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Συνεδρίαση 5
η
/ 16-3-2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ    23/2013 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 5
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 16.3.2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

  

Στα καταστήµατα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά), στην  Ρόδο (Πλατεία 

Ελευθερίας 1), στην Αθήνα και στις Βρυξέλες  σήµερα την 16 Μαρτίου 2013 ηµέρα Σάββατο και 

ώρα 10:00 π.µ., συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, τα µέλη του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 27548/1849/11-3-2013 

προσκλήσεως της Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας. Ανδριάνας – 

Γεωργίας Μπαφίτη που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε  νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε 
Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων  κ. Γεώργιος Πουσσαίος  

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος  

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Ανδριάνα – Γεωργία Μπαφίτη 

Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ζωγραφίδης  

 

Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Έψιµος Στέργιος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

2 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

3 Περδικάρης Ιωάννης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

4 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  

5 Παµπάκας Σωτήριος 

6 ∆ρακιού Μιχαήλ 

7 Φτακλάκη Παρασκευή –Ελευθερία  

8 Χατζηιωάννου Αντώνιος  

9 Μουτάφη ∆έσποινα  

10 Παπατσή Ευαγγελία 

11 Μπαφίτη Ανδριάνα - Γεωργία 

12 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  

13 ∆ιάκος Αναστάσιος 

14 Πόκκιας Γεώργιος  

15 Κόκκινος Χαράλαµπος 

16 Παλλάς Εµµανουήλ 

17 Ζωγραφίδης Γεώργιος  

18 Καφαντάρη Ευθαλία  

19 Γιαννακάκης Ιωάννης 

20 Σαντορινιός Νεκτάριος   

21 Χρυσόγελος Νικόλαος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

22 Μακρυωνίτης Γεώργιος 

23 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 

24 Παπαµανώλης Γεώργιος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  

25 Κοκιασµένος Αντώνης  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

26 Χρυσαφίδης Παύλος  

27 Ηλιάκης Πέτρος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

28 Τζανακόπουλος Παντελής  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

29 Θεόφιλος Λάζαρος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  

30 Βίλλας Ματθαίος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

31 Μαργάρας Βασίλειος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  

32 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

33 Μάϊνας Ηλίας  
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ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Καµπανής Ιωάννης  

2 Σβύνου Ειρήνη 

3 Κυπραίου Μαρία 

4 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

5 Κατσοτούρχης Γεώργιος  

6 Σταυλάς Κωνσταντίνος  

7 Καλαθιανάκης Άγγελος  

8 Μαραγκός ∆ηµήτριος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

9 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 

10 Λίσγος Φίλιππος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

11 Μπιζάς Κωνσταντίνος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

12 Γκούφας Γεώργιος  

13 ∆αδάος Μάρκος  

14 Σιγάλας Ευάγγελος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

15 Κουκάς Κωνσταντίνος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  

16 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

17 Καραµολέγκου Ιουλία  

18 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
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Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών 

Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  

- Καραπιπέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών                 

             Οργάνων  

- Καβαλάρη Άννα  

- Παπαϊωάννου Αργυρώ  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  

Αιγαίου 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια  θέτει προς συζήτηση στο 

σώµα το θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ   1  : «Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιου Ακινήτου για 

το ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου»  

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αντώνη 

Χατζηιωάννου ο οποίος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής, 

Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου,  ανέφερε στο σώµα τα ως κάτωθι: 
Η Περιφέρεια αναγνωρίζοντας ότι ο ∆ήµος Ρόδου (∆Ρ) έχει τον πρώτο και κύριο 

λόγο στην ανάπτυξη των επενδύσεων στο νησί και στην προστασία της περιβαλλοντικής 

ισορροπίας,  ιδίως όταν µια επένδυση έχει µέγεθος την κρισιµότητα, ως η εξεταζόµενη και 

µάλιστα σε  παράκτια περιοχή , ζήτησε από τον ∆Ρ την σύγκλιση Τεχνικής                      
Σύσκεψης  προκειµένου να συµφωνήσουµε από κοινού σε κείµενο εισήγησης προς  στα 

συλλογικά όργανα  Περιφερειακό και ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Έτσι σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την 11 Μαρτίου 2013 στο ∆ήµο Ρόδου 
στην οποία συµµετείχαµε από πλευράς ΠΝΑΙ , αρµόδιος ο οµιλών και ο Προϊστάµενος  του 

τµ. Περιβάλλοντος ∆ωδ/σου κ. Πάνος Βενέρης και από πλευράς ∆ήµου Ρόδου ο ∆ήµαρχος κ. 

Στάθης Κουσουρνάς, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Μιχ. Χριστοδούλου και η προϊστ.  της 
∆νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κα Άννα Παρασκευοπούλου. 

Μετά από ενδελεχή ανάλυση που έγινε αναφορικά µε τα δεδοµένα και τα 

διαλαµβανόµενα  στην εν λόγω ΣΜΠΕ  , συµφωνήσαµε στους άξονες και τις θέσεις που θα 

εισηγούµασταν στα συλλογικά µας όργανα. 

Την 16η Μαρτίου στις 12:00  συνεδρίασε η Επιτροπή Αγροτικής Οικονοµίας, 

Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Υπαίθρου της οποίας θεσµικά προεδρεύω και στην ουσία επικύρωσε την 

εισήγηση που θα παρουσιασθεί ακολούθως από τον κ .Πάνο Βενέρη µε ορισµένες πρόσθετες 

παρατηρήσεις και επισηµάνσεις που αναφέροντα αναλυτικότερα στο πρακτικό της επιτροπής. 
Το βράδυ της ιδίας ηµέρας ο οµιλών και ο εισηγητής παρευρέθηµεν στην συνεδρίαση 

του ∆Σ Ρόδου όπου εισήχθη το θέµα της ‘’Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιου Ακινήτου για 

το ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου’’,  προκειµένου να παρουσιάζουµε από κοινού το 

σχέδιο εισήγησης στο οποίο καταλήξαµε ΠΝΑ και ∆Ρ.  

Κατά την συζήτηση του θέµατος που διήρκεσε από τις 22:00 µµ έως τις 02:30 πµ της 
εποµένης, αναλύθηκαν οι άξονες και οι θέσεις της εισήγησής µας και επεξηγήθηκαν κρίσιµα 

ζητήµατα και επιλογές της επένδυσης.   
Το ∆Σ Ρόδου κατά πλειοψηφία ενέκρινε την εξεταζόµενη ΣΜΠΕ µε τις παρατηρήσεις 

που αναφέρει η απόφαση αριθ 155/2013 σηµαντικότερη των οποίων είναι η διαφοροποίηση 

στα  προτεινόµενα τέσσερα (4) σενάρια κατανοµής των χρήσεων γης. στο ΕΣΧΑ∆Α 

προκρίνοντας ένα 5
ο
 σενάριο ανάπτυξης  που είναι το : 
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� Σενάριο 5 .  Χρήση «τουρισµού – αναψυχής» 85% και χρήση «παραθεριστικού – 

τουριστικού χωριού» 15%.   

 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος ∆ωδεκανήσου κ. Π. Βενέρη ο οποίος ανέφερε στο σώµα τα εξής :   
  «Οι άξονες της εισήγησης αυτής έγιναν κατ΄ αρχήν αποδεκτοί από το ∆ήµο Ρόδου σε 

σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την 11.3.13 στο ∆ήµο Ρόδου στην οποία συµµετείχαν από 

πλευράς ΠΝΑΙ η αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντ. Χατζηιωάννου και ο προϊστ. του τµ. 

Περιβάλλοντος ∆ωδ/σου κ. Π. Βενέρης ως εισηγητές και από πλευράς ∆ήµου Ρόδου ο 

∆ήµαρχος κ. Στάθης Κουσουρνάς, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Μιχ. Χριστοδούλου και η 

προϊστ.  της ∆νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού κα Άννα Παρασκευοπούλου. 

Α. Σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου της ΣΜΠΕ. 

• Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΣΧΑ∆Α (Ειδικά 

Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων) κόλπου Αφάντου νήσου Ρόδου, 

συντάχθηκε στα πλαίσια των ρυθµίσεων του Ν. 3986/11 (µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα) 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4092 / 12, προκειµένου η προς εξέταση περιοχή να δοθεί 
προς αξιοποίηση σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήµατα µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Η υπό µελέτη περιοχή περιλαµβάνει τις δηµόσιες εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί 

στο ΤΑΙΠΕ∆ (Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου) και που  

εκτείνονται κατά µήκος όλου του κόλπου Αφάντου, καθώς και τα ενδιάµεσα τµήµατα 

αιγιαλού και παραλίας, δηµιουργώντας ένα σχεδόν ενιαίο παραλιακό µέτωπο µήκους 6,5 

περίπου χιλιοµέτρων. Η συνολική έκταση του ακινήτου είναι 1.706.414 µ2  

• Το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης αυτής είναι πρώην ιδιοκτησίας ΕΟΤ (περίπου 

1.400 στρ) στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η έκταση του Γκολφ (450 στρ), ο αδόµητη 

αρχαιολογική ζώνη (Α) πλησίον του Ερηµόκαστρου   (209,4 στρ), δασικές εκτάσεις 

παράπλευρα και βορείως του γκολφ (65 στρ) καθώς και άλλες µικρότερες διάσπαρτες 
εκτάσεις που συνέχονται µεταξύ τους µε ζώνη παραλίας νοτίως του ρέµατος Πελεµόνη – 

πέρα ποταµός (περιοχές Γ5, Γ6, Γ7) (επισηµαίνουµε ότι στην περιοχή Γ7, αίρεται η 

παραχώρηση του τµήµατος που είχε αποδοθεί στο ∆ήµο Αφάντου και που σήµερα 

χρησιµοποιείται σαν παιδική χαρά). Συµπεριλαµβάνονται επίσης και τα 

εγκαταλελειµµένα κτίρια και εγκαταστάσεις (club house, διώροφο ξενοδοχείο, 

κολυµβητήριο ολυµπιακών διαστάσεων, γραφεία, αποδυτήρια κλπ) της δεκαετίας του 

‘70. Ακολουθεί µια ζώνη µε ιδιωτικές µερίδες και στη συνέχεια το τµήµα Γ8 για να 

ακολουθήσει µια άλλη ζώνη επίσης µε ιδιωτικές µερίδες για να φθάσουµε έτσι στο 

νοτιότερο άκρο της υπό εξέταση περιοχής που απαρτίζεται από τις εγκαταστάσεις της 

πρώην φωνής της Αµερικής (Γ9) και αφού παρεµβληθεί ένα ιδιωτικό τµήµα καταλήγουµε 

στο τµήµα Γ10  πλησίον του Λουτάνη ποταµού. Την όλη έκταση συµπληρώνει το 

λεγόµενο Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα (Τ∆Κ) το οποίο καταλαµβάνει επιφάνεια 180 στρ. 

και είναι η ζώνη παραλίας µεταξύ της γραµµής αιγιαλού και των πλησιέστερων προς τη 

θάλασσα Κτηµατολογικών Μερίδων, το οποίο δεν δοµείται διότι κατά τον 

κτηµατολογικό κανονισµό αποτελεί «παραλία» αλλά παραµένει στη διαχείριση του 

επενδυτικού σχεδίου. Το Τ∆Κ συνέχει τα τµήµατα Γ5, Γ6 και Γ7 νοτίως του ποταµού 

Πελέµονη τα οποία είναι διάσπαρτα και µε τον τρόπο αυτό εµφανίζονται σαν ενιαία. Το 

Τ∆Κ σύµφωνα µε τον ΕΟΤ είχε ανακηρυχθεί µε το Β.∆. 490/6.7.70 (ΦΕΚ 

156/Α/21.7.70) και συµπεριελάµβανε όλη τη ζώνη αιγιαλού και παραλίας της τότε 

ιδιοκτησίας του, όπως παραπάνω αναλύθηκε. Μεγάλο µέρος της έκτασης αυτής (περίπου 

157 στρ)  υπολείπετο από την αρχικά εµβαδοµετρηµένη έκταση λόγω της διάβρωσης από 

τη θάλασσα.  

• Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΣΜΠΕ, το οικοδοµήσιµο τµήµα της συνολικής 
έκτασης είναι 806.620 µ2 (αφαιρούνται το υφιστάµενο γήπεδο Γκολφ, ο αρχαιολογικός 
χώρος, οι δασικές εκτάσεις και το Τ∆Κ). Προσµετράται στη δοµήσιµη επιφάνεια το 

τµήµα µεταξύ της γραµµής αιγιαλού και του σηµερινού γηπέδου γκολφ,  
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συµπεριλαµβανοµένου του παραλιακού δρόµου που εφάπτεται των εγκαταστάσεων του 

γκολφ καθώς επίσης της συνέχειας του δρόµου αυτού προς την κύρια είσοδο του γκολφ. 

∆ηλαδή καταργείται ο παραλιακός δρόµος που σήµερα εφάπτεται του γκολφ µέχρι τον 

Πελέµονη ποταµό, συρρικνώνοντας αντίστοιχα το σηµερινό εύρος παραλίας κατά 

περίπου 40 στρ. 

• Σύµφωνα µε το ΕΣΧΑ∆Α, το οικοδοµήσιµο τµήµα της έκτασης θεωρείται ενιαίο και 
αναπτύσσεται µε «µικτή χρήση» κατά την έννοα του Ν. 3986/11 αφού 

συµπεριλαµβάνει δυο κατηγορίες χρήσεων γης, αυτή του «τουρισµού - αναψυχής» 

και του «παραθεριστικού- τουριστικού χωριού» όπως η χρήση αυτή προστέθηκε στο 

Ν. 4092/12. Σύµφωνα µε τους παραπάνω Νόµους, ο µέγιστος Σ.∆. για τη µικτή χρήση 

ορίζεται σε 0,4. Για τη χρήση «τουρισµού – αναψυχής» ο µέγιστος Σ.∆. ορίζεται σε 0,2 

και είναι αυτός που προτείνεται από το συγκεκριµένο ΕΣΧΑ∆Α. Σηµειώνουµε ότι στις 
ρυθµίσεις της µελέτης προβλέπεται ότι ο προβλεπόµενος συντελεστής δόµησης 0,2 για 

τις περιοχές µε χρήση τουρισµού - αναψυχής, εφόσον δεν εξαντλείται εντός ενός 

γηπέδου, µπορεί να µεταφερθεί σε άλλο γήπεδο εάν βέβαια δεν υπερβαίνει την 

επιτρεπόµενη κάλυψη. Έτσι µπορούν να δηµιουργούνται περιοχές µε πυκνότερη και 

αραιότερη δόµηση αλλά και µε διαφορετικά ύψη. Για τη χρήση «παραθεριστικού – 

τουριστικού χωριού» ο µέγιστος Σ.∆. σύµφωνα µε το Ν 4092/12, ορίζεται σε 0,2 ή 

κατόπιν πολεοδόµησης σε 0,4 µόνο στους οικοδοµήσιµους χώρους αφού αφαιρεθούν 

δηλαδή οι κοινόχρηστοι χώροι που πρέπει να καταλαµβάνουν ποσοστό άνω του 50% και 
είναι το σενάριο που προτείνεται από το συγκεκριµένο ΕΣΧΑ∆Α. Σηµειώνουµε ότι οι 

κοινόχρηστοι αυτοί χώροι, δεν αποτελούν εισφορά σε γη κατά την έννοια των 

πολεοδοµικών διατάξεων (Ν 1337/83 και 2508/97). Το ίδιο ισχύει και για τις τουριστικές 
εγκαταστάσεις.  

• Η δόµηση από τη γραµµή αιγιαλού ορίζεται σε απόσταση = 50 +(10 – Υ)Χ5, όπου Υ 

= ύψος εδάφους από τη θάλασσα. 

• Στο ΕΣΧΑ∆Α δεν προσδιορίζεται χωρικά η κατανοµή των παραπάνω χρήσεων 

αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή την παράµετρο αυτή. Στο σηµείο 

αυτό αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το αρθ 11 παρ 5 του Ν. 3986/11  «Στα ακίνητα ακίνητα 

µικτών χρήσεων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, λόγω του µεγέθους, της θέσης, των 

υφιστάµενων δηµοσίων υποδοµών ή της γειτνίασής τους µε αυτές ή της ειδικής φύσης του 

χωρικού προορισµού τους, η ανάµειξη δύο ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης. Στην 

περίπτωση αυτή, οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης αναπτύσσονται µε βάση την πολεοδοµική 

τους λειτουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους ορθολογικής διαχείρισης.» 

• Σύµφωνα µε το αρθ. 11 του Ν. 3986 / 11 στις περιοχές µε χρήση «Τουρισµός – 

Αναψυχή» επιτρέπονται: 
1. Τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.) 

2. Ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά 

κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.). 

3. Τουριστικοί λιµένες – µαρίνες. 
4. Κατοικία. 

5. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών. 

6. Καζίνα.  

7. Κοινωνική πρόνοια. 

8. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
9. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

10. Θρησκευτικοί χώροι. 
11. Περίθαλψη. 

12. Χώροι συνάθροισης κοινού. 

13. Εστίαση. 

14. Αναψυκτήρια. 

15. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 
16. Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα). 

17. Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων. 
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18. Ελικοδρόµιο. 

19. Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του 

ακινήτου. 

• Σύµφωνα µε το αρθρ. 3 του Ν. 4092/12 που συµπληρώνει το Ν. 3986 / 11, στις περιοχές 

µε χρήση «παραθεριστικό – τουριστικό χωριό» επιτρέπονται οι χρήσεις: 
1. Παραθεριστική κατοικία 

2. Τουριστικοί λιµένες (µαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών). 

3. Περίθαλψη. 

4. Ξενοδοχεία. 

5. Εγκαταστάσεις γκολφ. 

6. Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυµναστήρια κ.λπ.). 

7. Κέντρα αναζωογόνησης (spa). 

8. Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής. 
9. Εµπορικά καταστήµατα. 

10. Χώροι συνάθροισης κοινού. 

(Οι υπό στοιχεία 3, 8, 9 και 10 χρήσεις επιτρέπονται µόνο για την εξυπηρέτηση της 

χρήσης παραθεριστικής κατοικίας). 

Όλες εποµένως οι παραπάνω χρήσεις είναι κατ΄αρχήν επιτρεπόµενες σε όλη την περιοχή 

µελέτης. 

• Στο ΕΣΧΑ∆Α προτείνονται 4 σενάρια κατανοµής των παραπάνω κατηγοριών χρήσεων 

γης.  

� Σενάριο 1. Χρήση «τουρισµού – αναψυχής» 75% και χρήση «παραθεριστικού – 

τουριστικού χωριού» 25%. Συνολική επιτρεπόµενη δόµηση = 161.324 µ2 ( 120.993 

µ2 µε χρήση τουρισµού – αναψυχής και 40.331 µ2 µε χρήση παραθερ. – τουριστ. 

Χωριού) και µέγιστος εκτιµώµενος αριθµός χρηστών 5.041 (4.033 + 1.008) 

� Σενάριο 2. Χρήση «τουρισµού – αναψυχής» 50% και χρήση «παραθεριστικού – 

τουριστικού χωριού» 50%. Συνολική επιτρεπόµενη δόµηση = 161.324 µ2 80.662 

µ2 µε χρήση τουρισµού – αναψυχής και 80.662 µ2 µε χρήση παραθερ. – τουριστ. 

χωριού) και µέγιστος εκτιµώµενος αριθµός χρηστών 4.750 (4.033 + 1.008) 

� Σενάριο 3. Χρήση «τουρισµού – αναψυχής» 25% και χρήση «παραθεριστικού – 

τουριστικού χωριού» 75%. Συνολική επιτρεπόµενη δόµηση = 161.324 µ2 (40.331 

µ2 µε χρήση τουρισµού – αναψυχής και 120.993 µ2 µε χρήση παραθερ. – τουριστ. 
Χωριού) και µέγιστος εκτιµώµενος αριθµός χρηστών 4.369 (1.344 + 3.025) 

� Σενάριο 4. Χρήση «τουρισµού – αναψυχής» 0% και χρήση «παραθεριστικού – 

τουριστικού χωριού» 100%. Συνολική επιτρεπόµενη δόµηση = 161.000 µ2 (όλα µε 

χρήση παραθερ. – τουριστ. Χωριού) και µέγιστος εκτιµώµενος αριθµός χρηστών = 

4.033.  

• Η µελέτη προτείνει ως το προσφορότερο σενάριο το 2. 

• Με βάση αυτές τις προβλέψεις στη µελέτη αναφέρεται ότι ο υλοποιούµενος 
συντελεστής δόµησης επί του συνόλου της έκτασης (προστιθεµένων δηλαδή των 

αδόµητων εκτάσεων γήπεδο γκολφ + αρχαιολογικός χώρος + δασικές εκτάσεις + Τ∆Κ) 

είναι 0,09 µισός δηλαδή περίπου από το 0,2 που προβλέπεται γενικά στην εκτός σχεδίου 
δόµηση, ενώ η συνολική καλυπτόµενη µε κτίσµατα επιφάνεια είναι της τάξης του 6%,  

τεκµηριώνοντας έτσι τον ήπιο χαρακτήρα των παρεµβάσεων. 

• Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην εκτίµηση χωρητικότητας της παραλιακής ζώνης 
και συνάγεται το συµπέρασµα ότι η πραγµατική χωρητικότητα είναι της τάξης των 

20.000 ατόµων. 

• Γίνεται επίσης αναφορά στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής του ακινήτου απ’ όπου 

συνάγεται το συµπέρασµα ότι πληρούνται τα κριτήρια για την προσπελασιµότητα των 

ακτών, του περιαστικού πρασίνου, της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων κλπ ενώ 

προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν τα υφιστάµενα δίκτυα ενέργειας (µε ενδεχόµενη 

παροχή πρόσθετης ενέργειας από ΑΠΕ) και αποχέτευσης (εγκαταστάσεις βιολογικού στο 

βόδι). Εν γένει γίνεται αναφορά ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ήπιας ανάπτυξης 

δίχως ιδιαίτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. 
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• Όσον αφορά στην προσπελασιµότητα, προβλέπεται η ελεγχόµενη είσοδος από τον 

υφιστάµενο κόµβο του γκολφ που αποτελεί σήµερα την κύρια είσοδο προσπέλασης από 

την εθνική οδό Ρόδου- Λίνδου. Η είσοδος αυτή θα χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες 
των νέων εγκαταστάσεων και των ενοίκων τους σε µια προφανή προσπάθεια να 

διατηρηθεί ενιαίο το µεγαλύτερο τµήµα της έκτασης που περιλαµβάνει το γκολφ (τµήµα 

Γ4). ∆ιατηρούνται οι είσοδοι από τον κόµβο «τραγανού» και από τον ανισόπεδο κόµβο 

που οδηγεί και στον οικισµό και παράλληλα προτείνεται η δηµιουργία χώρων 

στάθµευσης πλησίον της παραλίας εκεί όπου καταλήγουν οι παραπάνω είσοδοι 

προσπελασιµότητας της περιοχής.  

• Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης µε εξέταση 3 

λύσεων. 
� Τη µηδενική λύση που στην ουσία είναι η διατήρηση της σηµερινής κατάστασης 

που οδηγεί στη συνέχιση της υποβάθµισης.  

� Την εναλλακτική λύση 1 που προβλέπει την αξιοποίηση της περιοχής σαν να µην 

εντάσσονταν στο καθεστώς του Ν. 3986 / 11 και να δοµούνταν σύµφωνα µε το 

ισχύον καθεστώς ανάπτυξης της περιοχής Αφάντου  (Ν. 2160/93) και την εκτός 

σχεδίου δόµηση.  

� Την εναλλακτική λύση 2 που αποτελεί την η αξιοποίηση της έκτασης µε το 

προτεινόµενο ΕΣΧΑ∆Α βάσει του Ν 3986 / 11 .  

Στη γενόµενη σύγκριση των παραπάνω λύσεων, υπερτερεί στα περισσότερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, εναλλακτική λύση 2. 

• Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του νησιού και της υπ’ 

όψη περιοχής (δηµογραφική ανάλυση, αναπτυξιακή φυσιογνωµία, τουριστική και 

οικονοµική φυσιογνωµία, γενικά τουριστικά στοιχεία του νησιού, γεωλογικά 

χαρακτηριστικά, σεισµικότητα, περιβαλλοντικές παράµετροι, δίκτυα υποδοµής, 
πολιτιστική κληρονοµιά κλπ). 

• Η µελέτη καταλήγει µε την εκτίµηση – αξιολόγηση και αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προτεινόµενου ΕΣΧΑ∆Α. από την οποία προκύπτουν 

συνοπτικά τα εξής συµπεράσµατα : 

1. ∆εν αναµένεται αξιόλογη επίπτωση στο σύνολο των ειδών χλωρίδας και πανίδας, στο 

ποσοστό των απειλούµενων ειδών, στον αριθµό, τον τύπο και την κατάσταση 

διατήρησης των οικοτόπων. Η ανάπτυξη οργανωµένης χρήσης τουρισµού - αναψυχής 
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. 
2. Θετικά αναµένονται τα αποτελέσµατα για τη διαφύλαξη της φυσιογνωµίας της 

«κρίσιµης παράκτιας ζώνης» µε τον καθορισµό ικανοποιητικής απόστασης δόµησης 

από τη γραµµή του αιγιαλού και την προώθηση δράσεων αποκατάστασης της 

αισθητικής του τοπίου και αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου. 

3. Οι κατευθύνσεις του Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α. µε προσδιορισµό των κατάλληλων γηπέδων 

τουριστικής ανάπτυξης στοχεύουν στην αποφυγή κατάληψης πολύτιµων γαιών 

(αγροτικών, δασικών και άλλων περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών) και στον 
περιορισµό της διάσπαρτης χωροθέτησης δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα οι 

επιπτώσεις στους εδαφικούς πόρους να περιορίζονται. 

4. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης και του αριθµού των τουριστικών εγκαταστάσεων 

αναµένεται να οδηγήσει σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στην αύξηση των απαιτήσεων σε 

νερό και ενέργεια, καθώς και στην παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων. Τα 

παραπάνω αναδεικνύουν τη σηµασία λήψης των απαραίτητων µέτρων, µε την 

εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών (κατάλληλες µέθοδοι ύδρευσης και ορθολογικής 
διαχείρισης, τεχνικές επαναχρησιµοποίησης των υδάτων για άρδευση, χρήση 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων, κ.ά.). 

5. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης που θα αναλογεί και σε περισσότερες 

µετακινήσεις σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, ίσως επηρεάσει σε πολύ µικρό βαθµό τις 
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εκποµπές αερίων ρύπων, αλλά µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την προώθηση ήπιων και 
εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης. 

6. Οι κατευθύνσεις του Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α. προάγουν σαφώς την οικονοµική ανάπτυξη του 

τουριστικού κλάδου, τη συµπληρωµατική του λειτουργία µε άλλους παραγωγικούς 

τοµείς και τη διάχυση των ωφελειών σε περισσότερες περιοχές του νησιού, µε 

αποτέλεσµα να αναµένονται θετικές άµεσες επιπτώσεις, ως προς τη στήριξη της 
οικονοµίας και της απασχόλησης, καθώς και για την προστασία και αξιοποίηση των 

υλικών περιουσιακών στοιχείων, µε έµµεση αναµενόµενη συνέπεια τη βελτίωση των 

πληθυσµιακών δεικτών και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. 
7. Έµµεσες θετικές επιπτώσεις αναµένονται στην ανθρώπινη υγεία, λόγω της 

διεύρυνσης και βελτίωσης των προτεινόµενων υποδοµών και υπηρεσιών υγείας. 

8. Το Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α. αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στα τοπικά χαρακτηριστικά, 

το τοπίο της χώρας και τη φυσιογνωµία του δοµηµένου χώρου, την ανάδειξη της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µε τη µορφολογική ένταξη των κατασκευών, τη χρήση 

παραδοσιακών τοπικών υλικών κ.ά. Οι αναµενόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο 

τοπίο από την κατασκευή 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. 

9. Από την αναβάθµιση και λειτουργία του γηπέδου γκολφ, ενδέχεται, κατά περίπτωση, 

να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις όπως : 

9.1 πιέσεις στις ποσότητες νερού, που είναι διαθέσιµες για άλλες χρήσεις 
(ύδρευση, άρδευση) 

9.2 αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, εφόσον προκριθούν λύσεις όπως η 

επαναχρησιµοποίηση προϊόντων µονάδων επεξεργασίας λυµάτων και η 

αφαλάτωση 

9.3 υποβάθµιση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, καθώς και αύξηση των 

διαβρωτικών φαινοµένων, λόγω της υποβάθµισης της φυσικής 

εδαφοκάλυψης 
9.4 πιθανή ρύπανση του εδάφους, των υδροφορέων και της ατµόσφαιρας, λόγω 

χηµικών εισροών, ιδίως για τη συντήρηση των χλοοταπήτων (φυτοφαρµάκων 

και λιπασµάτων)  

οι οποίες όµως µπορούν να αποφευχθούν, 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, τόσο στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης 
των εγκαταστάσεων, όσο και στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας τους. 

• Η µελέτη καταλήγει µε στοιχεία κανονιστικών πράξεων και επιβολή πρόσθετων 

περιβαλλοντικών όρων. 

• Τη µελέτη συνοδεύει τεύχος παραρτήµατος όπου αναλύονται περαιτέρω τα παραπάνω 

3 προαναφερόµενα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης σε σχέση µε παραµέτρους όλου του 

νησιού προκειµένου να αιτιολογηθεί περαιτέρω το ήπιο των προτεινόµενων 

παρεµβάσεων και να τεκµηριωθεί ότι οι προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι ηπιότερες από 

την εκτός σχεδίου δόµηση και το υφιστάµενο θεσµικό καθεστώς. Αναλύεται επίσης η 

«περιβάλλουσα ζώνη» των προτεινόµενων παρεµβάσεων, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή 

και οι σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις (υπό εξέλιξη µελέτη ΓΠΣ)  και η συµβατότητά της µε το 

προτεινόµενο  ΕΣΧΑ∆Α. ∆ιερευνάται περεταίρω η προκύπτουσα πυκνότητα δόµησης, 
τεκµηριώνοντας τον ήπιο χαρακτήρα των επεµβάσεων ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά 

σε θέµατα που ανακύπτουν από τη σύνθεση του ακινήτου µε 4 ανεξάρτητων αλλήλων 

γήπεδα που όπως αναφέρεται δεν δηµιουργείται κανενός είδους πρόβληµα αφού 

αντιµετωπίζονται ενιαία. Σηµαντική αναφορά γίνεται για τις λιµενικές εγκαταστάσεις 
οι οποίες µπορούν να δηµιουργηθούν. Αναφέρεται ότι οι λιµενικές αυτές εγκαταστάσεις 

θα επιτραπούν σε θέσεις που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σύµφωνα 

µε ακτοµηχανική µελέτη που εκπονήθηκε ύστερα από σχετική ανάθεση του ΤΑΙΠΕ∆ 
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προκύπτει ότι µεγάλης κλίµακας τοπικές επεµβάσεις που αφορούν στην ενδεχόµενη 

µελλοντική αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της ακτής (µαρίνες κλπ), θα 

διαταράξουν το υφιστάµενο καθεστώς δυναµικής ισορροπίας της ακτής. Στην περίπτωση 

αυτή αναµένονται οι επιπτώσεις στην τοπική µορφολογία της ακτής να είναι σηµαντικές 

και θα πρέπει να µελετηθούν ιδιαιτέρως κατά το σχεδιασµό των όποιων µελλοντικών 

παρεµβάσεων. Προτείνεται η συγκεκριµενοποίηση των λιµενικών εγκαταστάσεων σε 

αγκυροβόλια – καταφύγια τουριστικών σκαφών και λιµένες ξενοδοχειακών  µονάδων, 
αποτρέποντας τη δηµιουργία µαρίνων, υπό την αίρεση πάντοτε της έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων. Παρατίθεται τέλος κείµενο – προσθήκη στη ΣΜΠΕ µε βάση 

τις επισηµάνσεις της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΕΚΑ που αφορούν κυρίως σ  

µεταγενέστερο στάδιο δηλαδή σ’ αυτό της έγκρισης χωροθέτησης του επενδυτικού 

σχεδίου σύµφωνα µε το αρθ. 13 του Ν. 3986/11. Αναφέρουµε αυτούσιες τις προτάσεις 
αυτές τις οποίες θεωρούµε σηµαντικές. 
1. Εντός της ζώνης Α του Αρχαιολογικού Χώρου δεν µπορεί να αναπτυχθεί καµία 

δραστηριότητα, ενώ στη ζώνη Β µπορεί να προταθεί µόνο ήπια ανάπτυξη για την 

καλύτερη προστασία και ανάδειξη του χώρου, όπως ειδικότερα θα προσδιοριστεί 
στην ΚΥΑ που θα εκδοθεί µετά τη θεσµοθέτηση της µελέτης ΕΣΧΑ∆Α, στο πλαίσιο 

των όσων ορίζουν τα αρθρ.12 & 13 του Ν.3986/2011. 

2. Η οργάνωση της χρήσης «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό» και γενικά η δόµηση 

της έκτασης του ∆ηµοσίου Ακινήτου Αφάντου, θα γίνει µε «παρεµβολή» των 

απαιτούµενων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και επί πλέον µε: έµφαση στην 

ανάδειξη των ρεµάτων και εξασφάλιση ικανού πλάτους κοινόχρηστων παραρεµάτιων 

ζωνών και, τη δηµιουργία «ήπιων» εγκαταστάσεων αθλητισµού και αναψυχής στις 

εκτάσεις του Τουριστικού ∆ηµοσίου Κτήµατος (Τ∆Κ), ή ακόµη και µε την 

αναβάθµιση υφισταµένων ή τη δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
προσβάσιµων και από το κοινό. 

3. Η οργάνωση της χρήσης «Τουρισµός – Αναψυχή» θα βασίζεται σε σταθερότυπα 

εγκαταστάσεων «Επιλεκτικού Τουρισµού», µε στόχο τη διασφάλιση υψηλής 

ποιότητας ανάπτυξης και κατ’ επέκταση µείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος 
και της δηµογραφικής εξέλιξης του νησιού. 

4. Εφαρµογή στη φάση εκπόνησης της Πολεοδοµικής Μελέτης του αρθρ. 12 του 

Ν.3986/2011, δικτύου «ήπιων µέσων µεταφοράς», σε συνδυασµό και µε δίκτυο 

πεζόδροµων – ποδηλατοδρόµων, που θα διευκολύνουν –µεταξύ άλλων- την 

πρόσβαση λουοµένων κατά µήκος της ακτής, χωρίς τη χρήση ΙΧΕ οχηµάτων. 

5. Οι τυχόν λιµενικές εγκαταστάσεις θα γίνουν µετά από ειδική µελέτη κυµατισµού και 

επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναµική και θα περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο, 

για την εξυπηρέτηση της πελατείας των µονάδων, σε κλίµακα και είδος και εντός των 

ορίων που ορίζονται από το αρθρ.14Α παραγρ.1 του Ν.3986/2011, όπως 
συµπληρώθηκε µε τον Ν.4092/2012. 

6. Πρόβλεψη κατασκευής συλλεκτήριων οµβρίων µε σκοπό την επανάχρηση τους για 

άρδευση. 

7. Ο σχεδιασµός της «Χωροθέτησης Επενδυτικού Σχεδίου» (σχετ. το αρθρ.13 του 

Ν.3986/2011) θα βασίζεται στην αρχή περιορισµού των ενεργειακών απαιτήσεων, µε 

στόχο το χαµηλότερο ενεργειακό αποτύπωµα και την αρχή προστασίας του εδάφους, 
δεδοµένου ότι η Ρόδος ανήκει στις περιοχές µε υψηλό κίνδυνο ερηµοποίησης.. 

Β. Παρατηρήσεις. 
1. Παρατηρούµε ότι το παρόν ΕΣΧΑ∆Α περιλαµβάνει την ανάπτυξη – αξιοποίηση της 

µεγαλύτερης παραλιακής ζώνης του νησιού που βρίσκεται στο βόρειο ανεπτυγµένο 

τρίγωνο και που αντιστοιχεί σ’ ένα δεύτερο οικισµό όπως αυτός του Αφάντου και 
µάλιστα πολύ µεγαλύτερης έκτασης. Η ανάπτυξη αυτή σχεδιάζεται, όχι  µε βάση τις 
πραγµατικές ανάγκες της περιοχής αλλά µε βάση το όφελος που θα εκτιµήσει ότι θα 

έχει το ίδιο το επενδυτικό σχήµα που θα αναδειχθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία, 

αφού δίδεται απόλυτη ελευθερία σ’ αυτό να σχεδιάσει την ανάπτυξη που επιθυµεί. Οι 
τιθέµενοι στόχοι και τα µεγέθη προσδιορίζονται βάσει της γενικής ισχύουσας 

νοµοθεσίας, προτείνονται δυο βασικές κατηγορίες χρήσεων γης που συµπεριλαµβάνουν 
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σχεδόν τα πάντα, ενώ δεν εξειδικεύονται και δεν προσδιορίζονται χωρικά. Έτσι στην 

περιοχή µπορούν να αναπτυχθούν από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις µέχρι καταστήµατα 

και από κατοικίες µέχρι καζίνο και λιµενικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Σ.∆. µπορεί να είναι 

µεταφερόµενος αν δεν εξαντλείται σε κάποια περιοχή. Και όλο αυτό δίχως τη δηµιουργία 

του απαραίτητου κοινωνικού εξοπλισµού και των αναλογούντων Κ.Χ. προς το δηµόσιο 

όφελος.  
2. Στο υπό έγκριση ΓΠΣ της περιοχής, σε επαφή αλλά και εντός της υπ’ όψη έκτασης  

προβλέπονται επεκτάσεις του οικισµού Αφάντου και δηµιουργία πολεοδοµικής ενότητας 

β’ κατοικίας που θα πολεοδοµηθούν µε δηµόσια πολεοδόµηση. Σε µέρος της υπ’ όψη 

έκτασης προβλέπεται επίσης η δηµιουργία πολεοδοµικού κέντρου για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της περιοχής. Οι συνθήκες αυτές δεν τηρούνται στην παρούσα µελέτη. Αν 

επί πλέον λάβουµε υπ’ όψη µας ότι στον ίδιο ΓΠΣ και πλησίον των ως άνω επεκτάσεων 

προβλέπεται και περιοχή ΠΕΡΠΟ (περιοχή ιδιωτικής πολεοδόµησης), τότε µε το σύνολο 

των προβλεπόµενων ρυθµίσεων (παρούσα µελέτη + ΓΠΣ)  µιλάµε για µια µελλοντική 

αστικοποίηση της ευρύτερης περιοχής του κόλπου Αφάντου, κατά πολύ µεγαλύτερη από 

τον υφιστάµενο οικισµό και δίχως ασφαλώς να διασφαλίζεται ο απαιτούµενος 
κοινωνικός εξοπλισµός. Η προοπτική αυτή για να είναι αειφορική απαιτείται σωστός 

σχεδιασµός και ιεράρχηση στόχων λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις παραµέτρους. Στο 

γεγονός αυτό συνεπικουρεί και το θεσµοθετηµένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον 

Τουρισµό (ΦΕΚ 1138/  Β / 11.6.2009), το οποίο συγκαταλέγει την υπ’ όψη περιοχή στις 
τουριστικά ανεπτυγµένες που πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην ποιοτική αναβάθµισή 

τους σε όλους τους τοµείς και όχι στην κατασκευή νέων κλινών (δίχως ασφαλώς να 

αποκλείεται το σενάριο αυτό).  

3. Τα διάφορα σενάρια που αναπτύσσονται στην παρούσα µελέτη, µελετώνται µε 
δεδοµένη τη πλήρη εκµετάλλευση της περιοχής αφού στην περιοχή µελέτης  
εντάσσονται όλα τα τµήµατα που κατέχει το δηµόσιο και περιήλθαν στην κυριότητα του 

ΤΑΙΠΕ∆, µη εξετάζοντας το ενδεχόµενο παραχώρησης κάποιου απ΄αυτά, έστω και 

µικρού, στον αντίστοιχο ∆ήµο για την εξυπηρέτηση των κοινόχρηστων – κοινωφελών 

αναγκών της περιοχής οι οποίες είναι τεράστιες και που προφανώς δεν µπορούν να 

εξυπηρετηθούν µε άλλο τρόπο. Αυτό όχι µόνο δεν γίνεται αλλά αντιθέτως  παίρνονται 

πίσω και οι εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί στον πρώην ∆ήµο Αφάντου και που εκεί 

λειτουργεί σήµερα παιδική χαρά. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον αδόµητο αρχαιολογικό 

χώρο του Ερηµόκαστρου που επίσης εντάσσεται στην παρούσα πρόταση. Στην πρόταση 

εντάσσεται επίσης και η ζώνη παραλίας πέραν της γραµµής αιγιαλού, η οποία είναι 

µεγάλη σε έκταση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ιδιωτικά, είτε σαν χώρος στάθµευσης, 

είτε για τη δηµιουργία αθλητικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων ιδιωτικού 

περιεχοµένου, ακόµη και για την επέκταση του υφιστάµενου γηπέδου γκολφ. 

Επισηµαίνουµε, ότι κατά τον κτηµατολογικό κανονισµό της ∆ωδ/σου, η ζώνη παραλίας 
είναι κοινόχρηστος χώρος και κατά κανόνα χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση 

δηµόσιων αγαθών, συνθήκη που εδώ δεν τηρείται αφού η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως 

Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα και εντάσσεται στους σχεδιασµούς της εκµετάλλευσης της 

περιοχής από το επενδυτικό σχήµα, έστω και σαν αδόµητη.  

4. Είναι σαφές ότι το ∆ηµόσιο πρέπει να συνδυάζει την επιχειρηµατικότητα 

(αξιοποίηση της περιουσίας του) µε το κοινωνικό όφελος. Το όφελος αυτό κατά κύριο 

λόγο πρέπει να επενδύεται µε τον ένα η µε τον άλλο τρόπο στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Επί πλέον πρέπει να επισηµάνουµε ότι έχουµε χρέος 
σαν κοινωνία να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές ένα βιώσιµο περιβάλλον και µια 

«αποθήκη γης» για να τη χρησιµοποιήσουν ανάλογα µε τις συνθήκες και τις ανάγκες 

που τότε θα επικρατούν. Η γη αυτή δεν µπορεί να είναι άλλη παρά ιδιοκτησίας όλων µας 
δηλαδή δηµόσια γη. Η συνθήκη αυτή δεν τηρείται στην παρούσα παρέµβαση. 

5. ∆εν προβλέπεται κανενός είδους παραχώρηση ανταποδοτικών οφελών στον 

αντίστοιχο ∆ήµο. Μη ξεχνάµε ότι ένα µεγάλο µέρος των εκτάσεων που είναι τώρα προς 

αξιοποίηση, είναι εκτάσεις που ανήκαν σε πολίτες της περιοχής και που 

απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά από το ΕΟΤ πριν 40 και πλέον έτη, προκειµένου να 

ενσωµατωθούν στο τότε τουριστικό ακίνητο µε σκοπό την αξιοποίησή του, σκοπός που 
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δεν επετεύχθη. Για το λόγο αυτό έχει ήδη κερδηθεί µια προσφυγή πολίτη κατά της 
αναγκαστικής αυτής απαλλοτρίωσης.  

6. Τεκµηριώνεται εν πολλοίς ο ήπιος χαρακτήρας της ανάπτυξης αφού προσδιορίζεται 

ότι στο σύνολο της έκτασης ο υλοποιούµενος συντελεστής δόµησης είναι 0,09 αντί του 

προβλεπόµενου 0,2 της εκτός σχεδίου δόµησης. Για την εξαγωγή όµως αυτού του 

συµπεράσµατος προσµετρούνται τεχνηέντως στη συνολική έκταση  και οι χώροι που 

ούτως ή άλλως δεν µπορούν να δοµηθούν δηλαδή αυτοί του γκολφ, του αρχαιολογικού 

χώρου, των δασικών εκτάσεων και του Τ∆Κ. Επί πλέον, πρέπει να επισηµάνουµε ότι αν 

η έκταση αυτή δοµούνταν για ξενοδοχειακή χρήση µε προδιαγραφές ΕΟΤ, τότε θα 

υπήρχε υποχρέωση εισφοράς σε γη στον ∆ήµο. Το ίδιο θα συνέβαινε και στην 

περίπτωση κανονικής πολεοδόµησης σαν περιοχής β’ κατοικίας ή σαν περιοχή 

ΠΕΡΠΟ (Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης, δηλαδή ιδιωτικής πολεοδόµησης). 
Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπήρχε υποχρέωση εισφοράς σε γη στον ∆ήµο για τη 

δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων, άνω του 50% της έκτασης. Οι συνθήκες αυτές δεν 

ισχύουν στην παρούσα περίπτωση διότι ο Ν. 3986 / 11 δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Έτσι, 

ακόµη και οι κοινόχρηστοι χώροι που θα δηµιουργηθούν µέσα στην περιοχή που θα 

πολεοδοµηθεί δηλαδή σ’ αυτή µε χρήση τουριστικού χωριού, θα είναι ιδιωτικού 

χαρακτήρα αφού δεν προβλέπεται η απόδοσή τους στο ∆ήµο.  

7. ∆εν προσδιορίζεται µε σαφήνεια ο τρόπος που θα δηµιουργηθεί η ελεύθερη 

πρόσβαση του κοινού από τη µια άκρη του κόλπου ως την άλλη. Είναι προφανές ότι 
αυτό δεν µπορεί να γίνει πεζή µέσω της ζώνης αιγιαλού. ∆ιαφαίνεται ότι διατηρείται 

υφιστάµενος παραλιακός δρόµος από το ρέµα Πελέµονη και νοτιότερα προς τη φωνή της 
Αµερικής, ενώ καταργείται ο υφιστάµενος παραλιακός δρόµος βορείως του ρέµατος και 

παραπλεύρως του γκολφ και η έκταση µεταξύ του γκολφ και της οριογραµµής του 

αιγιαλού η οποία συµπεριλαµβάνει τον υφιστάµενο δρόµο, γίνεται δοµήσιµη, δηλαδή 

συρρικνώνεται το σηµερινό εύρος της παραλίας. Καταργείται επίσης για το κοινό η 

σηµερινή κύρια πρόσβαση του γκολφ από την Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου η οποία είναι 

σηµατοδοτούµενη. Επισηµαίνουµε ότι από το υπό έγκριση ΓΠΣ της περιοχής, 
προβλέπεται η δηµιουργία πεζόδροµου ήπιας κυκλοφορίας καθ’ όλο τη µήκος της 
ακτής. 

8. ∆εν προσδιορίζεται επακριβώς η χωροθέτηση των αναγκαίων χώρων στάθµευσης 
και τα µεγέθη τους δηλαδή πόσους επισκέπτες θα εξυπηρετούν. ∆εν προσδιορίζεται 
επίσης αν αυτοί είναι ελεύθεροι δηλαδή κοινόχρηστοι και δίχως αντίτιµο για το κοινό. 

Γίνεται µόνο µία γενική αναφορά. 

9. Προβλέπεται η επέκταση του γκολφ δίχως να προσδιορίζεται µε σαφήνεια που.  

10. Τίθεται σαφέστατα θέµα µε τη σκοπιµότητα δηµιουργίας λιµενικών εγκαταστάσεων 
όπως επισηµαίνεται και στις εύστοχες παρατηρήσεις της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ αλλά και στην 

πραγµατοποιηθείσα ακτοµηχανική µελέτη. Επισηµαίνουµε επίσης ότι η περιοχή 

υφίσταται διάβρωση µε αντίστοιχη συρρίκνωση του εύρους της παραλίας σύµφωνα και 
µε έγγραφο του ΕΟΤ. 

11. ∆εν προσδιορίζεται αν θα αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις 
παραπλεύρως του γκολφ και κυρίως η  κολυµβητική δεξαµενή ολυµπιακών διαστάσεων 

που βρίσκεται εκεί εγκαταλελειµένη. 

12. Εν γένει αναφέρεται ότι θα αξιοποιηθούν τα υφιστάµενα δίκτυα και εγκαταστάσεις 
ύδρευσης – αποχέτευσης και ενέργειας. Είναι γνωστό ότι ο κύριος αγωγός αποχέτευσης 

προς το βιολογικό καθαρισµό στο «βόδι» δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ οι εγκαταστάσεις του 

ίδιου του βιολογικού καθαρισµού είναι ήδη κορεσµένες. Προβλέπεται η επέκτασή τους 

αλλά µελλοντικά. Τίθεται επίσης σαφές θέµα τόσο µε την αποχέτευση όσο και µε την 

άρδευση (κυρίως του γκολφ) για την οποία προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών  µπορεί 
να εξυπηρετηθεί από πιθανή δηµιουργία εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, γεγονός που 

αντίκειται στο χαρακτήρα της περιοχής. Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε τις αντίστοιχες 

προβλέψεις για τα γήπεδα γκολφ του θεσµοθετηµένου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για 

τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138/  Β / 11.6.2009). Προβλέπεται λοιπόν, η «δηµιουργία 

εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων που 

αποτελούν τουριστικούς προορισµούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, στις 
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νήσους Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο και Ζάκυνθο), στους Νοµούς Ηλείας, Μεσσηνίας και 
Χαλκιδικής καθώς και ως τµήµα σύνθετων ολοκληρωµένων τουριστικών επενδύσεων 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 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. Αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων golf». 

13. Σε σχέση µε την ενέργεια, είναι επίσης γνωστό ότι το νησί βρίσκεται σε οριακά 

επίπεδα, αφού όπως διαφαίνεται είναι αµφίβολη η κατασκευή του νέου εργοστασίου στη 

νότια Ρόδο. Πρέπει εποµένως να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα αυτό και ιδίως στις 
δράσεις εξοικονόµησης. 

14. ∆εν διευκρινίζεται µε ποιο τρόπο θα κατασκευασθούν τα απαιτούµενα «συνοδά 

έργα» που βρίσκονται εκτός της περιοχής µελέτης (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

ηλεκτροφωτισµού κλπ). Θεωρούµε ότι η παράµετρος αυτή πρέπει να εξετασθεί 
επακριβώς στην παρούσα µελέτη παρότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Τα έργα αυτά 

πρέπει κατά κανόνα να επιβαρύνουν οικονοµικά το δηµόσιο και όχι τον οικείο ∆ήµο. 

15. Είναι ελλιπής η τεκµηρίωση για την επιβάρυνση του υφιστάµενου οδικού δικτύου 

δηλαδή της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου µε τις σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις. Με την 

προτεινόµενη ανάπτυξη αλλά και µε τις προβλέψεις του υπό εκπόνηση ΓΠΣ της περιοχής 

σύµφωνα µε τις οποίες  θεσµοθετούνται περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλεως  σε επαφή 

µε το τουριστικό ακίνητο που εξυπηρετούνται από τη Εθνική οδό, είναι σαφές ότι στις 

περιόδους αιχµής δηλαδή κατά τους θερινούς µήνες, αναµένεται η πλήρης 

«αστικοποίηση» της Εθνικής οδού σ’ ένα µεγάλο τµήµα της µετατρέποντάς τη σε δρόµο 

πόλεως µε ότι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια και στην ταχύτητα προσπέλασης. Ας µη 

ξεχνάµε ότι ο δρόµος αυτός έχει ήδη «αστικοποιηθεί» µέχρι την πόλη της Ρόδου µε την 

άναρχη ανάπτυξη των χρήσεων γης παραπλεύρως της και µε τις διάφορες παρεκκλίσεις 

που διευκολύνουν τη δόµηση αντί να την αποτρέπουν. Παρά την πρόσφατη διαπλάτυνσή 

του, δεν προβλέφθηκε δευτερεύων δρόµος για την εξυπηρέτηση των υφιστάµενων 

παρόδιων χρήσεων (κατοικίες, καταστήµατα, βιοτεχνικά κτίρια, υπεραγορές κλπ), αλλά 

και των µελλοντικών, µε αποτέλεσµα οι χρήσεις αυτές να εξυπηρετούνται απευθείας από 

την Ε.Ο. Έτσι, από την περιοχή Αφάντου µέχρι την πόλη της Ρόδου απαριθµούνται 
περίπου 20 φανάρια (δηλαδή κάθε χιλιόµετρο και φανάρι) γεγονός που ακυρώνει το 

χαρακτήρα του δρόµου που είναι Εθνική Οδός τετράϊχνη, δηλαδή δρόµος ταχείας 

κυκλοφορίας και που επιπλέον αποτελεί τη µοναδική αρτηρία που διατρέχει τα 

ανατολικά παράλια του νησιού.  

16. Κλείνοντας το κεφάλαιο των παρατηρήσεων, πρέπει για µια ακόµη φορά να 

τονίσουµε ότι ο κόλπος Αφάντου αποτελεί σηµείο αναφοράς για όλο το νησί και 
µέχρι σήµερα είναι ο µοναδικός ελεύθερος µεγάλος κόλπος στο βόρειο κορεσµένο 

τρίγωνο του νησιού. Οι κατακτητές Ιταλοί είχαν φροντίσει να διασφαλίσουν µεγάλο 

εύρος παραλιών κατά µήκος των ακτών, γεγονός που αποτελεί και το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που προσδίδει προστιθέµενη αξία στο νησί της Ρόδου. Αυτή την προ ενός 
περίπου αιώνα πρόνοια, δεν πρέπει να απολέσουµε. Η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται 
λελογισµένα και πάντοτε µε κανόνες αειφορίας, γεγονός που ασφαλώς δεν τηρείται στην 

υπ’ όψη περιοχή αν λάβει κάποιος υπ’ όψη του όλες τις παραµέτρους και τους 
µελλοντικούς σχεδιασµούς. Έτσι, η ιδανική αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής θα ήταν 

η δηµιουργία ενός resort ξενοδοχειακού καταλύµατος και ορισµένων πολυτελών 

κατοικιών µόνο στη έκταση του ΕΟΤ, που θα αναδείκνυαν και θα συνόδευαν το 

γκολφικό προορισµό και που σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση και επέκταση του 

υφιστάµενου γηπέδου θα δηµιουργούσαν συνθήκες ποιοτικού τουρισµού που πραγµατικά 

έχει ανάγκη και αξίζει αυτός ο τόπος. Οφείλουµε επίσης να επισηµάνουµε να 

επισηµάνουµε ότι η δηµιουργία παραθεριστικού χωριού δεν θα προσδώσει κάποιου 

είδους αναπτυξιακή διάσταση στην περιοχή αφού στην ουσία η µόνη αναπτυξιακή 

προοπτική είναι η διασφάλιση θέσεων εργασίας µόνο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
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και ενδεχοµένως σε πολύ µικρό βαθµό για τη µετέπειτα συντήρησή του µη 

διασφαλίζοντας ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη, έστω και στον τοµέα της 
απασχόλησης. 

17. Κατά τα λοιπά η υπ’ όψη ΣΜΠΕ είναι τεχνικά άρτια για το σκοπό φυσικά που 

καλείται να τεκµηριώσει. 
 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω: 

Εισηγούµαστε θετικά επί της ΣΜΠΕ Αφάντου µε τις παρακάτω παρατηρήσεις οι οποίες 
αποτελούν απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη θεσµοθέτησή της.  
1. Να διασφαλισθεί η προπελασιµότητα όλης της παραλιακής ζώνης για το κοινό, µε 

την ρητή πρόβλεψη για δηµιουργία πεζόδροµου – ποδηλατόδροµου  ήπιας κυκλοφορίας 

(µε την πρόβλεψη για ανάπτυξη και των κατάλληλων µέσων µεταφοράς να 

προσαρµόζονται ασφαλώς στο περιβάλλον), µε την κατάλληλη διαµόρφωσή του, χρήση 

υλικών,  φύτευσης, εξοπλισµού, στάσεων και χώρων αναφοράς, σύµφωνα και µε τις 

προβλέψεις του ΓΠΣ Αφάντου, ιδίως στην περιοχή βορείως του ρέµατος Πελέµονη (πέρα 

ποταµός). Ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή (δηλαδή κάτω από το γκολφ και προς τα 

βόρεια µέχρι την παραλία τραγουνού), ο ως άνω πεζόδροµος πρέπει να δηµιουργηθεί 
όχι εντός του αιγιαλού, αλλά  εκτός αυτού (προκειµένου να µη συρρικνωθεί η 

παραλία και να είναι δυνατή η απρόσκοπτη κατασκευή του), παραχωρώντας την 

αντίστοιχη έκταση στο ∆ήµο.  

2. Στην περιοχή «νότιο Αφάντου» ο υφιστάµενος παραλιακός δρόµος να παραµείνει ως 
έχει αναβαθµίζοντας τη λειτουργικότητά του και να συνδεθεί µε τον ως άνω 

πεζόδροµο. Επίσης θεωρούµε ότι πρέπει να παραµείνει η προσπέλαση από τον κόµβο 

του γκολφ δηµιουργώντας αντίστοιχα ένα δηµόσιο χώρο. Τέλος πρέπει να διασφαλισθεί 

η κάθετη προσπέλαση προς την παραλία από τον υφιστάµενο δρόµο νοτίως του γκολφ 

(µεταξύ ρέµατος Πλατή και Πελέµονη ποταµού στην περιοχή Γ6) διότι αυτή στην ουσία 

εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή που είναι ήδη διαµορφωµένη και αναµένεται να 

ενταθεί η αξιοποίησή της κατά τις προβλέψεις του ΓΠΣ. 

3. Να προβλεφθούν επακριβώς οι προβλεπόµενες περιοχές για τη δηµιουργία χώρων 

στάθµευσης για το κοινό πλησίον της παραλίας, παραπλεύρως των δυο κυρίως 

προβλεποµένων εισόδων – οδών προσπέλασης (τραγουνού και ανισόπεδου κόµβου). Να 

αναφερθεί ρητά ότι οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστο 40 στρ για τη 

δηµιουργία 2000 θέσεων στάθµευσης. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι δηµοσίου 

συµφέροντος (δηλαδή ελεύθερης στάθµευσης) και καλό θα ήταν να αποδοθούν στο 

∆ήµο.  

4. Με δεδοµένο ότι η παραλιακή έκταση µήκους 6.5 χλµ θα εξυπηρετείται µόνο από δυο 

εισόδους µέσω των υφιστάµενων δρόµων προσπέλασης (τραγουνού και ανισόπεδου 

κόµβου), πρέπει απαραίτητα να προβλεφθεί η αναβάθµιση και διαπλάτυνση του 

οδικού αυτού δικτύου που οδηγεί στην παραλία. Οι δρόµοι αυτοί πρέπει ασφαλώς να 

έχουν δηµόσιο χαρακτήρα. 

5. Να αποδοθεί στο ∆ήµο έκταση τουλάχιστο 50 στρ (περίπου δηλαδή περίπου το 6% της 

δοµήσιµης έκτασης και το 3% της συνολικής), για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

κοινωνικού εξοπλισµού της περιοχής, ως ελάχιστη κοινωνική προσφορά του 

δηµοσίου προς το δηµόσιο συµφέρον, αφού δεν προβλέπεται κανενός είδους εισφορά 

σε γη και χρήµα που θα ίσχυε σε άλλες περιπτώσεις και που βέβαια θα ήταν πολύ 

µεγαλύτερη σε ποσοστό (θα µπορούσε στο σύνολο να φθάνει έως και το 50%), όπως 
παραπάνω αναλύθηκε στο κεφάλαιο των παρατηρήσεων. Οι χώροι αυτοί θα 

καθορισθούν σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή.  

6. Η αδόµητη αρχαιολογική ζώνη επίσης πρέπει να παραµείνει δηµοσίου 

ενδιαφέροντος και δεν πρέπει να ενταχθεί στις ρυθµίσεις της παρούσας. 

7. Να προβλεφθεί ρητά ότι η απόσταση των κτισµάτων από τη γραµµή αιγιαλού θα 

είναι σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τον τύπο 50 +(10 – Υ)Χ5, όπου Υ = ύψος 
εδάφους από τη θάλασσα, ανεξάρτητα από το µέγεθος του γηπέδου και για κάθε 
χρήση. 
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8. Να αναφερθεί ρητά ότι θα ισχύουν οι δεσµεύσεις για τις περιφράξεις που 

προβλέπονται στην εκτός σχεδίου δόµηση για τις περιοχές εντός ζώνης 500 µέτρων από 

την ακτή. 

9. Να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η δυνατότητα αξιοποίησης – επανάχρησης των 

υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του γκολφ και ιδιαίτερα του 

κολυµβητηρίου ολυµπιακών διαστάσεων. Μια τέτοια προοπτική θα προσδώσει 
προστιθέµενη αξία τόσο στην ίδια την επένδυση όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

10. Να επαλειφθεί η πρόβλεψη για µεταφορά του Συντελεστή ∆όµησης από µια περιοχή 

σε άλλη σε περίπτωση που αυτός δεν εξαντλείται. Μια τέτοια ρύθµιση δηµιουργεί 
ανοµοιογένεια και βέβαια είναι θεσµικά έωλη. 

11. Να επαλειφθεί η δυνατότητα δηµιουργίας καζίνο στις περιοχές που προορίζονται µε 

χρήση τουρισµού αναψυχής. Γενικά οι προβλεπόµενες χρήσεις τόσο στον τουρισµό - 

αναψυχή όσο και στο παραθεριστικό χωριό πρέπει κατά κανόνα να συνάδουν µε την ίδια 

τη φυσιογνωµία της ίδιας της κατηγορίας, αποτρέποντας την άνευ όρων 

εµπορευµατοποίηση του όλου εγχειρήµατος.  

12. Να προσδιορισθεί ρητά τόσο χωρικά όσο και ποσοτικά η απαραίτητη επέκταση του 

γκολφ έτσι ώστε να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και 
µε τη χωροθέτηση των ζωνών επί µέρους χρήσεων τουρισµού – αναψυχής και 
παραθεριστικού χωριού, όπως ρητά προβλέπεται στο 3986/11 στις µικτές χρήσεις όπως 
παραπάνω αναφέρθηκε αλλά και στα προαπαιτούµενα στοιχεία του ΕΣΧΑ∆Α που 

περιγράφονται στον ίδιο Νόµο. Σαν προσφορότερο σενάριο προτείνουµε το σενάριο 2 

(50% τουρισµό και 50% παραθεριστικές κατοικίες). 

13. Να τεθούν προδιαγραφές για την ανάπτυξη των εξυπηρετήσεων της ζώνης αιγιαλού 

και να προβλεφθεί ρητά ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία µε το ∆ήµο (τόσο ως προς τη 

χρήση όσο και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, θέσεων οµπρελών κλπ). Η ζώνη 

αυτή πρέπει να προσδιορισθεί σαν «ζώνη ανάπλασης παραλίας» και να διαµορφωθεί 
κατόπιν συνολικής µελέτης µε ευθύνη του ∆ήµου και σε συνεργασία µε το επενδυτικό 

σχήµα. Μια τέτοια προοπτική δεν είναι ασύµβατη µε τις πρόνοιες του Νόµου 3986/11. 

14. Να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η δηµιουργία λιµενικών έργων διότι τόσο η 

µορφολογία του τοπίου όσο και τα ακτοµηχανικά χαρακτηριστικά δεν το 

επιτρέπουν. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να γίνουν µόνο µικρά αγκυροβόλια (όχι µαρίνες) 

µικρής κλίµακας, όπως προβλήτες επιβίβασης – αποβίβασης επί υποστυλωµάτων, σε 

επιλεγµένες θέσεις κατόπιν ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης, λαµβάνοντας υπ’ όψη και 
τις σχετικές παρατηρήσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ όπως παραπάνω αναφέρονται. 

15. Το Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα δηλαδή η ζώνη παραλίας κατά τον κτηµατολογικό 

κανονισµό είναι δηµοσίου ενδιαφέροντος, άνευ κτηµατολογικής µερίδας και τέτοιο 

πρέπει να παραµείνει. Η ρυθµίσεις που θα προβλέπονται σ’ αυτό πρέπει να αποσκοπούν 

στην εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολό τους και µε όρους δηµοσίου, δηλαδή 

απρόσκοπτα και άνευ τιµήµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεπικουρούν και οι 
παρατηρήσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ. Τα ως άνω πρέπει ρητά να αναφερθούν στο 

ΕΣΧΑ∆Α. 

16. Να προβλεφθούν ρητά οι απαραίτητες ρυθµίσεις στα λεγόµενα «συνοδά έργα», 
δηλαδή τα έργα διασύνδεσης της περιοχής µε τις υφιστάµενες υποδοµές (ύδρευση, 

αποχέτευση, ενέργεια, ηλεκτροφωτισµός, συµπληρωµατικά οδικά δίκτυα ή αναβάθµιση 

των υφιστάµενων , διάφορες διασυνδέσεις κλπ). Το δηµόσιο (µε τη στενή του έννοια και 

όχι ο ∆ήµος) πρέπει να αναλάβει τις οικονοµικές δεσµεύσεις που θα προκύψουν. Μια 

σηµαντική ρύθµιση που πρέπει να γίνει είναι η δηµιουργία παράπλευρων οδών 

εξυπηρέτησης κατά µήκος της Εθνικής Οδού, τουλάχιστο από την πρώτη είσοδο του 

οικισµού Αφάντου και την αντίστοιχη του γκολφ, µέχρι τον πέρα ποταµό. Άλλως η 

όλη περιοχή θα είναι απροσπέλαστη και θα δηµιουργηθεί ένα αστικό τοπίο τύπου 

Φαληράκι, ακυρώνοντας στην ουσία τον προορισµό της περιοχής και εποµένως της ίδιας 

της επένδυσης.  Πρέπει να γίνει εποµένως ρητή αναφορά στο ΕΣΧΑ∆Α και στη 

µετέπειτα µελέτη χωροθέτησης και να αναληφθεί ρητά η δέσµευση αυτή. 

17. Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι ορθές βελτιωτικές παρεµβάσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ 

όπως παραπάνω αναφέρονται». 
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην επικεφαλής του συνδυασµού 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κα. Ευθαλία Καφαντάρη η οποία αφού τοποθετήθηκε επί του 

θέµατος τόνισε ότι καταψηφίζουν την εν λόγω ΣΠΜΕ τονίζοντας ότι  η Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που συζητιέται «γνωµοδοτικά» στο Περιφερειακό Συµβούλιο 

Ν. Αιγαίου, έρχεται να δικαιολογήσει τις ειληµµένες από χρόνια αποφάσεις για 

ιδιωτικοποίηση του GOLF ΑΦΑΝΤΟΥ, µε ένα επιστηµονικοφανή τρόπο, παραδίδοντας στον 

επιχειρηµατικό όµιλο, που θα επιλεγεί (εάν ακόµα δεν έχει γίνει) την µεγαλύτερη ελεύθερη 

παραλιακή ζώνη των ανατολικών ακτών που βρίσκεται κοντά στη Ρόδο, ουσιαστικά χωρίς 
δεσµεύσεις.  

Στην συνέχεια ανέφερε ότι αρνούνται  να συνταχθούνε µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα 

συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και µε τους πολιτικούς τους εκφραστές . Όλες οι 
παρατάξεις του Περιφερειακού Συµβουλίου εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης παραδίδουν τη 

περιουσία του Ροδιακού λαού, στο όνοµα της «αξιοποίησης» είτε µε τους όρους που έχουν 

θέσει οι όµιλοι ή µε συστάσεις για εναλλακτικό τουρισµό όπως πρότεινε η παράταξη του 

ΣΥΡΙΖΑ. ∆ιαφορά µεταξύ πώλησης ή αξιοποίησης δεν υπάρχει, όταν παραδίδεται για 

εκµετάλλευση σε επιχειρήσεις για 99 χρόνια.  Το ξεπούληµα του GOLF , των  

παραθαλάσσιων περιοχών  «ΤΣΑΜΠΙΚΑ» , «ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ», των κορυφογραµµών για τα 

αιολικά πάρκα, των µεγάλων εκτάσεων για τα φωτοβολταϊκά, λιµανιών , αεροδροµίων,  των 

βραχονησίδων ή οποιουδήποτε άλλου µέρους συνδέεται άρρηκτα µε την υποχώρηση της 
Κυβέρνησης ως προς τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, παραδίδοντας συν τοις άλλοις σε 

πολυεθνικές και τον ορυκτό πλούτο της χώρας µε συνδιαχείρηση.  

Καθόλου άσχετη µε όλα αυτά και µε υπαγόρευση του ΝΑΤΟ, η έκδοση από την 

Τουρκική Κυβέρνηση αδειών έρευνας στην κρατική εταιρεία υδρογοναθράκων της Τουρκίας, 

για τον εντοπισµό κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περιοχές που εµπίπτουν 

στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Καστελλόριζο και ευρύτερα 

στην περιοχή της Ρόδου. 

Όλα αυτά συνδέονται µε  τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου , το οποίο θέλει να 

επενδύσει τα συσσωρευµένα κεφάλαια, οξύνοντας τις αντιθέσεις που έχουν οι όµιλοι µεταξύ 

τους, σε συνθήκες  παγκόσµιας οξύτατης καπιταλιστικής κρίσης, µε σοβαρό κίνδυνο ακόµη 

και πολεµικής σύρραξης, που θα οδηγήσει  τους λαούς σε σφαγή. 

Η απαλλοτρίωση της περιοχής Αφάντου της Ρόδου από τους επενδυτές ,  όχι µόνο θα 

αφαιρέσει από τον λαό την ελευθερία να έχει πρόσβαση στην περιοχή, αλλά παραδίδει ακόµα 

την παραλία (περιοχή µεταξύ γραµµής αιγιαλού και κτηµατολογικών µερίδων), την 

αρχαιολογική ζώνη, την δασική περιοχή, την µικρή περιοχή η οποία είχε παραχωρηθεί στον 

∆ήµο και  αποκλείει την επέκταση του οικισµού Αφάντου προς την θάλασσα , µιας 
∆ηµοτικής Ενότητας, η οποία  ασφυκτιά πολεοδοµικά µεταξύ των λόφων και των ποταµών, 

ανατρέποντας τον χωροταξικό σχεδιασµό του οικισµού. Απαραίτητη προϋπόθεση,  για να 

λειτουργήσουν οι νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, είναι οι εργαζόµενοι της Ειδικής 
Οικονοµικής Ζώνης να είναι  σκλάβοι, εργαζόµενοι χωρίς δικαιώµατα, εργαζόµενοι που δεν 

θα διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. 

Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα αυτό που λέµε εµείς Ανάπτυξη για ποιόν; 

Για τα µονοπώλια ή για το λαό; 

Η πρότασή στηρίζεται στο γεγονός ότι η γη είναι δηµόσιο αγαθό και δεν είναι 
εµπόρευµα για µπίζνες. Είναι δικαίωµα του λαού να την εκµεταλλευτεί προς όφελός του, να 

καλύψει δικές του ανάγκες.  Αυτό προϋποθέτει να είναι δική του περιουσία και όχι των 

µονοπωλίων.Στα πλαίσια και µόνο µιας τέτοιας αντίληψης, που η Λαϊκή Συσπείρωση 

αγωνίζεται να γίνει κυρίαρχη στη συνείδηση του λαού, µπορεί να εκπονηθεί µια πραγµατικά 

επιστηµονική µελέτη για το καταλληλότερο ‘’µείγµα’’ χρήσεων και αυτού του ακίνητου 

‘’Αφάντου’’, για ικανοποίηση λαϊκών αναγκών από οργάνωση χώρων αναψυχής των 

εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους  άδειας, µέχρι χώρους άθλησης και 

πράσινου, µέχρι αγροτική αξιοποίηση, µέχρι οργάνωση της παραλίας για ελεύθερη δωρεάν 

χρήση απ’ όλους κλπ, µέχρι εργατική κατοικία µε πραγµατικό σεβασµό στο περιβάλλον.  

Εµείς καταγγέλλουµε το συνεχές έγκληµα µε τη νέα του διάσταση κατά των 

εργαζοµένων της περιοχής και του τόπου και καλούµε τους εργαζόµενους, τους 
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αυτοαπασχολούµενους, τους µικροµεσαίους αγρότες, τους νέους και τις νέες να πάρουν στα 

χέρια τους την υπόθεση, αποτρέποντας, το σε εξέλιξη έγκληµα για εµάς τους ίδιους, τα 

παιδιά µας και τον τόπο µας.  

 

   Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλή του συνδυασµού 

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ» κ. Νικόλαο Χρυσόγελο ο οποίος ανέφερε τα εξής : 
   «Ο Οικολογικός Άνεµος Νοτίου Αιγαίου απορρίπτει την Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί του ΕΣΧΑ∆Α. Ως Οικολογικός Άνεµος προτείνουµε να 

γίνει µια αναλυτική διαβούλευση για τη διαµόρφωση µιας εναλλακτικής, βιώσιµης 
διαχείρισης του χώρου προς όφελος του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας, 

βασισµένης σε ήπια αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των οικολογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιρίων 

και ίσως και του κολυµβητηρίου. 

 Οι λόγοι της απόρριψης είναι πολλοί:  

-   Το ΕΣΧΑ∆Α που παρουσιάζεται µε την µελέτη, όπως παραδέχεται και η εισήγηση της 

υπηρεσίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, “περιλαµβάνει την ανάπτυξη – αξιοποίηση της 
µεγαλύτερης παραλιακής ζώνης του νησιού που βρίσκεται στο βόρειο ανεπτυγµένο τρίγωνο 

και που αντιστοιχεί σ’ ένα δεύτερο οικισµό όπως αυτός του Αφάντου και µάλιστα πολύ 

µεγαλύτερης έκτασης. Η ανάπτυξη αυτή σχεδιάζεται, όχι  µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες 
της περιοχής αλλά µε βάση το όφελος που θα εκτιµήσει ότι θα έχει το ίδιο το επενδυτικό 

σχήµα που θα αναδειχθεί από τη διαγωνιστική διαδικασία, αφού δίδεται απόλυτη ελευθερία 

σ’ αυτό να σχεδιάσει την ανάπτυξη που επιθυµεί. Οι τιθέµενοι στόχοι και τα µεγέθη 

προσδιορίζονται βάσει της γενικής ισχύουσας νοµοθεσίας, προτείνονται δυο βασικές 

κατηγορίες χρήσεων γης που συµπεριλαµβάνουν σχεδόν τα πάντα, ενώ δεν εξειδικεύονται 

και δεν προσδιορίζονται χωρικά. Έτσι στην περιοχή µπορούν να αναπτυχθούν από 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις µέχρι καταστήµατα και από κατοικίες µέχρι καζίνο και 
λιµενικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Σ.∆. µπορεί να είναι µεταφερόµενος αν δεν εξαντλείται σε 

κάποια περιοχή. Και όλο αυτό δίχως τη δηµιουργία του απαραίτητου κοινωνικού εξοπλισµού 

και των αναλογούντων Κ.Χ. προς το δηµόσιο όφελος.... Στην πρόταση εντάσσεται επίσης και 
η ζώνη παραλίας πέραν της γραµµής αιγιαλού, η οποία είναι µεγάλη σε έκταση και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ιδιωτικά, είτε σαν χώρος στάθµευσης, είτε για τη δηµιουργία αθλητικών και 

άλλων συναφών εγκαταστάσεων ιδιωτικού περιεχοµένου, ακόµη και για την επέκταση του 

υφιστάµενου γηπέδου γκολφ. Επισηµαίνουµε, ότι κατά τον κτηµατολογικό κανονισµό της 
∆ωδ/σου, η ζώνη παραλίας είναι κοινόχρηστος χώρος και κατά κανόνα χρησιµοποιείται για 

την εξυπηρέτηση δηµόσιων αγαθών, συνθήκη που εδώ δεν τηρείται αφού η ζώνη αυτή 

χαρακτηρίζεται ως Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα και εντάσσεται στους σχεδιασµούς της 
εκµετάλλευσης της περιοχής από το επενδυτικό σχήµα, έστω και σαν αδόµητη”. 

-    Η µελέτη δεν αντιµετωπίζει τα σοβαρά προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την 

δόµηση της έκτασης, αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, προσθήκη µεγάλων ποσοτήτων 

στερεών και υγρών αποβλήτων και κατανάλωση µε δεδοµένο ότι η Ρόδος έχει σοβαρές 

δυσκολίες στους τοµείς αυτούς. Προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν τα υφιστάµενα δίκτυα 

ενέργειας και αποχέτευσης (εγκαταστάσεις βιολογικού στο βόδι), ενώ δεν θέτει καν όρους 

για ειδικές πολιτικές που πρέπει να εφαρµοστούν στην περιοχή που θα δοµηθεί (πχ κτίρια 

µηδενικής ενέργειας, επεξεργασία λυµάτων κι επαναχρησιµοποίηση νερών), στρατηγική 

µηδενικών αποβλήτων. Η µελέτη περιγράφει, απλώς, την υπάρχουσα κατάσταση στις 

περίπου 230 σελίδες αλλά δεν παρουσιάζει κανένα συνεκτικό σχέδιο αντιµετώπισης των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων όπως θα περίµενε κάποιος από µια ΣΜΠΕ. Μάλιστα, στα 

σενάρια που αξιολογούνται, “µηδενικό” και εναλλακτικά, τεχνηέντως το µηδενικό σενάριο 

(που λανθασµένα είναι διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης κι όχι µια βιώσιµη, 

εναλλακτική διαχείριση του χώρου µε ήπιες παρεµβάσεις) φαίνεται ότι έχει µεγαλύτερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (στη βιοποικιλότητα, το νερό, το έδαφος), πράγµα εντελώς 

αναπόδεικτο! Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην µελέτη υποτίθεται, περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων “∆εν αναµένεται αξιόλογη επίπτωση στο σύνολο των ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, στο ποσοστό των απειλούµενων ειδών, στον αριθµό, τον τύπο και την κατάσταση 

διατήρησης των οικοτόπων. Η ανάπτυξη οργανωµένης χρήσης τουρισµού - αναψυχής 
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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”. 

-    Όπως αναφέρει και η εισήγηση της υπηρεσίας της Περιφέρειας: “∆εν προβλέπεται 

κανενός είδους παραχώρηση ανταποδοτικών οφελών στον αντίστοιχο ∆ήµο”. Μάλιστα χάνει 

και την παραχώρηση έκτασης που σήµερα είναι παιδική χαρά!  

-  “Ένα µεγάλο µέρος των εκτάσεων που είναι τώρα προς αξιοποίηση, είναι εκτάσεις που 

ανήκαν σε πολίτες της περιοχής και που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά από το ΕΟΤ πριν 40 

και πλέον έτη, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο τότε τουριστικό ακίνητο µε “σκοπό την 

αξιοποίησή του”, σκοπός που δεν επετεύχθη. Για το λόγο αυτό έχει ήδη κερδηθεί µια 

προσφυγή πολίτη κατά της αναγκαστικής αυτής απαλλοτρίωσης”.  

-     Με πρωτοφανή τρόπο και χωρίς στοιχειώδη συζήτηση στον επενδυτή παραχωρούνται 
209 στρέµατα αρχαιολογικού χώρου µεγάλης σηµασίας και έτσι ιδιωτικοποιούνται όχι µόνο η 

έκταση αλλά και η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα ήπιο µοντέλο αρχαιολογικού τουρισµού 

που θα µπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση απέναντι στο µοντέλο της τουριστικής 

κατοικίας και της προσθήκες νέων ξενοδοχείων, καζίνο,λιµενικών εγκαταστάσεων κλπ.  

-      Ενώ θα προστεθεί µια ολόκληρη τουριστική πόλη στη Ρόδο που, όπως αναγνωρίζεται 

και από την µελέτη, δέχεται ήδη σηµαντικές πιέσεις από το κυρίαρχο µοντέλο µαζικού 

τουρισµού, δεν εξετάζονται καν οι επιπτώσεις στον ίδιο τον τουρισµό, µε δεδοµένο ότι η 

τουριστική πίτα θα µοιραστεί σε περισσότερα κοµµάτια. ∆εν εξετάζονται οι αλλαγές που 

συντελούνται στο τουριστικό µοντέλο της Ρόδου κι έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνει µε ο 

αριθµός των επισκεπτών αλλά µειώνονται τα έσοδα, το όφελος συγκεντρώνεται σε µικρότερα 

τµήµατα της κοινωνίας, κι αυξάνεται η ανεργία στον κλάδο. Η πρότασή µας είναι να 

συµβάλλει η Περιφέρεια στην στροφή από την ποσοτική πολιτική για τον τουρισµό (δηλαδή 

στόχευση στην αύξηση του αριθµού τουριστών) στην ποιοτική πολιτική για τον τουρισµό 

(δηλαδή ποιοτική αναβάθµιση του τουρσιµού, διαφοροποίησή του και σύνδεσή του µε την 

κατανάλωση τοπικών ποιοτικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

πολιτιστική αναβάθµιση) 

-       ∆εν προσδιορίζεται µε σαφήνεια ο τρόπος που θα δηµιουργηθεί η ελεύθερη πρόσβαση 

του κοινού από τη µια άκρη του κόλπου ως την άλλη. Θα περιοριστεί κατά πάσα πιθανότητα 

η προσβασιµότητα  των Ροδίων πολιτών στον κόλπο Αφάντου, µε την ελεγχόµενη πρόσβαση 

και µε δεδοµένο ότι η χωρητικότητα του εκτιµάται σε 20.000 πολίτες και ο αριθµός των 

αναµενόµενων τουριστών από το συγκρότηµα δεν θα είναι µακριά από τα νούµερα αυτά.  

 

-        Στο σχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα κατασκευής λιµενικών εγκαταστάσεων, που θα 

έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ακτογραµµή. ∆εν είναι καθόλου κατανοητό για ποιο λόγο 

κάθε τουριστική επένδυση, έστω και τέτοιας κλίµακας, πρέπει να έχει ιδιόκτητες λιµενικές 

εγκαταστάσεις. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Οι τυχόν λιµενικές εγκαταστάσεις θα γίνουν 

µετά από ειδική µελέτη κυµατισµού και επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναµική και θα 

περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση της πελατείας των µονάδων, σε 

κλίµακα και είδος και εντός των ορίων που ορίζονται από το αρθρ.14Α παραγρ.1 του 

Ν.3986/2011, όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν.4092/2012”. 

- Παραχωρεί δηµόσιο χώρο που θα προέκυπτε µε εισφορά σε γη αν η έκταση αυτή 

δοµούνταν για ξενοδοχειακή χρήση µε προδιαγραφές ΕΟΤ ή στην περίπτωση κανονικής 
πολεοδόµησης ως περιοχή β’ κατοικίας ή ως περιοχή ΠΕΡΠΟ (Ειδικά Ρυθµιζόµενης 

Πολεοδόµησης, δηλαδή ιδιωτικής πολεοδόµησης). Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπήρχε 

υποχρέωση εισφοράς σε γη στον ∆ήµο για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων, άνω του 

50% της έκτασης. Οι συνθήκες αυτές δεν ισχύουν στην παρούσα περίπτωση διότι ο Ν. 3986 / 

11 δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Έτσι, ακόµη και οι κοινόχρηστοι χώροι που θα δηµιουργηθούν 

µέσα στην περιοχή που θα πολεοδοµηθεί δηλαδή σ’ αυτή µε χρήση τουριστικού χωριού, θα 

είναι ιδιωτικού χαρακτήρα αφού δεν προβλέπεται η απόδοσή τους στο ∆ήµο.  

-        Προβλέπεται η επέκταση του γκολφ δίχως να αποσαφηνίζονται τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που δηµιουργούνται (αύξηση κατανάλωσης νερού, χρήση φυτοφαρµάκων κα). 

-      Οι συνθήκες πολεοδόµησης για τη χρήση «τουρισµού – αναψυχής» ο µέγιστος 

Συντελεστής ∆όµησης ορίζεται σε 0,2 και είναι αυτός που προτείνεται από το συγκεκριµένο 
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ΕΣΧΑ∆Α. Πλασµατικά η µελέτη προσπαθεί να πείσει ότι ο συντελεστής δόµησης που θα 

εφαρµοστεί στην πράξη είναι 0,09. Όπως έδειξε και το ΤΕΕ και άλλοι οµιλητές, ο 

συντελεστής – µε βάση τις εκτάσεις που επιτρέπεται να δοµηθούν – είναι τουλάχιστον 0,2.  

   Η περιοχή που έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ (Ταµείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου) έχει έκταση 1.706.414 µ2 και περιλαµβάνει τις 

δηµόσιες εκτάσεις  που  εκτείνονται κατά µήκος όλου του κόλπου Αφάντου, ρέµατα, 

αρχαιολογικούς χώρους καθώς και τα ενδιάµεσα τµήµατα αιγιαλού και παραλίας, 
δηµιουργώντας ένα σχεδόν ενιαίο παραλιακό µέτωπο µήκους 6,5 περίπου χιλιοµέτρων.  Το 

µεγαλύτερο µέρος της έκτασης αυτής είναι πρώην ιδιοκτησίας ΕΟΤ (περίπου 1.400 στρ), και 
περιλαµβάνει 450 στρέµατα γκολφ,   209,4 στρέµατα αδόµητη αρχαιολογική ζώνη (Α) 

πλησίον του Ερηµόκαστρου   (209,4 στρ), 65 στρέµατα δασικών εκτάσεων παράπλευρα και 

βορείως του γκολφ, 4 βασικά ρέµατα και τις παρόχθιες περιοχές τους καθώς και ζώνη 

παραλίας νοτίως του ρέµατος Πελεµόνη – πέρα ποταµός. Μάλιστα παραχωρείται και έκταση 

µε παιδική χαρά που είχε αποδοθεί στο ∆ήµο Αφάντου. Συµπεριλαµβάνονται, επίσης, 

εγκαταλελειµµένα κτίρια και εγκαταστάσεις (club house, διώροφο ξενοδοχείο, κολυµβητήριο 

ολυµπιακών διαστάσεων, γραφεία, αποδυτήρια κλπ) της δεκαετίας του ‘70. Υπάρχουν και 
ζώνες µε ιδιωτικές µερίδες, οι εγκαταστάσεις της πρώην φωνής της Αµερικής, και 180 

στρέµατα που αποτελούν το λεγόµενο Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα κι είναι η ζώνη παραλίας 

µεταξύ της γραµµής αιγιαλού και των πλησιέστερων προς τη θάλασσα Κτηµατολογικών 

Μερίδων, το οποίο δεν δοµείται (κατά τον κτηµατολογικό κανονισµό αποτελεί «παραλία») 

αλλά παραµένει στη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου. Μεγάλο µέρος της έκτασης αυτής 

έχει διαβρωθεί από τη θάλασσα.   

-        Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΣΜΠΕ, το οικοδοµήσιµο τµήµα της συνολικής έκτασης 

είναι 806.620 µ2 (αφαιρούνται το υφιστάµενο γήπεδο Γκολφ, ο αρχαιολογικός χώρος, οι 

δασικές εκτάσεις και το Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα). Προσµετράται στη δοµήσιµη 

επιφάνεια το τµήµα µεταξύ της γραµµής αιγιαλού και του σηµερινού γηπέδου γκολφ,  

συµπεριλαµβανοµένου του παραλιακού δρόµου που εφάπτεται των εγκαταστάσεων του 

γκολφ καθώς επίσης της συνέχειας του δρόµου αυτού προς την κύρια είσοδο του γκολφ. 

∆ηλαδή καταργείται ο παραλιακός δρόµος που σήµερα εφάπτεται του γκολφ µέχρι τον 

Πελέµονη ποταµό, συρρικνώνοντας αντίστοιχα το σηµερινό εύρος παραλίας κατά περίπου 40 

στρ. 

-      Η διαχείριση της υπόθεσης παραχώρησης του κτήµατος Αφάντου στο ΤΑΙΠΕ∆ και της 
µετέπειτα πώλησης του θα σηµατοδοτήσει και τον τρόπο που θα αντιµετωπιστούν κι άλλες 
ανάλογες περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης. Εποµένως, το Περιφερειακό Συµβούλιο και η 

Περιφερειακή Αρχή έχουν την ευθύνη να σταθµίσουν σωστά τις αποφάσεις τους. 

-      ∆εν µπορεί να µην επισηµάνει κάποιος ότι µε ένα σύνολο νοµοθετικών ρυθµίσεων έχει 
δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο παράκαµψης του περιβαλλοντικού κεκτηµένου όχι µόνο για την 

περίπτωση Αφάντου αλλά και για άλλες παρόµοιες “επενδύσεις”. Μεταξύ άλλων, η 

νοµοθεσία για την σύνθετη τουριστική κατοικία και την ιδιωτική πολεοδόµηση δηµιουργεί 
πολύ διαφορετικό καθεστώς για επενδύσεις όπως αυτή και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

µικροµεσαίας επένδυσης.Το Περιφερειακό Συµβούλιο µε ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής 

δεν θέλησε να συζητήσει καν – παρά το γεγονός ότι ένα σύνολο περιφερειακών συµβούλων 

το είχε ζητήσει και γραπτά µε πρότασή µας – τις ρυθµίσεις περί σύνθετης τουριστικής 
κατοικίας, που πλέον θα τις βλέπουµε µπροστά µας όχι µόνο στην περίπτωση Αφάντου αλλά 

και σε άλλα σχέδια τουριστικών επενδύσεων που έχουν ανακοινωθεί πάλι µε διαδικασίες fast 

track (Κέα, Μήλος, Ίος κα). 

Στην  συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον επικεφαλή του συνδυασµού 

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ» κ. Παύλο Χρυσαφίδη ο οποίος ανέφερε τα εξής :  

«Χαιρετίζουµε την έκτακτη σύγκληση του ΠΣ για ένα τόσο σηµαντικής σηµασίας για 

τη Ρόδο θέµα, τόσο γιατί εξ αρχής θέση µας ,που την υποστηρίξαµε και στο προηγούµενο 

περιφερειακό συµβούλιο ,είναι ότι σε τόσο σηµαντικά θέµατα ,αρµόδιο είναι το Π.Σ και όχι η 

Επιτροπή Αγροτικής Οικονοµίας όσο και γιατί ο κ. Περιφερειάρχης άλλαξε την αρχική του 

θέση και έφερε εκείνος απευθείας το θέµα στο υπέρτατο όργανο της περιφέρειας. 
Τώρα στο προκείµενο ,,,και εµείς και ο κόσµος γνωρίζει ότι τα έσοδα από όποιο ξεπούληµα 

της περιοχής Αφάντου Ρόδου θα µεταφερθούν άµεσα στον ειδικό λογαριασµό εξυπηρέτησης 
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του χρέους και ,όλοι γνωρίζουµε για τι µαύρη τρύπα πρόκειται. 
        Επίσης όλοι γνωρίζουµε ότι οποιαδήποτε γνωµοδότηση δική µας ,δεν είναι δεσµευτική 

όπως γνωρίζουµε ότι στη διακήρυξη του ξεπουλήµατος αναφέρεται ότι ο επενδυτής θα έχει 

δικαίωµα να αξιοποιήσει το ακίνητο όπως αυτός επιθυµεί κατά την απόλυτη διακριτική του 

ευχέρεια. Το FastTrack έγινε Faster» 

Όπως όµως κάθε επένδυση είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επενδυτή έτσι 
είναι και στη δική µας διακριτική ευχέρεια να δώσουµε ένα πολιτικό µήνυµα ότι δεν είµαστε 

διατεθειµένοι να υποθηκεύσουµε την περιουσία των παιδιών µας αλλά και των απογόνων 

τους. 
 ∆ική µας θέση παραµένει ότι οποιαδήποτε παραχώρηση θα πρέπει να περιοριστεί στο 

γκολφ Αφάντου και όχι να γίνει στην έκταση των 1850 στρεµµάτων που περιλαµβάνουν την 

παραλία Τραγανου µέχρι και τη Καθολική, και θα πρέπει να διασφαλίζονται πρωτίστως το 

δηµόσιο συµφέρον και τα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών. 
Το realestate δεν µπορεί να γίνει σε καµία περίπτωση αποδεκτός τρόπος ανάπτυξης και σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι ο λαός της περιφέρειας -αφού απαληφθεί το 

realestate- και ληφθούν σοβαρά υπόψη και δοθούν λύσεις στους προβληµατισµού του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου ως προς τα νερά, δεν πρόκειται να δεχτεί καµιά παραχώρηση ως 

προς τους όρους που προβλέπει η εισήγηση της Υπηρεσίας».  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλή του συνδυασµού «Νέα 

Εποχή για τα νησιά µας» κ. Κόκκινο Χαράλαµπο ο οποίος αφού τοποθετήθηκε επί του 

θέµατος τόνισε ότι ο περιφερειακός συνδυασµός ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 

ψηφίζει τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού 

Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου Ακινήτου για το ακίνητο στα Αφάντου Ρόδου» µε το 

παρακάτω σκεπτικό και παρατηρήσεις: 

• Στηρίζουµε την επένδυση για την αξιοποίηση της περιοχής εφόσον αυτή πραγµατοποιηθεί µε 

όρους διαφάνειας αλλά και φιλικούς προς το περιβάλλον. ∆εν εκχωρούµε σε κανέναν το 

δικαίωµα να εµφανίζεται ως πιο ευαίσθητος για την ακεραιότητα του περιβάλλοντος αλλά 

και για τη διατήρηση των όρων διαφάνειας στην αξιοποίηση του ανωτέρω ακινήτου. 

• Εφόσον υλοποιηθεί η αξιοποίηση του ακινήτου , να υπάρχουν αντισταθµιστικά οφέλη για το 

Ροδιακό λαό (θέσεις εργασίας, στήριξη επιχειρηµατικότητας κλπ). 

• Να υπάρξει ικανοποιητικός αριθµός οδών προσβασιµότητας στην παραλία 

• Η έκταση του «γκολφ» να µεγαλώσει και να έχει σύγχρονες προδιαγραφές. 
• Στην έκτασή του να χτιστούν ξενοδοχεία κατά 85% και οικίες κατά 15%. 

• Να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Γ.Γ. Λιµένων του Υπουργείου Ναυτιλίας για µη σταθερές 

εγκαταστάσεις αλλά ήπιες µε πασσαλώσεις. 

• Να µην υπάρχει δόµηση και καταπάτηση στην παρακείµενη αρχαιολογική ζώνη 

• Τέλος να πραγµατοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδά έργα και να θωρακιστεί η περιοχή από 

τυχόν θεοµηνίες που προκαλούν καταστροφές όπως έγινε τα τελευταία χρόνια. 

• Είναι δεσµευτική για µας η θέση του ∆. Ροδίων που ενέκρινε την ανωτέρω ΣΜΠΕ. 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. 

Νεκτάριο Σαντορινιό ως ειδικό αγορητή του συνδυασµού «Πολίτες Κόντρα στο Καιρό» ο 

οποίος ανέφερε τα εξής : 
«Ξεκινώντας την εισήγηση θεωρώ απαραίτητο να θέσω την πολιτική διάσταση του θέµατος 

πριν από οποιαδήποτε τεχνική παρατήρηση για το περιεχόµενο της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑ∆Α για το 

Γκολφ Αφάντου. Άλλωστε το Περιφερειακό Συµβούλιο αποτελεί πάνω απ’ όλα ένα πολιτικό 

όργανο, που πρέπει να γνωµοδοτεί µε πολιτικούς όρους για την ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Το «Γκολφ Αφάντου» είναι ένα πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο της Ρόδου που η 

αδιαφορία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ το καταδίκασαν σε απαξίωση για να 

έρθουν σήµερα σε συνεργασία να το ξεπουλήσουν. 
Η αξιοποίηση του «Γκολφ Αφάντου» είναι επιβεβληµένη.  Όχι όµως µε όρους 

αποικιοκρατίας αλλά µε όρους δηµοσίου συµφέροντος. Η οποιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει 

να είναι προς την κατεύθυνση του ποιοτικού- εναλλακτικού τουρισµού. Η αξιοποίηση της 
περιοχής πρέπει να γίνει µε σεβασµό σε βασικές αρχές όπως είναι: 

• η διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, 
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• η δηµιουργία αντίστοιχων µε τη σπουδαιότητα του έργου, θέσεων εργασίας, 

• η ανάπτυξη της περιοχής και του νησιού µε όρους αειφορίας , βιωσιµότητας και ήπιων 

µορφών επέµβασης 

• η προστασία του περιβάλλοντος και η στροφή του τουριστικού µας προϊόντος σε 

εναλλακτικές - ποιοτικές µορφές τουρισµού. 

• η αξιοποίηση-ανάδειξη των υφιστάµενων αθλητικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. 

• η διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σ’ όλο το µήκος της 
παραλίας. 

Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε την διαδικασία µεταφοράς του ακινήτου στο ΤΑΙΠΕ∆, ένα 

µηχανισµό που δηµιουργήθηκε για το ξεπούληµα και όχι την αξιοποίηση της δηµόσιας 
περιουσίας. Να θυµίσω ότι το ΤΑΙΠΕ∆ είναι άβατο βάση του καταστατικού του και τα 

πρακτικά του είναι απόρρητα και εποµένως δεν ξέρουµε αν στη Β’ Φάση έβαλαν θέµα 

πώλησης του ακινήτου µέσω µετοχοποίησης. 
Ωστόσο, ακόµη και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας οφείλουµε ως Περιφερειακό 

Συµβούλιο να διασφαλίσουµε την ανάπτυξη µε όρους αειφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης 

κατ’ ελάχιστον. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΣΜΠΕ που έχει κατατεθεί για διαβούλευση µόνο αυτό δεν κάνει. Γιατί θα 

πρέπει κάποιος να είναι εξαιρετικά ελαστικός µε τον όρο αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

όταν: 
1. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΕΣΧΑ∆Α προωθεί σε µεγάλο µέρος (50-100%) την εκποίηση της 

περιοχής µε τη µορφή παραθεριστικής κατοικίας. Η παραθεριστική κατοικία είναι µια χρήση 

εντελώς αντιαναπτυξιακή, η οποία δεν προσφέρει καµία θέση εργασίας.  

2. ∆εν υπάρχει καµία τεκµηριωµένη πρόταση για την αντιµετώπιση της υπερεκµετάλλευσης 

των φυσικών πόρων και των υποδοµών περιβάλλοντος του νησιού. 

3. Εξαντλείται το σύνολο της δόµησης και δεν αποµένει καµία επιλογή για τη διαχείριση του 

χώρου από τις επόµενες γενιές. 
Η ΣΜΠΕ που έχει κατατεθεί είναι καταρχήν αναξιόπιστη. Πως αλλιώς θα χαρακτήριζε 

κανείς µια µελέτη η οποία προσπαθεί µε κάθε τρόπο να αναδείξει ως βέλτιστη λύση αυτή που 

της έχει υποδειχθεί. Είναι προφανές ότι σε µία συγκριτική αξιολόγηση, µια εναλλακτική 

λύση δεν µπορεί να είναι η καλύτερη σε όλες τις παραµέτρους ελέγχου όπως συµβαίνει µε 

την ανάλυση της παρούσας µελέτης. Όχι µόνο στις κύριες κατηγορίες αξιολόγησης αλλά και 
σχεδόν στο σύνολο των επιµέρους παραµέτρων οι µελετητές προσπαθούν εναγωνίως να 

αναδείξουν τη λύση 2 ως βέλτιστη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 87 περίπου 

περιβαλλοντικές παραµέτρους µόνο σε 4 η µηδενική λύση κρίνεται καλύτερη! Ακόµη και σε 

παραµέτρους όπως η εξάντληση των πόρων για την άρδευση και την ύδρευση, προσπαθούν 

να µας πείσουν ότι η λύση της µέγιστης εκµετάλλευσης είναι καλύτερη από τη µηδενική 

λύση! 

Ακόµη, ουσιαστικά προτείνεται ως βέλτιστη λύση η κατασκευή και πώληση 

παραθεριστικών κατοικιών. Προτείνεται δηλαδή ως αξιοποίηση της περιοχής η επιλογή του 

real estate. Μία επιλογή η οποία έχει δοκιµαστεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στο παρελθόν 

και έχει αποτύχει παταγωδώς, όπως στην Ισπανία όπου έχουν δηµιουργηθεί οικισµοί 
«παραθεριστικά φαντάσµατα». Όλοι οι προγραµµατισµοί µιλούν για υψηλό Τουρισµό και όχι 

για «Παραθεριστική κατοικία» στη Ρόδο. Όλες οι µέχρι σήµερα αναλύσεις, στοχεύουν σε 

ειδικό υψηλού επιπέδου τουρισµό µε πυρήνα το γκολφ (δηλαδή τουριστικού τύπου αναψυχή) 
και την ξενοδοχειακή εξυπηρέτησή του, συµπεριλαµβανόµενης και ειδικής υψηλών 

προδιαγραφών τουριστικής κατοικίας και όχι της υποβαθµισµένης αναπτυξιακά 

«παραθεριστικής κατοικίας».  

Να το πούµε απλά; ∆εν κάνουν ανάπτυξη, πουλάνε σπίτια! 

Στο νησί της Ρόδου λόγω της καπιταλιστικής κρίσης έχουµε ήδη αρκετές 

παραθεριστικές κατοικίες οι οποίες παραµένουν απούλητες, δε χρειαζόµαστε ακόµη 

περισσότερες που θα συµπιέσουν τις τιµές προς τα κάτω. 

Για να πάµε ένα βήµα πιο κάτω: Το ξέρατε ότι σύµφωνα µε την ΣΜΠΕ, προβλέπεται 

η ∆ΕΗ να κατασκευάσει δύο νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στ’ Αφάντου και στην 

Ιαλυσό; Αν δεν το ξέρετε, αρκεί να διαβάσετε τη σελίδα 83 της ΣΜΠΕ. Είναι προφανές ότι 
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συγχέουν σκόπιµα την πρόθεση της ∆ΕΗ για κατασκευή υποσταθµών, θέλοντας έτσι να 

αποκρύψουν την πραγµατικότητα της έλλειψης επαρκούς ενεργειακού αποθέµατος στο νησί. 
Για την άρδευση µας πληροφορούν, ότι είναι επαρκείς οι ιδιωτικές γεωτρήσεις που υπάρχουν 

στην περιοχή, λες και η υδατολεκάνη της περιοχής δεν είναι κοινή µε τις υπόλοιπες 

γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τα Αφάντου! Στο θέµα της αποχέτευσης  στηρίζονται στο 

γεγονός ότι θα επεκταθεί ο βιολογικός στο Βόδι, χωρίς όµως να αναφέρουν ότι ακόµη και να 

συµβεί αυτό, δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν το 2017 και φυσικά χωρίς να γίνεται αναφορά 

στο πως θα µεταφερθούν τα λύµατα µέχρι το πλησιέστερο αντλιοστάσιο. Τέλος σε ότι αφορά 

τις υποδοµές του νησιού αποκρύπτουν ότι ακόµη και µε την κατασκευή του νέου κυττάρου 

του ΧΥΤΑ αλλά και του Κ∆ΑΥ, η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ δεν µπορεί να υπερβεί τη 

δεκαετία. 

Πάµε τώρα στο επίµαχο ζήτηµα της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία. Ναι µεν 

αναφέρεται στο κείµενο ότι θα επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία, όµως δεν 

διευκρινίζεται αν η πρόσβαση θα είναι δωρεάν ή µε αντίτιµο κατά τα πρότυπα των 

οργανωµένων πλαζ που λειτουργούν στην Αττική. Ακόµη προβλέπεται η δυνατότητα 

πρόσβασης µε ΙΧ οχήµατα µέσω του ισόπεδου κόµβου Τραουνού και του ανισόπεδου 

κόµβου Αφάντου, στην απόληξη των οποίων θα δηµιουργηθούν χώροι στάθµευσης, όπου και 

πάλι δεν διευκρινίζεται αν θα είναι χωρίς αντίτιµο. Η πρόβλεψη αυτή καθιστά ένα µεγάλο 

µέρος της παραλίας, ουσιαστικά απροσπέλαστο, δεδοµένου ότι για να κατευθυνθείς στο µέσο 

του τµήµατος αυτού θα πρέπει να περπατήσεις  τουλάχιστον 2,5 χλµ. και µάλιστα σε 

συνθήκες ζέστης! Είναι προφανές ότι πρέπει να διατηρηθούν άλλες δύο ελεύθερες εγκάρσιες 

προσβάσεις προς την παραλία, αυτή του υφιστάµενου ισόπεδου κόµβου Γκολφ Αφάντου  και 
αυτή της   ασφαλτοστρωµένης οδού Νότια του ποταµού Πλατύρεµα που  διασχίζει την 

έκταση του γηπέδου Γ6 και οδηγεί στην  θάλασσα. Οι εκτάσεις της στάθµευσης πρέπει να 

παραχωρηθούν στον ∆ήµο της Ρόδου  προκειµένου να εξασφαλιστούν ελεύθεροι  χώροι  
στάθµευσης για τους  Λουόµενους στις κατάλληλες θέσεις σχετικές µε τις εγκάρσιες 
προσβάσεις.  

Ένα άλλο κρίσιµο θέµα είναι αυτή ακριβώς η έκταση που πρόκειται να 

«αξιοποιηθεί» και για την οποία εκπονείται το ΕΣΧΑ∆Α αλλά και η υπό συζήτηση ΣΜΠΕ. 

Τόσα χρόνια η κοινωνία της Ρόδου όταν µιλούσε για αξιοποίηση του Γκολφ Αφάντου 

εννοούσε την περιοχή Νότια του Αρχαιολογικού Χώρου και µέχρι την περιοχή του Ποταµού 

πλατύρεµα, δηλαδή για τα οικόπεδα Γ4 και Γ5. Τα οικόπεδα Γ1, Γ2 και Γ3, περιλαµβάνουν 

µεγάλες αρχαιολογικές και δασικές εκτάσεις και εποµένως δεν µπορούν να περιλαµβάνονται 
σε κανένα σχέδιο ανάπτυξης. Ενώ τα οικόπεδα Γ8 και πέρα δεν έχουν καµία σχέση µε αυτό 

που τόσα χρόνια επιδιώκεται να αξιοποιηθεί.  Εξάλλου τα γήπεδα µετά το Γ5 είναι 

αποκοµµένα και διάσπαρτα και δεν µπορούν να υπόκεινται σε µια ΣΜΠΕ.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η µελέτη για την οποία συζητάµε 
σήµερα δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Συµφωνούµε στο 

µεγαλύτερο µέρος των προϋποθέσεων που θέτει η εισήγηση της υπηρεσίας πλην του σηµείου 

12, όπου προκρίνεται η χρήση παραθεριστικής κατοικίας κατά 50% το οποίο και ζητάµε να 

αποσυρθεί και προτείνουµε επιπρόσθετα:  

1. Να περιοριστεί η προς παραχώρηση έκταση στα γήπεδα Γ4 και Γ5 τα οποία αποτελούν την 

κατεξοχή έκταση του Γκολφ Αφάντου. 

2. Να κρατηθεί µόνο η χρήση «Τουρισµός- Αναψυχή», όπως αυτός ορίζεται στο Ν.3986/2011 

και µάλιστα να εξειδικευτούν ποιες εκ των αναφερόµενων χρήσεων είναι αποδεκτές. 

3. Να αποκλειστεί οποιαδήποτε σκέψη για ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών και η 

εκµετάλλευση της περιοχής µέσω real estate. 

4. Να γίνει βιολογικό καθαρισµός µε έξοδα του επενδυτή. 

5. Να επιβληθεί η άδρευση του γηπέδου γκολφ και των λοιπών χώρων πρασίνου µε 

ανακυκλωµένο νερό ή µε νερό από αφαλάτωση µε έξοδα του επενδυτή. Να αποκλειστεί η 

υπεράντληση της υδατολεκάνης µε τις υφιστάµενες ή µε νέες γεωτρήσεις. 

6. Να διασφαλιστεί η επανάχρηση των εγκαταλελειµµένων εγκαταστάσεων κολυµβητηρίου και 

καταδυτηρίου. 

7. Να διασφαλιστεί η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των λουόµενων σε όλη την έκταση της 

παραλίας. 
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8. Να προστεθούν δύο επιπλέον ελεύθερες εγκάρσιες προσβάσεις προς την παραλία και να 

διασφαλιστεί η δηµιουργία δωρεάν δηµοτικού χώρου στάθµευσης στις απολήξεις όλων των 

προσβάσεων αυτών. 

9. Να µην ισχύσει η µεταφορά συντελεστή δόµησης µεταξύ των γηπέδων. 

10. Να αφαιρεθεί από τα δοµήσιµα το τµήµα µεταξύ Αιγιαλού και Παραλιακού δρόµου κατά 

µήκος της έκτασης του Γκόλφ, 25.450 τ.µ. Να ταυτισθεί δηλαδή η γραµµή Αιγιαλού µε το 

ανατολικό όριο του υφιστάµενου  δρόµου. 

11. Να αποκλειστεί η δυνατότητα κατασκευής λιµενικών εγκαταστάσεων, πλην της δυνατότητας 

κατασκευής µιας ελαφριάς προβλήτας. 
12. Να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις στο θέµα της χρήσης των φυσικών πόρων, της 

αποχέτευσης, της διαχείρισης των αποβλήτων και στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας». 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Γραµµατέα του Περιφερειακού 

Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ζωγραφίδη ο οποίος ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά σύµφωνα µε  

τις βελτιώσεις που πρέπει να επέλθουν στην υπό ψήφιση ΣΜΠΕ, οι οποίες έχουνε ηχητικά 

καταγραφεί  στα πρακτικά του Περιφερειακού Συµβουλίου.  

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Περιφερειάρχη οποίος ανέφερε τα 

εξής : 
Κυρία Πρόεδρε νοµίζω ότι για όλους µας θα ήτανε πολύ πιο εύκολο εάν η Περιφέρεια είχε 

κεραµίδια να ανέβουµε πάνω στην σκεπή και να αρχίζουµε να πετάµε κεραµίδες στους 

δρόµους. ∆ες τε πόσο ευαίσθητοι γίναµε περιβαλλοντικά, για πιο θέµα και πότε; Χθες το 

Περιφερειακό Συµβούλιο, µάλλον χθες είχαµε µία µάζωξη όλων των φορέων και συζητήσαµε 

την δράση της  14
ης

 Απριλίου, κ. Ζωγραφίδη, και ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής µας 

παρουσίασε την εικόνα που παρουσιάζει το νησί, όχι οτιδήποτε άλλο, όχι τα ∆ωδεκάνησα ή  

το Νότιο Αιγαίο ή Ελλάδα, το νησί της Ρόδου. Κάποιος είπε ντροπή. Σας πληροφορώ λοιπόν 

ότι στα εκατοντάδες σηµεία του νησιού, σε εκατοντάδες σηµεία υπάρχουνε ανεξέλεγκτοι 

ΧΑ∆Α που οι 10 από τους 600 έχουνε πολύ µεγαλύτερη επιβάρυνση από την περιβαλλοντική 

αξιοποίηση του χώρου του Αφάντου. Ποιον κοροϊδεύουµε; Ειλικρινά το λέω. Ποιον 

κοροϊδεύουµε; Περιβαλλοντικά τουλάχιστον ποιο κοροϊδεύουµε. Νοµίζω  ότι κοροϊδεύουµε 

τους εαυτούς µας. Να σας πω µια άλλη  παράµετρο; Επί ένα χρόνο δεν µπορεί περάσει ο 

αγωγός από την περιοχή των Κολυµπίων, µια απόσταση 600 µέτρα και λιγότερο και η Ρόδος 
καταναλώνει 30 εκατοµµύρια υπόγεια ύδατα, 30 εκατοµµύρια ακούστε το, δηλαδή 5 

φράγµατα από τα ΚΑΣ καταναλώνει, θα µπορούσαµε να είχαµε γλυτώσει, σαν υπόγεια και 

αποθέµατα του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, τα χάνει η Ρόδος. ∆ες τε τι τεράστια 

περιβαλλοντική καταστροφή γίνετε. Ποιον κοροϊδεύουµε; Άρα παρακαλώ πάρα πολύ. Τις 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες τις έχουµε όλοι, µπορούµε να τις εκδηλώνουµε εκεί όπου 

πραγµατικά πέφτουνε  οι βόµβες µεγατόνων και όχι και γίνονται κακουργήµατα και όχι 
γίνονται πληµµελήµατα. Ξέρουµε ότι είµαστε ένα νησί το οποίο ο τουρισµός είναι η βαριά 

του βιοµηχανία. Είναι ο πυλώνας της οικονοµίας του νησιού. Ξέρουµε ότι η ανάπτυξη του 

από την δεκαετία του 50 είχε κάποιες προδιαγραφές, σήµερα οι προδιαγραφές έχουνε 

αλλάξει. Να το πούµε ποιο ωµά; ∆εκάδες χιλιάδες κλίνες και θέλω να καταγραφεί πόσες θα 

είναι οι κλίνες που προβλέπονται για την περιοχή Αφάντου, δεκάδες χιλιάδες κλίνες πρέπει 
να αποσυρθούν γιατί δεν πληρούν τις προδιαγραφές στοιχειωδώς ενός τουριστικού 

καταλύµατος, που επιβαρύνουνε περιβαλλοντικά αν θέλετε το νησί. Άρα αν πρέπει να 

στρέψουµε την προσοχή µας, πρέπει να στρέψουµε προς αυτή την κατεύθυνση. ∆εύτερον, 
εφόσον αυτή η βαριά µας βιοµηχανία βρίσκεται µέσα  στο σύστηµα το διεθνές, άκρος 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, ξέρουµε πολύ καλά ότι η απόσυρση αυτών των κλινών 

εξυπακούεται ότι θα αναπληρωθεί από άλλες επενδύσεις, πάλι του ίδιου τοµέα πολύ πιο 

αναβαθµισµένες και πολύ πιο βιώσιµες περιβαλλοντικά. Μου κάνει εντύπωση που όλοι 
επικεντρωθήκαµε και σωστά και καλός, σε µία έκταση στην περιοχή και το ξέρουµε όλοι, η 

οποία είναι αγαπητέ κ. Ζωγραφίδη 20 χιλιάδες στρέµµατα. ∆εν αναφερόµαστε στα 18 

χιλιάδες στρέµµατα και κάτι, αναφερόµαστε στα 1.700 γιατί αυτά ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Και 
είναι εύκολο να βάλουµε τους όρους, τις προϋποθέσεις ενώ γύρω- γύρω γίνετε πάρτι και µε 

τα ξενοδοχεία και µε την κατοικία. Και εκεί δεν µπαίνουνε περιβαλλοντικοί όροι., Τα 18.000 
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δεν επιβαρύνουνε, επιβαρύνουνε τα 1.700. Είπαµε ότι πρέπει να αναβαθµιστεί το προϊόν, το 

τουριστικό και το λέµε όλοι ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι, είτε γιατί δίπλα µας, είτε 
γιατί απέναντι, είτε γιατί µακριά, είτε γιατί κοντά η βιοµηχανία αυτή δέχεται µεγάλη πίεση 

και άρα πρέπει να αναβαθµιστούµε προκειµένου να παραµείνουµε σε αυτή την 

ανταγωνιστικότητα και αυτή θα έρθει µε καλύτερες ξενοδοχειακές υποδοµές και µε 

καλύτερες υπηρεσίες. Ποια βιοµηχανία, σε ποιο βιοµήχανο, σε οποιοσδήποτε µέρος του 

κόσµου, στην Ανατολή ή στην ∆ύση, ερχόµαστε και του λέµε  : Ξέρετε κάτι; Την βιοµηχανία 

σου θα την κάνεις µε αυτό τον τρόπο γιατί εµείς έτσι πιστεύουµε. Όχι. Εµείς θα βάλουµε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις, που εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να επιβληθούν στην 

συγκεκριµένη περιοχή και θα αφήσουµε στην ευχέρεια τον όποιο επενδυτή, όπως ακούσατε, 

αν έρθει, αν έρθει, γιατί ξεχνάµε ότι ζούµε σε µία περίοδο όπου εκλιπαρούµε, Τι; 

Εκλιπαρούµε επενδύσεις. Ζητάµε ανάπτυξη. Θέλουµε να ρθούνε επενδύσεις και µάλιστα από 

το εσωτερικό. Θέλουµε, ξέρουµε όλοι, και το ξέρουµε και το έχω πει πολλές φορές ότι το 

κράτος σαν επενδυτής τελείωσε και άρα  και εν δυνάµει σαν δηµιουργός θέσεων εργασίας 

όπως επίσης και η Αυτοδιοίκηση τέλειωσε. Από ποιον περιµένουµε να επενδύσει και να 

δηµιουργήσει απασχόληση; Από όλους τους άλλους. Στους οποίους άλλους εµείς τι λέµε; Ότι 
είστε τι; Είστε και ο λίγο απατεώνες γιατί µας βρήκατε λάσκους και θέλετε να πάρετε την 

περιουσία µας τζάµπα. Και όλοι αυτοί οι οποίο συνηγορούν στην αξιοποίηση της περιουσίας 

είναι πουληµένοι. Εγώ λοιπόν είµαι καθαρός και θα το πω. Ξεπουλιόνται µόνο τα κινητά. Τα 

ακίνητα αξιοποιούνται δεν ξεπουλιόνται. Και ξέρουµε πολύ καλά όλοι αυτό το χρονικό 

διάστηµα, τι λέγαµε;  Το χωράφι. Πιο ήταν  το χωράφι; Το Golf Τι είναι τα Golf σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Είναι ένας τοµέας του τουρισµού και  µάλιστα υψηλού επιπέδου. ∆ες τε, 
εκτός και αν δεν το θέλουµε και αυτό. Έρχεται η πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο και 

αποφασίζει ότι σε 4 περιοχές της πατρίδας µας θα γίνουνε εγκαταστάσεις Golf, µία από αυτές 

τις περιοχές είναι η Ρόδος. Το θέλουµε. Θέλουµε τα Golf , θέλουµε αυτή την εναλλακτική 

µορφή τουρισµού, γιατί όλοι λέµε ότι πρέπει να ξεφύγουµε από τον µαζικό τουρισµό, ο 

οποίος µαζικός τουρισµός είναι all inclusive, ο οποίος ο µαζικός τουρισµός δεν αφήνει τίποτα 

κλπ ∆εν το λέµε; Εµείς δεν το λέµε; Άρα σηµαίνει ότι πρέπει να πάµε σε εναλλακτικές 

µορφές επενδύσεων στον τουριστικό τοµέα. Είτε είναι ο πολιτιστικός τοµέας, είτε είναι ο 

αθλητικός τοµέας, είτε είναι ένα Golf, είτε είναι η παραθεριστική κατοικία. Όλες αυτές είναι 

µορφές τουρισµού και σε κάποιες περιοχές αν θέλετε αναπτύσσονται όλες µαζί. Εµείς δεν το 

θέλουµε; Εάν το θέλουµε λοιπόν ας πάρουµε τις αποφάσεις µας. ∆εν µπορούµε να 

διατεινόµαστε για τα πάντα και από την άλλη πλευρά να ερχόµαστε και να λέµε : Ξέρετε 

κάτι; Όπως είπε ο κ. Ζωγραφίδης. Εάν γίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα. πέντε ψηφίζουµε, εάν 

δεν γίνει δεν ψηφίζουµε. Ωραία δεν ψηφίζουµε. Οι 10 χιλιάδες το καλοκαίρι  άνεργοι που θα 

µείνουνε Ροδίτες θα πρέπει εµείς να τους πούµε που θα δουλέψουνε; Θα πρέπει να τους το 

πούµε. Εµείς λέµε ναι µία πρόταση, ανάπτυξη, επενδύσεις, επενδυτικό κλίµα ευνοϊκό, 

κατασκευές, να λειτουργήσουν όλοι. Αυτή είναι µία πρόταση που καταθέτουµε. ∆ιαφορετικά 

θα µπορούσαµε και εµείς να αρνηθούµε τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο να πω και γω όχι. ∆εν 

θα επενδύσετε, δεν θα κάνετε ξενοδοχεία στην περιοχή, δεν θα κάνετε καταλύµατα. Θέλω 

έτσι το χωράφι για να έρχοµαι εγώ να κάνω το µπάνιο µου. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν 

πραγµατικά πιστεύουµε ότι ο τουρισµός είναι µία δραστηριότητα και είναι πυλώνας της 

οικονοµίας µας. Εάν πιστεύουµε ότι συµµετέχει ο τουρισµός στην παραγωγή του ΑΕΠ. Εάν 

πιστεύουµε ότι είναι η βαριά µας βιοµηχανία, εάν πιστεύουµε ότι πρέπει να εκσυγχρονιστεί η 

βαριά µας βιοµηχανία, αν πιστεύουµε ότι πρέπει να δώσουµε µία διέξοδο στα αδιέξοδα τα 

σηµερινά, σε ότι αφορά τουλάχιστον την απασχόληση πρέπει να πάρουµε και τις αποφάσεις. 
Θα αξιοποιήσουµε ότι µπορούµε µε το καλύτερο τρόπο, µε όρους και προϋποθέσεις 

προκειµένου να έχουµε ανάπτυξη, προκειµένου να έχουµε θέσεις απασχόλησης επιπλέον 

αυτών που έχουµε σήµερα. Θα είναι ο συνεδριακός τουρισµός, θα είναι ο περιπατητικός 
τουρισµός, θα είναι ο τουρισµός Golf , θα είναι ο τουρισµός αναψυχής υψηλού επιπέδου, θα 

είναι τα παραδοσιακά καταλύµατα, θα είναι το βουνό, θα είναι η θάλασσα, θα είναι τι; Να το 

αποφασίσουµε. Εγώ δεν νοµίζω ότι έχουµε τις προϋποθέσεις εδώ εµείς να δηµιουργήσουµε 

βιοµηχανίες και άρα απασχόληση ή να δηµιουργήσουµε νέες τεχνολογικές αν θέλετε 

εγκαταστάσεις, που θα µας δηµιουργήσουνε πρόσθετη υπεραξία. Λέω λοιπόν, σιγά – σιγά να 

αποφασίσουµε κάποια πράγµατα. Έχουµε µία έκταση η οποία είναι του δηµοσίου. Με την 
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ευρεία έννοια είναι όλων µας. Αυτήν την περιουσία λοιπόν το ∆ηµόσιο θέλει να την 

αξιοποιήσει και όχι να την ξεπουλήσει. Το λέω και πάλι. Τόσα χρόνια αυτή η περιοχή ήταν 

έτσι. Το έλεγε και ο Αντιδήµαρχος ο οποίος είπε και σωστά αυτό που λέει γιατί το 

συναντήσαµε και εµείς στα Αφάντου όταν πήγαµε στην τοπική κοινωνία. Γιατί και αυτοί 

αγωνιούν και αυτοί έχουν ανέργους και αυτοί θα θέλουν να απασχοληθούν. Άρα λοιπόν 

αξιοποιείται το Golf Αφάντου. Προτείνουµε ορισµένα πράγµατα και νοµίζω ότι σε αυτό 

συµφωνούµε όλοι. Συµφωνούµε λοιπόν όλοι στην αξιοποίηση. Συµφωνούµε λοιπόν όλοι 
στην διαδικασία η τοπική κοινωνία να έχει τα αντίστοιχα ευεργετήµατα της, είτε είναι η 

απασχόληση, είτε είναι κάποια ανταποδοτικά, είτε είναι τα τέλη παρεπιδηµούντον, είτε, είτε . 
∆εύτερον, συµφωνούµε στην προσβασιµότητα  και στην ελεύθερη πρόσβαση όλων στην 

παραλία.  Αν έχεις ένα ακίνητο το οποίο γειτνιάζει µε την  παραλία στο χώρο το δικό σου 

µπορείς να το περιφράξεις και να µην µπει κανένας µέσα. Στον χώρο όµως της παραλίας 
µπορούν να πάρουν οπουδήποτε. Άρα ελεύθερη πρόσβαση. Τώρα αν είναι ένα, δύο, τρία ή 

τέσσερα ή πέντε τα σηµεία πρόσβασης αυτό πρέπει να το δούµε. Με την έννοια ποια; 

Αναλόγως ποια περιοχή θα αξιοποιήσει και θα πρέπει να είναι ελεγχόµενη, γιατί το 

φαντάζεστε και εσείς ότι όταν κατασκευάζετε, κάνουµε κάποιες εγκαταστάσεις και έχετε 
κάποιον τουρισµό υψηλού επιπέδου όπου θέλει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα 

πρέπει η πρόσβαση στην ακίνητη περιουσία κάποιου να είναι τέτοια όπου να έχει την ησυχία 

του. Άρα, εάν θα είναι, είναι ήδη  δύο δίοδοι προς την παραλία, υπάρχει και µία τρίτη  η 

οποία λέει ότι είναι ελεγχόµενη. Φαντάζοµαι ότι την έχουνε ελεγχόµενη γιατί εκεί θα 

αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις του επενδυτή και θέλει αυτή η πρόσβαση εκεί να είναι 

ελεγχόµενη. Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι ένας επενδυτής ο οποίος πάει να ξοδέψει 100 

εκατοµµύρια, θα θέλει αυτά τα εκατοµµύρια να τα αποσβέσει και κανείς δεν είναι κουτός να 

αποκλείσει εν δυνάµει 10.000 χιλιάδες πελάτες, όχι από το εξωτερικό το ντόπιο δυναµικό το 

οποίο είναι εδώ και κάθε καλοκαίρι ξέρουµε ότι υπάρχει στην περιοχή. Μια άλλη 

παράµετρος η οποία παραβλέφθηκε και δεν συζητήθηκε είναι του ότι αυτή η επένδυση, είναι 
µία επένδυση 12 µηνών. Και ξέρουµε πολύ καλά τον αγώνα τον οποίο κάνουµε κάθε χρόνο 

το λέµε και το ξαναλέµε για την επέκταση της σεζόν. Θέλουµε αυτό που έλεγε και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέει κάθε φορά που έρχεται ο Επίτροπός, δεν µπορεί να έχετε 

επενδύσει δισεκατοµµύρια των δισεκατοµµυρίων και να τα αξιοποιείτε 4 µήνες. Βρες τε ένα 

τρόπο να πάτε 5, 6, 7, 8. Η επένδυση αυτή νοµίζω ότι επεκτείνει και τον χρόνο αν θέλετε της 

τουριστικής περιόδου και γιατί όχι, και το ξέρουµε όλοι ότι η επένδυση αυτής της µονάδας 
των 1.000 κλινών, των 2.000 κλινών αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες περιφερειακά 

οι οποίες και αυτές είναι παραγωγικές και αυτές µπορεί να είναι ολόκληρου της περιόδου και 

όχι αυτή την εικόνα την οποία  έχουµε στην παλιά πόλη, να δουλεύει 4, 5 µήνες και µετά να 

κλείνει. Χρειάζεται λοιπόν να συµφωνήσουµε σε αυτά τα ζητήµατα και νοµίζω ότι δεν 

διαφωνεί κανείς. Σε ότι αφορά τώρα τα έργα υποδοµής. Βεβαίως και τα έργα υποδοµής είναι 

υποχρέωση  µέχρι να συνδεθούνε µε τα δηµόσια δίκτυα, είναι υποχρέωση του επενδυτή. ∆εν 

θα πάει κανείς να κάνει ούτε δίκτυα ύδρευσης, ούτε αποχέτευσης, ούτε δίκτυα 

ηλεκτροδότησης στον χώρο αυτό. Θα τα κάνει ο επενδυτής δεν θα τα κάνει κανένας άλλος. 

Άρα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει αν θέλετε η διαδικασία του εµείς σαν δηµόσιοι φορείς 

αλλά και σαν άλλοι φορείς τοπικοί να βοηθήσουµε προκειµένου να γίνουνε τέτοιες 

επενδύσεις. Έχουµε πρόβληµα και το ξέρουµε όλοι ότι έχουµε πρόβληµα. Νοµίζω ότι οι 
κλίνες οι οποίες θα κατασκευαστούν θα αναπληρώσουν αυτό που είπα προηγουµένως. Ξέρετε 

είτε το θέλουµε, είτε δεν το θέλουµε δεκάδες χιλιάδες καταλύµατα έχουν κλείσει, αυτά 

πρέπει να αλλάξουνε και χρήση. Αυτά τα καταλύµατα  όµως απασχολούσανε ένα κόσµο. 

Αυτός ο κόσµος πρέπει κάπου να απασχοληθεί και πρέπει να απασχοληθεί σε άλλες 

επενδύσεις, οι οποίες ενδεχοµένως θα είναι πολύ πιο βιώσιµες, θα είναι πολύ πιο 

περιβαλλοντικά συµβατές, γιατί κακά τα ψέµατα είναι αλήθεια αυτό ότι ο τουρισµός πια έχει 
αρχίσει και αποκτά και αυτός ειδικά χαρακτηριστικά. Είναι ειδικής µορφής τουρισµού. Και 
επειδή όλοι είµαστε ψιλιασµένοι λίγο µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει αρχίσει και αυτός 

να επιδιώκει και να ψάχνει περιβαλλοντικά συµβατές υποδοµές για να πάει να τις ενισχύσει. 

∆εν είναι τυχαίο το ότι η Λίνδος ανοίγει την σεζόν τον Απρίλη και τελειώνει τον Νοέµβρη. 

Είναι γιατί αναπτύξαµε αυτή την ειδική µορφή τουρισµού που λέγετε περιπατητικός 

τουρισµός. Άρα κλείνω αγαπητοί συνάδελφοι γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, νοµίζω ότι 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗ7ΛΞ-2ΧΦ



έγινε µία πολύ καλή συζήτηση. Νοµίζω ότι η απόφαση του ∆ήµου Ροδίων εµάς µας δεσµεύει 
και µας δεσµεύει γιατί είναι αλήθεια και το έχουµε αναγνωρίσει αυτό, ότι  κυρίαρχος ο 

φορέας, ο κατά εξοχήν φορέας ο οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για το τι θα γίνει στο 

νησί και τι γίνεται στο σύνολο αν θέλετε των όποιων δραστηριοτήτων, γιατί αυτοί έχουνε και 

την ευθύνη και του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, έχουν την ευθύνη και των ειδικών 

αυτορυθµιστικών σχεδίων, έχουν την ευθύνη του σχεδιασµού του νησιού τους, άρα νοµίζω 

ότι η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας δεσµεύει, γιατί κακά τα ψέµατα, δεν θα 

διαπραγµατευτεί αύριο µε τον όποιο επενδυτή η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια θα γνωµοδοτήσει 

για τα περιβαλλοντικά και τέλειωσε. Αυτός ο οποίος θα διαπραγµατευθεί µε τον όποιον 

επενδυτή είναι ο ∆ήµος Ροδίων. Άρα εµείς πρέπει να υιοθετήσουµε τις αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τους όποιους αστερίσκους, µε τις όποιες παρατηρήσεις έχουνε 

τοποθετηθεί οι συνάδελφοι του ∆ήµου Ροδίων. Νοµίζω ότι δίνετε η ευκαιρία και σε µας, λέω 

και πάλι, να στείλουµε ένα µήνυµα στην κοινωνία ότι επιτέλους µετά από 50 χρόνια µία 

επένδυση µας βρίσκει σύµφωνους, λέω και πάλι, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις οι 

οποίες έχουν τεθεί». 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 

όσον αφορά την προτεινόµενη εισήγηση της ∆/νσης Περιβαλλ. & Χωρικού Σχεδιασµού – 

Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ∆ωδ/σου αυτή τροποποιείται σύµφωνα µε τις 

επισηµάνσεις και επιµέρους διαφοροποιήσεις που διατυπώθηκαν ανωτέρω    

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου Ακινήτου στην περιοχή  Γκολφ Αφάντου, 

εγκρίνοντας την εισήγηση της επιτροπής, όπως αυτή τροποποιείται – συµπληρώνεται από την 

µε αριθµό 155/2013 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Ροδίων. 

Συγκεκριµένα και ενδεικτικά. 

1. Προκρίνει την αξιοποίηση του Golf Αφάντου. 

2. Ως προς τον Χωρικό Προορισµό του Ακινήτου επιλέγεται ως ιδανικότερη η 

κατανοµή χρήσης γης « ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗ » σε ποσοστό  85 % και « 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ  » σε ποσοστό 15 %. 

3. Η αξιοποίηση αυτή να συνοδεύεται από παραχωρήσεις ανταποδοτικών οφελών 

προς την τοπική κοινωνία και τον ∆ήµο Ροδίων. 

4. Να προσδιορίζεται  µε σαφήνεια η δηµιουργία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού 
προς την παραλία κατά µήκος του κόλπου, [ τουλάχιστον δύο – τρεις ελεύθερες προσβάσεις 

ανάλογα µε την τοποθέτηση των κτισµάτων επί του ακινήτου ], µε παράλληλο προσδιορισµό 

χώρων στάθµευσης και δηµιουργίας πεζοδροµίων – πεζόδροµων ήπιας κυκλοφορίας. 
5. Η τυχόν δηµιουργία λιµενικών έργων, να είναι ήπιας µορφής, µετά από κατάρτιση 

ειδικών µελετών κυµατισµού και επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναµική για την εξυπηρέτηση 

της πελατείας των µονάδων. 

6. Να προβλεφθεί η δηµιουργία « ήπιων » εγκαταστάσεων αθλητισµού και 
αναψυχής, . 

7. Να προβλεφθούν ρητά οι απαραίτητες ρυθµίσεις στα λεγόµενα « συνοδά έργα » [ 

ενδεικτικά ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, ηλεκτροφωτισµός κ.λ.π.], τα οποία θα αποτελούν 

οικονοµική υποχρέωση του ∆ηµοσίου. 

8. Να αποδοθεί στον ∆ήµο Ροδίων µια έκταση τουλάχιστον 50 στρεµµάτων για την 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού εξοπλισµού της περιοχής, τα οποία θα καθορισθούν σε 

συνεργασία µε τον ∆ήµο Ροδίων. 

9. Να παραµείνει ως δηµοσίου ενδιαφέροντος η αδόµητη αρχαιολογική ζώνη, η 

οποία δεν πρέπει να ενταχθεί στις ρυθµίσεις της παρούσας µελέτης.. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αποφασίσθηκαν και περιλαµβάνονται στην παραπάνω 

µε αριθµό 155/2013 απόφαση του ∆ήµου Ροδίων. 
 

  

 

 

Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Μακρυωνίτης Γεώργιος, 
∆ιακοσταυριανού - Σώζου ∆έσποινα, Παµπάκας Σωτήριος, Κρεµαστινός ∆ηµήτριος, ∆ιάκος 

Αναστάσιος, ∆ρακιού Μιχάλης, Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία, Χατζηιωάννου Αντώνιος, 
Μουτάφη ∆έσποινα, Παπατσή Ευαγγελία, Ερωτόκριτος Μιχάλης, Γρυπάρης ∆ηµήτριος, 

Μάϊνας Ηλίας, Ηλιάκης Πέτρος, Θεόφιλος Λάζαρος, Τζανακόπουλος Παντελής, Έψιµος 

Στέργιος, Μαργάρας Βασίλης, Βίλλας Ματθαίος, Κοκιασµένος Αντώνης, Μπαφίτη Ανδριάνα – 

Γεωργία, Κόκκινος Χαράλαµπος, Παλλάς Εµµανουήλ, Ζωγραφίδης Γεώργιος, Γιαννακάκης 
Ιωάννης, Παπαµανώλης Γεώργιος, Λοτσάρης ∆ηµήτριος.  (27) 

  

      

 Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία, 

Περδικάρης   Ιωάννης,  Σαντορινιός Νεκτάριος  Χρυσαφίδης Παύλος και Χρυσόγελος 

Νικόλαος, (5) 

  (η αιτιολόγηση της ψήφου αυτών περιγράφεται στις τοποθετήσεις τους στο 

πρακτικό της συνεδρίασης)  

 

    Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Πόκκιας Γεώργιος (1) 

 

 

 

 

                  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                                                                                                                                                        

     ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ  
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                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

                  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                         

                                                                                                    

 

     ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ.  ΜΠΑΦΙΤΗ                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ  

    

1.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

2.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4.∆ΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5.∆ΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

6.∆ΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

7.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

9.ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

10.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

11.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 

12.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

13.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

14.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15.ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

16.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 

17.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

18.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

19.ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

20.ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

21.ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

22.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

23.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

24.ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

25.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

26.ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

27.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

28.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

29.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

30.ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

31.ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         

Στην Ερµούπολη, σήµερα  19-3-2013, οι υπογεγραµµένοι 

υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και 

Καβαλάρη Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, 

πίνακα διαλαµβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Νοτίου Αιγαίου αριθµ. 23/2013, «Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού 

Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιου Ακινήτου για το ακίνητο στα 

Αφάντου της Ρόδου»  
 

 

  

 

 

 

              Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση   

 

1. Μ. Καραπιπέρη  

 

2. Α. Καβαλάρη  
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