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Περίληψη 
 
Παρά το γεγονός ότι η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί πλέον επίσηµη πολιτική τόσο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας µας, η δε επίτευξή της αποτελεί στόχο κάθε 
αναπτυξιακού σχεδίου, µένουν πολλά ακόµη να γίνουν για τον επιχειρησιακό προσδιορισµό 
της έννοιας και παραµένει ακόµη αναπάντητο το ερώτηµα αν τα αναπτυξιακά σχέδια 
εκπληρώνουν πράγµατι τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης και αν όχι µε τι τρόπο θα 
εξασφαλισθεί η εκπλήρωση αυτών των στόχων. Για την απάντηση αυτού του ερωτήµατος 
απαιτείται ένα σύστηµα κριτηρίων µε βάση το οποίο θα ελέγχεται συστηµατικά ο 
σχεδιασµός για να µπορέσει να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη, τα κριτήρια που θα πρέπει 
να εκπληρώνει η ανάπτυξη µιας περιοχής για να µπορεί να θεωρηθεί βιώσιµη. Απαιτείται 
στη συνέχεια καθορισµός των απαιτούµενων κάθε φορά δράσεων για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων αυτών. 
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κριτηρίων βιώσιµης 
ανάπτυξης το οποίο αφορά την ανάπτυξη του χώρου και πιο συγκεκριµένα την ανάπτυξη 
των νησιών και στη συνέχεια τα εν λόγω κριτήρια εφαρµόζονται για να αξιολογηθεί κατά 
πόσο οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, οι οποίες αποτελούν τη µορφή σχεδιασµού του 
χώρου που αναφέρεται στα νησιά, ικανοποιούν το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης.  
Για την ανάπτυξη των κριτηρίων γίνεται εκκίνηση από τις βασικές αρχές της βιώσιµης 
ανάπτυξης που προκύπτουν από τον ορισµό της έννοιας όπως αυτός δόθηκε από την Έκθεση 
Brundtland και επιχειρείται οι βασικές αυτές αρχές να εξειδικευθούν σε συγκεκριµένα 
κριτήρια. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη του συστήµατος κριτηρίων είναι η 
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αρχή της διαγενεακής ισότητας, η αρχή της ενδογενεακής ή κοινωνικής ισότητας και η αρχή 
ότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι µόνο οικονοµική αλλά ολοκληρωµένη. Τα κριτήρια 
οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το τοµεακό τους περιεχόµενο, τα 
περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά/πολιτικά/πολιτιστικά και τα οικονοµικά/τεχνολογικά. Σε κάθε 
κριτήριο επισυνάπτονται παραδείγµατα δράσεων που θα συντελούσαν στην εκπλήρωσή του. 
Κατά την ανάπτυξη των κριτηρίων έγινε αναδροµή στη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε 
όµως ότι οι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
αποσπασµατικές. 
Το σύστηµα κριτηρίων εφαρµόζεται στην Ειδική Χωροταξική Μελέτη Λευκάδας, η οποία 
χρησιµοποιείται σαν µελέτη περίπτωσης. Για την αξιολόγηση της εν λόγω µελέτης 
αναπτύσσεται συγκεκριµένη µεθοδολογία, η οποία θα µπορούσε να εφαρµοσθεί για την 
αξιολόγηση και των υπολοίπων Ειδικών Χωροταξικών Μελετών. 
Σύµφωνα µε την µεθοδολογία που αναπτύσσεται και εφαρµόζεται, εξετάζεται για κάθε 
κριτήριο αν η µελέτη το λαµβάνει υπόψη στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη 
στοχοθεσία και στις προτάσεις και αν ναι µε τι τρόπο (επιχειρησιακό ή απλά γενικόλογο). 
Το ζητούµενο είναι το κάθε κριτήριο να λαµβάνεται υπόψη µε επιχειρησιακό τρόπο και στις 
τρεις παραπάνω περιπτώσεις. Πότε εκτιµάται ότι συµβαίνει αυτό αναλύεται στην 
παρουσίαση της µεθοδολογίας. 
Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι βασικές διαπιστώσεις από την κριτική ανάλυση της 
Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης Λευκάδας. ∆ιαπιστώνεται ότι παρόλο που στην ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης και στις προτάσεις λαµβάνονται υπόψη θέµατα που αφορούν τα 
περισσότερα από τα κριτήρια βιωσιµότητας, για πολύ λίγα από αυτά τίθενται σχετικοί 
στόχοι. Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται στα περιβαλλοντικά και στα οικονοµικά κριτήρια, ενώ 
µένουν έξω από το ενδιαφέρον της µελέτης θέµατα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά (µε 
εξαίρεση εν µέρει τα θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς) ή ακόµη και τεχνολογικά. Τα 
κοινωνικά κριτήρια λαµβάνονται υπόψη µόνο όσον αφορά τα θέµατα κάποιων µορφών 
υποδοµών και αυτά όµως χωρίς την κατεύθυνση εκπλήρωσης των συγκεκριµένων 
κριτηρίων. Η σηµαντικότερη ίσως διαπίστωση είναι ότι στη γενική περίπτωση τα κριτήρια 
λαµβάνονται υπόψη µε τρόπο γενικόλογο. Επιχειρησιακού χαρακτήρα είναι µόνο κάποιες 
προτάσεις, που αναφέρονται σε µικρό ποσοστό από το σύνολο των κριτηρίων και οι οποίες 
αφορούν αποκλειστικά απαγορεύσεις. ∆εν γίνεται καµία πρόταση επιχειρησιακού 
χαρακτήρα που να έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση.  
Παρά το γεγονός ότι, όπως επισηµαίνεται, οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν µπορούν 
αβασάνιστα να γενικευθούν δεδοµένου ότι δεν αρκεί µια µελέτη για αυτό το σκοπό, γίνεται 
παρόλα αυτά η αναζήτηση κάποιων αιτιών για τα προβλήµατα που επισηµαίνονται και 
εντοπίζονται κάποιοι περιορισµοί που πηγάζουν από παράγοντες γενικότερους από αυτούς 
που αφορούν τη συγκεκριµένη µελέτη. Οι γενικοί στόχοι και το περιεχόµενο των Ειδικών 
Χωροταξικών Μελετών, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές προδιαγραφές, τα εργαλεία 
που χρησιµοποιούν οι µελέτες και µε βάση τα οποία θεσµοθετούνται, η ανυπαρξία 
δέσµευσης των άλλων φορέων να υλοποιήσουν τις προτάσεις των µελετών, η σύνθεση των 
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οµάδων µελέτης, η έλλειψη των απαιτούµενων στοιχείων, καθώς και ο τρόπος εκπόνησης 
των µελετών εκτιµάται ότι αποτελούν βασικούς περιοριστικούς παράγοντες στην 
ενσωµάτωση όλων των κριτηρίων βιωσιµότητας µε τρόπο επιχειρησιακό.  
Για την ενσωµάτωση του συνόλου των κριτηρίων βιωσιµότητας στις Ειδικές Χωροταξικές 
Μελέτες µε επιχειρησιακό τρόπο και µάλιστα όχι µόνο µέσω απαγορεύσεων αλλά και µε τη 
διαµόρφωση προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, απαιτούνται σηµαντικές παρεµβάσεις 
από την πολιτεία που αφορούν το σύνολο των παραπάνω αναφερθέντων περιοριστικών 
παραγόντων. Απαιτείται όµως σηµαντική περαιτέρω έρευνα για το καθορισµό του ακριβούς 
περιεχοµένου των απαιτούµενων παρεµβάσεων, για το οποίο βέβαια στην παρούσα εργασία 
δίνονται συγκεκριµένες κατευθύνσεις. 
Σηµαντική έρευνα απαιτείται επίσης και για την εξειδίκευση των κριτηρίων βιωσιµότητας 
σε συγκεκριµένες πλέον δράσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωσή τους και 
για τις οποίες µόνο παραδείγµατα δίνονται στην παρούσα εργασία. 
 


