Σύκθσλα κε ην Δηδηθό Πιαίζην, πνπζελά δελ επηηξέπνληαη πιένλ λέεο κνλάδεο παξά
κόλνλ όπνπ νη πεξηνρέο νλνκάδνληαη σο ΠΑΥ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα θαη
ζηνλ ράξηε. Άξα δελ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηα παξζέλα θπζηθά
παξαζαιάζζηα κέξε ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Η αλάπηπμε πεξηνξίδεηαη από ην ίδην ην
πιαίζην ηνπ Τνπξηζκνύ, ην νπνίν όκσο βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλαζεώξεζεο.
Δειαδή, ζε αληίζεζε κε όηη ίζρπε κέρξη ζήκεξα (όπνπ νη κνλάδεο κπνξνύζαλ λα
εγθαηαζηαζνύλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή κεηά απόρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ),
ην Πιαίζην απαγνξεύεη ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο,
δειαδή ζε όιεο ηηο παξάθηηεο δώλεο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηωλ ΠΑΥ.
Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη εγθαηάζηαζε κηθξώλ κνλάδωλ ζε απνκαθξπζκέλα,
αθαηνίθεηα λεζηά, ή ζε ζπλδπαζκό κε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, γηα ηξνθνδόηεζή ηνπο.
Γηα πξώηε θνξά ην Δηδηθό Πιαίζην ζέηεη απνζηάζεηο κεηαμύ κνλάδσλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη άιισλ ρξήζεσλ, π.ρ. ηνπξηζηηθώλ ή νηθηζηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα θαη νριήζεηο από ηε κηα δξαζηεξηόηεηα πξνο ηελ άιιε. H
απόζηαζε απηή είλαη 1000κ θαη αλεβαίλεη ζε 1500κ ζε πεξηπηώζεηο θιεηζηώλ θόιπσλ.
Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ζηα Σθξνπνλέξηα, όπνπ ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ
θόιπνπ ππάξρεη κνλάδα πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη κε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο. Η απόζηαζε
από ηνλ παξαζεξηζηηθό νηθηζκό ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ θόιπνπ είλαη 1500κ, ελώ ε κνλάδα
αλήθεη ζε ΠΑΥ πνπ ραξαθηεξίδεηαη θνξεζκέλε θαη δελ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε
άιισλ κνλάδσλ κέρξη ηελ εθπόλεζε εηδηθήο κειέηεο (ΠΟΑΥ). Σηε Γ/λζε Φσξνηαμίαο
έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή κειέηε πνπ πξνβιέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο κνλάδαο ζηε ζέζε απηή,
ρσξίο πξνζζήθε άιισλ κνλάδσλ ζην κέιινλ. Οη πξναλαθεξόκελεο απνζηάζεηο δελ είλαη
δεζκεπηηθέο θαη κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κε ακνηβαίεο ζπλελλνήζεηο κεηαμύ ησλ
ελδηαθεξόκελσλ επηρεηξήζεσλ.
Δπνκέλσο, ην Eηδηθό Πιαίζην γηα ηηο Υδαηνθαιιηέξγεηεο δελ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνύ. Πεξηνξηζκνί ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ επηβάιινληαη από
ην ηζρύνλ Δηδηθό Πιαίζην γηα ηνλ Τνπξηζκό (ΦΔΚ 1138/Β/2009), ην νπνίν δελ επηηξέπεη
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ ΦΥΣΗ 2000, ζε νξεηλέο πεξηνρέο κε
πςόκεηξν άλσ ησλ 600κ θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ην Πιαίζην ραξαθηεξίδεη Β2. Σε όιεο
απηέο ηηο πεξηνρέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπνληαη κόλν εληόο νηθηζκώλ θαη ζηε
δώλε ησλ 500κ από απηνύο. Ωζηόζν, ην Πιαίζην απηό βξίζθεηαη ήδε ζε ζηάδην
αλαζεώξεζεο.

