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Αθήνα, 2 Δεκεμβρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς σποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας 

Θέμα: Αδειοδοηούν παράνομα γιγάνηια ηοσριζηική μονάδα ζηα προζηαηεσόμενα 

Φαλάζαρνα  

Ζ ζρεδηαδόκελε ηνπξηζηηθή επέλδπζε ζηα Φαιάζαξλα αθνξά μελνδνρεηαθή κνλάδα 5 

αζηέξσλ κε 800+ θιίλεο θαη ζπλη. δόκεζεο 0,15 ζε έθηαζε 120 ζηξεκκάησλ εληόο ηνπ ππξήλα 

ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000 (GR4340001 - ΔΕΓ Ήκεξε θαη 

Άγξηα Γξακβνύζα – Τεγάλη θαη Φαιάζαξλα – Πνληηθνλήζη, όξκνο Ληβάδη – Βηγιηά) θαη ε 

νπνία πεξηθιείεη ην ζύλνιν ηεο θύξηαο παξαιίαο ηεο πεξηνρήο. Υπαθνύεη ζηε γλσζηή πνιηηηθή 

ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ λα κεηαηξέπεη νηθνζπζηήκαηα από θνηλόρξεζηα δεκόζηα αγαζά ζε 

νηθόπεδα επελδπηώλ. 

Σηηο 2.8.2022 απέζηεηια ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ζαο ππόκλεκα ζηα πιαίζηα ηεο δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο επί ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Σ.Μ.Π.Δ.) ηνπ 

Δηδηθνύ Πνιενδνκηθνύ Σρεδίνπ (Δ.Π.Σ.) γηα ην έξγν όπνπ ζαο επηζεκαίλσ κεηαμύ άιισλ ηελ 

αζπκβαηόηεηα κε ην ηζρύνλ Πεξηθεξεηαθό Φσξνηαμηθό Πιαίζην (ΠΦΠ). Αληίζηνηρα, αξλεηηθή 

γλσκνδόηεζε ιάβαηε θαη από ηελ “Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ” ε 

νπνία αλαθέξεη πσο «δελ πρέπεη λα τφροζεηοσ́ληαη κεγάιες επελδσ́ζεης ζηης περηοτές  Natura 

τφρίς λα έτοσλ ζεζκοζεηεζεί ηα ζτέδηα δηατείρηζες θαη οη ζηότοη γηα ηελ δηαηήρεζε ηες 

περηβαιιοληηθής ποηόηεηας ηφλ προζηαηεσηέφλ εηδώλ θαη οηθοηόπφλ ». Τν Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) έρεη ηνλίζεη άιισζηε όηη «ηο άρζρο 6, παράγραθος 3, ηες 

Οδεγίας γηα ηοσς οηθοηόποσς ορίδεη όηη άδεηα γηα έλα πρόγρακκα ή έλα ζτέδηο κπορεί λα δοζεί 

κόλολ εθόζολ οη αρκόδηες εζληθές αρτές έτοσλ βεβαηφζεί όηη δελ ζα παραβιάυεη ηελ 

αθεραηόηεηα ηοσ ηόποσ». 

Δθηόο από ηελ αγσλία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηηο αληηξξήζεηο ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, 

αξκόδηεο ππεξεζίεο έρνπλ θαηαζέζεη αξλεηηθέο γλσκνδνηήζεηο όπσο ν Οξγαληζκόο Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ππνπξγείνπ ζαο, ην Τκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο 

Π.Δ. Φαλίσλ ζε έθζεζή ηνπ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ, ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην Κηζζάκνπ ζηε ζπλεδξίαζε 13/10/2022 όπνπ δήισζε ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπ γηα 

ην ηκήκα ηεο επέλδπζεο ζηελ παξαιία. 

Ερωηάηαι ο σποσργός: 

1. Γεδνκέλνπ όηη ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε ρώξα 

καο (C-849/19) γηα ηε κε πξνζηαζία ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθηύνπ Natura 2000 επηβάιεη πξώηα ηελ έθδνζε ησλ Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ πξνζηαζίαο 

πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ νινθιήξσζε ησλ Δηδηθώλ Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ πξηλ από 

νπνηαδήπνηε λέα παξέκβαζε/αιινίσζε ζηηο πεξηνρέο απηέο, είζηε δηαηεζεηκέλνη λα 
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πξνρσξήζεηε ζηελ επέλδπζε αθόκα θαη αλ απηό ζεκαίλεη ηελ επηβνιή λέσλ δπζβάζηαρησλ 

πξνζηίκσλ γηα ηε ρώξα καο; 

2. Γεδνκέλνπ όηη ε πξνηεηλόκελε επέλδπζε έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην 

Πεξηθεξεηαθό Φσξνηαμηθό Πιαίζην ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε πνηνλ ηξόπν ζα ην 

παξαθάκςεηε; 

 

Ο ερωηών βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 

 




