβαλλοντική τους απόδοση και επίδοση.  
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Για τη βιώσιμη εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ Πόρτο Χελίου Αργολίδας, προτείνεται η εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.), το οποίο συνίσταται από 

τα ακόλουθα στοιχεία : 

 περιβαλλοντική πολιτική, η οποία συνιστά τη δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση 

της περιβαλλοντικής της επίδοσης 

 καθορισμός και ιεράρχηση περιβαλλοντικών στόχων 

 πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος 

 εκπαίδευση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση προσωπικού 

 ενημέρωση και συνεργασία με τους χρήστες  

 συστηματική περιγραφή μεθόδων, εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 

συνδέονται με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συνεχή 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

 πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας και θορύβου 

 

 

Ειδικότερα ως προς τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, αλλά και ως προς την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, το Σ.Π.Δ. λειτουργεί, 

ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο συμμόρφωσης, το οποίο αντιμετωπίζει με συστηματικό και 

συνεχή τρόπο τις υποχρεώσεις, που προέρχονται από τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης 

και τις πάγιες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 

Οι ενδεικτικοί στόχοι και ενέργειες του Σ.Δ.Π. κατά την λειτουργία του έργου, είναι : 

 Πρωτίστως η εξοικονόμηση νερού, μέσω του περιορισμού στην άσκοπη 

κατανάλωση, της αποτροπής απωλειών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται επίσης 

περιορισμός στην παραγωγή υγρών αποβλήτων 

 Περιορισμός και λήψη αναγκαίων μέτρων για την ηχορύπανση 

 Καθορισμός και ιεράρχηση περιβαλλοντικών στόχων  

 Περιβαλλοντική πολιτική, η οποία συνιστά τη δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση 

της περιβαλλοντικής της επίδοσης  

 Συστηματική περιγραφή μεθόδων, εργασιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 

συνδέονται με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συνεχή 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων  

 Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος  

 Εκπαίδευση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση προσωπικού  

 

Το Σ.Π.Δ. θα πρέπει να έχει ως ιδιαίτερο στοιχείο, όλα τα μέτρα που αφορούν τη προστασία 

από τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες της Μικτής Χρήσης, όπως έχουν περιγραφεί 

προηγουμένως. Ο φορέας ανάπτυξης θα πρέπει να συστήσει ομάδα με σχετική επιστημονική 

κατάρτιση για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Η. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Η.1 Γενικά 

 

Από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται και αξιολογούνται 

στις προηγούμενες ενότητες δεν αναμένονται μεγάλης κλίμακας και έντασης αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Προϋπόθεση για την επιτυχία υλοποίησης του ΕΣΧΑΔΑ Πόρτο 

Χελίου Αργολίδας είναι η εφαρμογή των αρχών και των κατευθύνσεων της βιώσιμης 

ανάπτυξης και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών στόχων.  

Γενικά πρέπει να προτιμώνται οι παρεμβάσεις που θα έχουν αειφόρο χαρακτήρα και θα έχουν 

την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική όχληση, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Ο φορέας διαχείρισης του σχεδίου σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στα στάδια του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:  

 

 Στη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων τόσο σε σχέση με την 

κατασκευή όσο και σε σχέση με τη λειτουργία των έργων υποδομών που θα 

κατασκευασθούν  

 Στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων  

 Στη συστηματική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (ποιότητα 

υδατικού δυναμικού, υπόγειου και επιφανειακού, ποιότητα ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος, ζητήματα θορύβου)  

 Στη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας  

 Οι παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού θα πρέπει να ενισχύουν την αναπτυξιακή, 

πολιτισμική και χωρική ενότητα του Πόρτο Χελίου 

 

Για το σύνολο των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν, καθώς και για τα συνωδά έργα αυτών, 

θα πρέπει να εφαρμόζεται η Νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και να 

εκπονούνται οι σχετικές μελέτες (ΠΠΕΑ, ΜΠΕ, ΕΠΜ) και στη συνέχεια να εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα μέτρα, οι περιορισμοί και οι όροι από τις σχετικές εγκρίσεις και τους 

Περιβαλλοντικούς Όρους. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται εάν λαμβάνονται υπόψη οι 

παρακάτω παράγοντες στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων:  

 

 η παρέμβαση να σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται συνολικά οι 

δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον  

 να μην επηρεάζονται η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά και τα μνημεία στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης  
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 ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο τοπικό οικοσύστημα και το έδαφος 

με την κατάληψη μόνο των απαιτούμενων, για την υλοποίηση, εκτάσεων κατά την 

κατασκευαστική φάση και την πρόβλεψη μέτρων προστασίας / αποκατάστασης  

 τήρηση των ορίων εκπομπής για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και των ορίων 

διάθεσης των υγρών απόβλητων  

 ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, φιλικών στο περιβάλλον, πρακτικών 

μείωσης των υγρών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης αποβλήτων (υγρών και 

στερεών) στο υδάτινο περιβάλλον  

 χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών υποδομών κατόπιν 

σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων συνοδευτικών μελετών για την 

αειφορική ανάπτυξη αυτών και της ευρύτερης περιοχής  

 αυστηρός έλεγχος για την τήρηση των ορίων της νομοθεσίας και τακτική 

παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους και του 

θορύβου  
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Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Η μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 

απαιτεί ευρύτερη αντιμετώπιση του αντικειμένου, αναφορικά με το πλήθος των 

περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς τα επί μέρους θέματα αξιολογούνται καλύτερα σε 

διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού. Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποσκοπεί στην πολεοδομική ωρίμανση του ακινήτου στο Πόρτο Χέλι 

Αργολίδας. Δεδομένου ότι αποτελεί συνολικά (ΣΜΠΕ – ΕΣΧΑΔΑ) μία διαδικασία εκπόνησης και 

έγκρισης ενός νέου πρωτότυπου σχεδιασμού, εκτιμούμε ότι η εμπειρία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, αρχής σχεδιασμού, αρμόδιας αρχής για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, υπηρεσιών του Περιφερειακού Συμβουλίου και μελετητών θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί ενώ θα απαιτηθεί συλλογική προσπάθεια και συνεργασία. Επίσης θα πρέπει να 

υπάρχει αμοιβαία συνεργασία με του φορέα επένδυσης με τους υφιστάμενους 

εγκατεστημένους φορείς. 

Οι βασικές δυσκολίες που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, πρωτίστως 

αφορούσαν την έλλειψη υφιστάμενων μελετών, την έλλειψη εκτενούς διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας και ότι δεν έχει δημιουργηθεί μία σαφώς αποδεκτή μεθοδολογία που θα 

μπορούσε να ακολουθηθεί για την υλοποίηση της μελέτης, γεγονός που δημιουργεί 

προβλήματα ομοιομορφίας με αντίστοιχες μελέτες, ενώ ενέχει τον κίνδυνο ενός μεγαλύτερου 

βαθμού υποκειμενικότητας και αβεβαιότητας των εκτιμήσεων.  

Επιμέρους δυσκολία αποτέλεσε η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου ακινήτου, με την ύπαρξη 

πολλών χρηστών.     

Σε κάθε περίπτωση, έγινε προσπάθεια, η παρούσα μελέτη να καλύψει ικανοποιητικά τόσο τις 

τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, τη διασφάλιση της λειτουργίας των τοπικών φορέων όσο 

και τις ουσιαστικές ανάγκες του σχεδίου -προγράμματος και των επιπτώσεών του στο 

περιβάλλον. 
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Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες πρέπει να εκπονηθούν στα 

πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΧΑΔΑ Ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργοιλίδας με σκοπό την εξασφάλιση 

και υποστήριξη των έργων και δραστηριοτήτων είναι: 

 

 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των νέων εγκαταστάσεων της προβλεπόμενης 

Μικτής Χρήσης 

 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής ακινήτου με έμφαση στο 

βόρειο τμήμα όπου υφίστανται κλίσεις στο ανάγλυφο 

 Μελέτη διερεύνηση υδατικού δυναμικού και καταναλώσεων κατά τη φάση σχεδιασμού 

της επένδυσης (απαραίτητη για τη δημιουργία μονάδας 9οπου γκολφ) 

 Μελέτη ηχοπροστασίας και ηχομόνωσης των εγκαταστάσεων λόγω της λειτουργίας των 

μεταφορικών υποδομών 

 Φυτοτεχνικές μελέτες και μελέτες χώρων πρασίνου. Οι μελέτες είναι απαραίτητες κυρίως 

για την ηχοπροστασία λόγω των μεταφορικών υποδομών αλλά και δευτερευόντως λόγω 

της δημιουργίας μονάδας 9οπου γκολφ 

 Επιπρόσθετες μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης χώρων και εγκαταστάσεων 

εφόσον απαιτηθούν 

 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής μελέτης ακινήτου Πόρτο Χελίου Αργολίδας 

 Μελέτες οδοποϊίας για τη διάνοιξη νέου οδικού δικτύου 

 Κυκλοφοριακές Μελέτες που αφορούν τις μεταφορικές υποδομές 

 Κυκλοφοριακές μελέτες εισόδου – εξόδου για την ασφαλή πρόσβαση στους χώρους του 

ακινήτου  

 Μελέτες ανάδειξης, προστασίας και ανάπλασης τμημάτων της περιοχής μελέτης 

 Μελέτη δημιουργίας συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Μελέτη αντιπυρικής προστασίας για το σύνολο της περιοχής του ακινήτου  

 Μελέτη για την εκτίμηση του θορύβου πέριξ του μικρού αεροδρομίου κατηγορίας Β’ και 

αντιθορυβική μελέτη  
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Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Όλες οι θέσεις λήψης των φωτογραφιών του παρατήματος αποτυπώνονται 
συγκεντρωτικά βάσει αρίθμησης στην ακόλουθη αεροφωτογραφία 
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1. Είσοδος Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου εκτός των ορίων του ακινήτου  
 
 

 
 

 
 

2. Βόρειο όριο ακινήτου. Άποψη περιοχής μελέτης προς το παραλιακό μέτωπο. 

Υφιστάμενη περίφραξη ακινήτου και ιδιοκτησιών  
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3. Κατοικίες εκτός του ακινήτου πλησίον του Βόρειου ορίου  
 
 
 
 
  

 
 

4. Ελεύθερη επιφάνεια εντός του ακινήτου  
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5. Εναπόθεση μπαζών και σκουπιδιών στο νότιο-κεντρικό τμήμα του ακινήτου  

 
 

6. Ελεύθερες επιφάνειες εντός του ακινήτου. Σε εκτεταμένα τμήματα παρατηρείται 

διασπορά απορριμμάτων 
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7. Οικοδομικά υλικά και παραπροϊόντα εκσκαφών  
 

 
 

8. Εναπόθεση εγκαταλειμμένων οχημάτων σε έκταση που δέχεται παραπροϊόντα 

εκσκαφών  
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9. Βόρειο όριο ακινήτου, ασφαλτοστρωμένη οδός σύνδεσης με τη Δημοτική Κοινόττητα 
Πορτοχελίου που διέρχεται εντός του ακινήτου 
 

 

 
 

10. Υφιστάμενος εγκάρσιος χωματόδρομος πλησίον της ασφαλτοστρωμένης Δημοτικής 
οδού που συνδέει τον οικισμό Πόρτοχελίου. Άποψη προς λιμνοθάλασσα Βερβερόντας 
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11. Υφιστάμενη θαμνώδης χλωρίδα εκατέρωθεν της Δημοτικής Οδού. Άποψη προς 
οικισμό Πορτοχελίου 
 

 

 
 

12. Απόθεση χωματουργικών υλικών εντός του ακινήτου 
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13. Καταπάτηση ακινήτου με απόθεση χονδρόκοκκων και λεπτόκκοκων οικοδομικων 

υλικών εντός του ακινήτου. Οπτική όχληση και υποβάθμιση τοπίου    

 

 
 

14. Ενδεικτική χλωρίδα εντός του ακινήτου 
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15. Νότιο όριο ακινήτου, από το εν λόγω σημείο ξεκινάει η ανάπτυξη του οικισμού 

Πορτοχελίου. Άποψη προς βορά. Χωροθέτηση πινακίδας απαγόρευσης της ρίψης 

απορριμμάτων.  

  

 
 

16. Άποψη προς τη λιμνοθάλασσα Βερβέροντα. Διακρίνεται το υφιστάμενο δίκτυο της 

ΔΕΗ που διέρχεται εντός του ακινήτου 
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17. Διαμόρφωση πίστας motocross εντός του ακινήτου    
 

 

 
 
18. Ημιτελείς αφύλακτες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εντός του ακινήτου.  
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19. Υφιστάμενες δεξαμενές ημιτελούς εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Άποψη 

ακινήτου προς βόρεια ανατολικά   

 

 
 

20. Βορειοδυτικό όριο ακινήτου Άποψη προς λιμνοθάλασσα Βερβερόντα (δεξιά) και 
οικισκμού Πορτοχελίου (αριστερά) 
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21. Άποψη παραλιακού μετώπου και οικισμού Πορτοχελίου   

 
 

 
 

22. Παραλία όρμου Πορτοχελίου 
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23. Πανοραμική άποψη του κόλπου Πορτοχελίου, με τη θέση του ακινήτου 
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Ζώνες ανάπτυξης Μικτής Χρήσης ακινήτου Πόρτο Χέλι Αργολίδας 
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Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙIII – ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ  
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Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
  


