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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3156
12 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65657
Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της
εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχε−
διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005)
και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Την με αρ. 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 2234/τ. Β΄/07.10.09) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ46 (ΦΕΚ 2101Β/09.07.2012) απόφαση
Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη, όπως
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. Υ157 (ΦΕΚ
2312Β/09.08.2012) και αριθμ. Υ331/11−7−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1717).
6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 2742/99
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 51949/2010 απόφαση Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ
«Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού,
των Ειδικών και των Περιφερειακών πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1925 Β), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13390/2012 νεώτερη (ΦΕΚ 811 Β).
8. Το έργο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστη−
μονικής υποστήριξης της Δ/νσης Χωροταξίας» που
ανατέθηκε από την ΕΥΔ. ΕΠΠΕΡΑΑ την 30.11.2011 και
ολοκληρώθηκε την 21.5.2012 (α.π. ΕΠΠΕΡΑΑ 119261/12) και
που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη έκθεσης
αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ει−
δικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009)
9. Την υπ’ αριθμ. 1 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβου−
λίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
της συνεδρίασης 2.12.2013 που συνεχίστηκε και ολοκλη−
ρώθηκε την 5.12.2013.

Εκτιμώντας ότι:
Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138
Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μια σημαντικής προσπά−
θειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμέ−
νου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Στο πλαίσιο
αυτό, παράλληλα με το Χωροταξικό του Τουρισμού θε−
σμοθετήθηκαν το Εθνικό Χωροταξικό, το Ειδικό Πλαίσιο
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Ειδικό Πλαίσιο
για τη Βιομηχανία, ενώ η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε
με τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου για τις υδα−
τοκαλλιέργειες.
Σκοπός του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
υπήρξε η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρί−
ων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη
του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων
προς τούτο υποδομών. Με το Ειδικό Χωροταξικό του
Τουρισμού επιδιώχθηκε η βελτίωση της ανταγωνιστι−
κότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της
προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων, η ενίσχυ−
ση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η
διαμόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων
προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις αδειοδοτούσες
αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Τρία περίπου χρόνια μετά την έγκρισή του, το Ειδικό
Πλαίσιο τέθηκε σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2742/99. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης αυτής εξετάστηκαν θέματα που αφορού−
σαν στο τρέχον κοινωνικο−οικονομικό περιβάλλον και
τις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού, υπό το πρί−
σμα της σημερινής κρίσης, στις ευρωπαϊκές και εθνικές
κατευθύνσεις και στρατηγικές και ιδίως στην εθνική
στρατηγική για τον τουρισμό, όπως διαμορφώνεται σή−
μερα. Επίσης, εξετάστηκε το αναπτυξιακό πλαίσιο και η
χωρική του διάσταση για τον κλάδο, η εναρμόνιση του
Πλαισίου με τα υπόλοιπα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού,
οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό περιβάλλον
και αφορούν σε θέματα του ίδιου του Πλαισίου, καθώς
και θέματα που αφορούν στα προβλήματα από τη μέχρι
σήμερα εφαρμογή του.
Τέλος, αξιολογήθηκε η συσσωρευμένη εμπειρία και τα
διαθέσιμα στοιχεία της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ
από την εφαρμογή του Πλαισίου, καθώς και οι εισροές
από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς και ιδιαίτε−
ρα από το Υπουργείο Τουρισμού, αποφασίζει:
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Την έγκριση των πιο κάτω πορισμάτων της αξιολόγη−
σης της εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου
του Τουρισμού:
Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί διαχρονικά έναν
από τους κυριότερους αναπτυξιακούς πυλώνες και μία
από τις σημαντικότερες πηγές απασχόλησης στη χώρα.
Αποτελεί, επίσης, έναν από τους λίγους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας που έχει προοπτικές ανάπτυξης
και σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην έξοδο από
την κρίση. Ωστόσο, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετω−
πίζει δομικά προβλήματα, τα οποία συσσωρεύτηκαν
σταδιακά, αλλά γίνονται περισσότερο εμφανή σήμερα,
εξαιτίας της κρίσης, οι δε επιπτώσεις τους αντανακλούν
περισσότερο στην οικονομία και την κοινωνία.
Στην περίπτωση μίας δομικού τύπου κρίσης, όπως
η σημερινή, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της υλο−
ποίησης μιας μακροχρόνιας και σαφώς διατυπωμένης
στρατηγικής, που θα αξιοποιήσει τα εγγενή πλεονεκτή−
ματα του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν
τεθεί συγκεκριμένοι στρατηγικοί άξονες τουριστικής
ανάπτυξης και έχουν ενεργοποιηθεί εξειδικευμένες και
στοχευμένες ενέργειες, που θα συμβάλλουν στην αντι−
μετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων.
Κατά την περίοδο της σύνταξης του Ειδικού Χωρο−
ταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, δεν είχε εκδηλωθεί
ακόμη η βαθειά οικονομική και κοινωνική κρίση, που έχει
ανατρέψει τα δεδομένα σε πολλά επίπεδα. Ο εθνικός
χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο, ως το κατ’ εξο−
χήν συντονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της στρα−
τηγικής και των σχετικών δράσεων στον εθνικό χώρο,
χρειάζεται να παράσχει ένα σύνολο κατευθύνσεων για
τον υποκείμενο σχεδιασμό και τις τομεακές πολιτικές,
βάσει των νέων δεδομένων και με διττή στόχευση:
− την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της χώρας στον τουρισμό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο, παράλληλα με
− την αειφορική διαχείριση του χώρου, λαμβάνοντας
πρόνοιες, ώστε ο ρυθμός και η μορφή της ανάπτυξης
να σέβονται τις ανάγκες των προορισμών και τις δυ−
νατότητες και ιδιαιτερότητες του χώρου.
Το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού
αντιλήφθηκε τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις
τους στον κλάδο και επιχείρησε να ενσωματώσει
πρόνοιες για την ενίσχυσή του. Παρ’ όλα αυτά, δεν
κατάφερε, στο βαθμό που του αναλογούσε, να δώσει
ικανοποιητική απάντηση στις παραπάνω απαιτήσεις.
Θα μπορούσε πάντως να υποστηριχθεί ότι το Πλαίσιο
μετέφερε στο χωροταξικό επίπεδο το έλλειμμα στρα−
τηγικού προσανατολισμού που χαρακτήριζε για πολλά
χρόνια την εθνική πολιτική για τον τουρισμό. Δεν ήταν
δηλαδή σαφές ποιες είναι οι εθνικής κλίμακας προτε−
ραιότητες που κλήθηκε να εξυπηρετήσει το Πλαίσιο
ώστε να προωθηθεί η διαμόρφωση στο χώρο των κα−
τάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη τους, μέσω των
ρυθμίσεων και των προνοιών που λαμβάνει.
Ως σημαντική κατεύθυνση για τον ελληνικό τουρισμό
αναδεικνύεται η ενίσχυση της εξωγενούς ζήτησης –ιδίως
υπό το πρίσμα της σημαντικής μείωσης του εγχώριου
τουρισμού− από ένα κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις,
ως προϋπόθεσης για τη συνέχιση της μεγέθυνσης του
κλάδου. Κατ’ επέκταση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
θα πρέπει να ενισχύσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα
καταστήσουν τον ελληνικό τουρισμό ποιοτικότερο και

πιο ελκυστικό, στοχεύοντας προς καλύτερης ποιότητας
τουριστικά καταλύματα, τουλάχιστον στις κατηγορίες
χώρου όπου προτάσσεται το αναπτυξιακό κριτήριο κα−
τάταξής τους (περιοχές Α έως και Δ).
Επίσης, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να
επικεντρωθεί στην παράλληλη προώθηση της διαφο−
ροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η οποία μπορεί
να επέλθει με τους εξής τρόπους: α) την ενίσχυση της
διαφοροποίησης μεταξύ περιοχών, με βάση τα χαρακτη−
ριστικά τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και
β) την προώθηση νέων προϊόντων. Άμεσα συνυφασμένο
με το πρώτο είναι το θέμα της διαφοροποίησης των
προβλεπόμενων ρυθμίσεων του Ειδικού Πλαισίου, που
αφορούν στις επιμέρους κατηγορίες περιοχών, όπως
οι ρυθμίσεις στις περιοχές Β2 «Περιοχές με περιθώρια
ανάπτυξης ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού» και στις
περιοχές Στ «Ορεινές περιοχές», που διέπονται από τις
ίδιες κατά βάση ρυθμίσεις.
Οι περιοχές Β2 «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης
ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού», αν και καταλαμ−
βάνουν μεγάλη έκταση της ελλαδικής επικράτειας και
διαθέτουν σημαντικές τουριστικές αναπτυξιακές δυ−
νατότητες, ωστόσο, διέπονται από ιδιαίτερα αυστηρές
ρυθμίσεις που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την
υλοποίηση επενδύσεων, ενώ την ίδια στιγμή διαπιστώ−
νεται σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα ζητήματα
αυτά έχουν ουσιαστικό − αναπτυξιακό χαρακτήρα και
κατά συνέπεια, θα ήταν χρήσιμη η διαφοροποίηση της
στόχευσης και η εκλογίκευση της έντασης των προ−
βλεπόμενων ρυθμίσεων, υπό το πρίσμα των συγκριτι−
κών τουριστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων των
περιοχών αυτών.
Επίσης το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να
στοχεύσει στην προσέλκυση ειδικών τμημάτων της
τουριστικής πελατείας, π.χ. λαμβάνοντας υπόψη του
τα πλέον πρόσφατα δεδομένα για τις ειδικές – εναλ−
λακτικές μορφές τουρισμού (ενδεικτικά τουρισμός
κρουαζιέρας). Σημειώνεται ότι με αυτόν τον τρόπο το
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα συμβάλει όχι μόνο στη
διαφοροποίηση του ελληνικού τουρισμού, την ποιοτική
του αναβάθμιση, τη χρονική του διεύρυνση, αλλά και
στη χωρική του διασπορά με την ένταξη αναξιοποίητων
πόρων στο τουριστικό προϊόν, που άλλωστε αποτελεί
κατεύθυνση και του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου. Κατά
συνέπεια, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να
λάβει υπόψη του τα πλέον σύγχρονα δεδομένα και να
παράσχει ένα σύνολο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη
του τουρισμού στη χώρα.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν δύο ακόμη ζητήματα: α) οι
ασάφειες των διατυπώσεων των προνοιών του Πλαισίου
και β) τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις
αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον.
Μεταξύ των βασικότερων προβλημάτων που αναγνω−
ρίστηκαν από τα πρώτα στάδια εφαρμογής του Πλαισί−
ου και αναδείχθηκαν συστηματικά από την Αξιολόγηση,
είναι η πολυπλοκότητα της δομής του, πράγμα που
καθιστά δυσχερή την εφαρμογή του.
Σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί από πολλές υπη−
ρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης
τουριστικών εγκαταστάσεων η αδυναμία σαφούς ερ−
μηνείας των ρυθμίσεων του Ειδικού Πλαισίου, γεγονός
που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους και προκαλεί
καθυστερήσεις ή/και ματαιώσεις επενδύσεων, ακόμη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και όταν βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησής
τους. Προκύπτει έτσι, η αναγκαιότητα αποσαφήνισης
των διατυπώσεων των προνοιών που περιλαμβάνονται
στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, προκειμένου να βελ−
τιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας δικαίου. Οι συνθήκες
αυτές είναι απαραίτητες τόσο για τη διοίκηση, όσο και
για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, για την υλοποί−
ηση των πολιτικών και των επενδύσεων, αντίστοιχα.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, υπό το πρίσμα
της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που
διέρχεται η χώρα.
Σημειώνεται σχετικά ότι η κατηγοριοποίηση του χώ−
ρου, λόγω των επικαλύψεων των καθοριζόμενων ζωνών
προκαλεί σύγχυση επιδεχόμενη πολλαπλές ερμηνείες,
παρά την πρόβλεψη που υπάρχει στο άρθρο 5 του ισχύ−
οντος Πλαισίου, σύμφωνα με την οποία «…στις περιπτώ−
σεις περιοχών που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας
κατηγορίες, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν
οι αυστηρότερες από άποψη τιθέμενων περιορισμών
ρυθμίσεις και ακολουθούνται σωρευτικά οι σχετικές
κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του
τουρισμού που δίνονται ανά κατηγορία περιοχών…».
Το θέμα όπως περιγράφεται πιο πάνω επιτείνεται
με τη χρησιμοποίηση του διαγραμματικού χάρτη που
συνοδεύει την απόφαση και που αποτελεί συστατικό
μέρος αυτής, δεδομένου ότι ενώ λόγω της κλίμακας του
χωροταξικού χαρακτήρα του σχεδίου δεν προκύπτουν
σαφή αλλά ενδεικτικά όρια των επιμέρους περιοχών,
χρησιμοποιείται για περιπτώσεις εντοπισμού ιδιοκτη−
σιών κατά την αδειοδότηση μεμονωμένων αιτημάτων
εγκατάστασης. Τα προβλήματα εφαρμογής και ερμη−
νείας γίνονται ιδιαίτερα σοβαρά, ειδικά στο όριο περι−
οχών με διαμετρικά αντίθετους όρους ανάπτυξης των
τουριστικών μονάδων και όπου υπάρχει μεγάλο περι−
θώριο υποκειμενικότητας στην εκτίμηση της θέσης της
υποψήφιας μονάδας, δεδομένου ότι όπως διαπιστώνεται,
δεν εφαρμόστηκε στην πράξη η διάταξη του άρθρου
4 του ΕΠΧΣΑΑ σύμφωνα με την οποία «Όπου από τη
διαγραμματική απεικόνιση του συνημμένου χάρτη … δεν
προκύπτουν με σαφήνεια τα όρια των υπό στοιχεία Α
– Γ περιοχών του άρθρου αυτού η ακριβής οριοθέτησή
τους θα γίνει στο πλαίσιο του υποκείμενου σχεδιασμού
ήτοι με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή άλλα σχέδια χρήσεων γης».
Το θέμα αυτό είναι συνυφασμένο με το ζήτημα του
στρατηγικού χαρακτήρα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαι−
σίου και την ταυτόχρονη ύπαρξη σε αυτό κατευθύνσεων
με τις οποίες παρέχεται (στο πλαίσιο μιας συνολικής
θεώρησης της χωρικής ανάπτυξης του τουρισμού) ένα
δεσμευτικό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων ανά κατη−
γορία χώρου, που θα πρέπει να ακολουθείται τόσο από
τον υποκείμενο σχεδιασμό (με τις αναγκαίες χωρικές
εξειδικεύσεις) όσο και κατά την περιβαλλοντική αδει−
οδότηση μεμονωμένων τουριστικών δραστηριοτήτων.
Επισημαίνεται πάντως ότι η άρση των κανονιστικών
ρυθμίσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, ενέχει
κινδύνους για την υποβάθμιση του φυσικού και αν−
θρωπογενούς περιβάλλοντος, ενώ θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις και στην επιδιωκόμενη ποιοτική τουριστική
ανάπτυξη, καθώς η παραπομπή στον υποκείμενο σχεδι−
ασμό θα επέτεινε τα προβλήματα καθυστερήσεων για
την υλοποίηση ποιοτικών τουριστικών επενδύσεων και
θα οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις στη δημιουργία
περιοχών δύο ταχυτήτων (περιοχές με ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ
και περιοχές χωρίς).
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Όσον αφορά στο θεσμικό περιβάλλον, το Ειδικό Χω−
ροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα νέα
δεδομένα που έχουν προκύψει, δεδομένου ότι έχουν
επίπτωση σε πολλά από τα εργαλεία εφαρμογής του
σχεδιασμού. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει,
στο βαθμό που του αναλογεί, να εντάξει τα θεσμοθε−
τημένα νέα ή αναμορφωμένα εργαλεία που σχετίζονται
με την άσκηση της τουριστικής πολιτικής σε μια ενιαία
οπτική αειφόρου χωρικής ανάπτυξης, είτε πρόκειται
για τις πρόνοιες του Ν. 3937/2011 για τις κατηγορίες
του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών
και του Ν. 3827/2010 για την ενσωμάτωση του τοπίου,
είτε για τις ρυθμίσεις ανάπτυξης χωρικών υποδοχέων
βάσει διατάξεων νέων Νόμων όπως, 3986/2011, 4002/2011
και 4179/2013.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει και την
τουριστική ανάπτυξη σε οργανωμένους χωρικούς υπο−
δοχείς έναντι της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης
τουριστικών εγκαταστάσεων και των υποστηρικτικών
υποδομών τους, περιορίζοντας τη διάχυση της δόμησης
στον ευρύτερο χώρο, και τις συνέπειές της σε ότι αφορά
τη σπατάλη του φυσικού πόρου του εδάφους και την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Mε βάση τα ανωτέρω, κρίνεται ότι τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα τροποποίησης του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου του Τουρισμού. Τα βασικότερα σημεία που
εκτιμάται ότι θα πρέπει να περιλάβει η νέα κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου του
Τουρισμού κωδικοποιούνται ως εξής:
− Προτείνεται η ομαδοποίηση των κατηγοριών χώρου
βάσει κριτηρίων α)αναπτυξιακών (ένταση τουριστικής
ανάπτυξης), β) γεωμορφολογικών (νησιωτικός, παράκτι−
ος, ορεινός κ.λπ.), γ) ευαισθησίας περιβαλλοντικών και
πολιτιστικών πόρων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σε
μια σαφέστερη δομή του Ειδικού Πλαισίου
− Προτείνεται ο σαφής διαχωρισμός κάθε κατηγορί−
ας του εθνικού χώρου, με ευδιάκριτη διατύπωση των
ρυθμίσεων σε καθεμία από αυτές, ώστε να μην προκύ−
πτουν επικαλύψεις (ενδεικτικά αναφέρονται ο νησιωτι−
κός χώρος, ο ορεινός χώρος, οι περιοχές Β2), να ληφθεί
δε μέριμνα και για τη διευκόλυνση της ερμηνείας του
χαρτογραφικού διαγράμματος.
− Προτείνεται να ληφθεί πρόνοια, προκειμένου να ενι−
σχυθεί η εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού με την
προώθηση κατάλληλων τουριστικών προϊόντων και με
στόχευση στην ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται
η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων υψηλότερου
αριθμού αστέρων, στις περιοχές οι οποίες διαθέτουν
τουριστικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα.
− Στην ίδια κατεύθυνση, στο βαθμό που η Κατηγορία
Α περιλαμβάνει αναπτυγμένες περιοχές με «αυξημέ−
νη πιθανότητα για φθίνουσα οικονομική απόδοση του
τουριστικού πόρου», προτείνεται η προώθηση δράσεων
αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και ανθρω−
πογενών πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις με στόχο
ιδίως την ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος και την υποστήριξη της ελκυ−
στικότητάς τους. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται
να ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Δράσης του Ειδικού
Πλαισίου πιλοτική δράση για την ανάπλαση των περι−
οχών αυτών.
Περαιτέρω στην εν λόγω κατηγορία Α, προτείνεται να
ενταχθούν ως ιδιαίτερη υποκατηγορία οι αναπτυσσό−
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μενες τουριστικά περιοχές, με παράλληλη κατάργηση
της κατηγορίας Β1 «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης
μαζικού τουρισμού» που προβλέπεται από το ισχύον
Πλαίσιο.
− Προτείνεται η λήψη πρόνοιας για τη διευκόλυνση της
δημιουργίας νέων τουριστικών μονάδων σε περιοχές
που διαθέτουν τα ανάλογα τουριστικά χαρακτηριστικά
και συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η Κατηγορία
Β2 «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλ−
λακτικών μορφών τουρισμού» και η Ομάδα Ι των νησιών.
Θα μπορούσε να εξεταστεί η πρόβλεψη κανονιστικού
τύπου ρυθμίσεων που θα επιφέρουν εκλογίκευση – περι−
ορισμό της διάσπαρτης δόμησης ποιοτικών τουριστικών
καταλυμάτων (σε γήπεδα αυξημένης αρτιότητας) .
− Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η διάκριση της Ομά−
δας ΙΙΙ των νησιών σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη
περιλαμβάνονται οι βραχονησίδες και τα μικρού μεγέ−
θους ακατοίκητα νησιά, ενώ στη δεύτερη υποκατηγο−
ρία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα ακατοίκητα νησιά, όπου
εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια θα επιτρέπεται
η αξιοποίησή τους.
− Προτείνεται η διεύρυνση και επικαιροποίηση των
ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για τη δια−
φοροποίηση και προώθηση της πολυθεματικότητάς του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και την αξιοποίηση τουριστικών
πόρων που βρίσκονται σε αργούσα κατάσταση (εν−
σωμάτωση του «τουρισμού κρουαζιέρας»). Παράλληλα
προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη και του τουρισμού
κλασσικής μορφής ήλιου – θάλασσας, υπό την προϋπό−
θεση διασφάλισης του στοιχείου της ποιότητας.
− Προτείνεται η θεματική και κατ’ επέκταση η γεω−
γραφική διεύρυνση της Κατηγορίας Β3, προκειμένου να
περιλάβει το σύνολο των υφιστάμενων χιονοδρομικών
κέντρων και τις λουτροπόλεις.
− Προτείνεται η απαλοιφή της Κατηγορίας Γ «Περιοχές
τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηρι−
στικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό»,
λόγω: α) της ασάφειας των κριτηρίων χωρικού προσδι−
ορισμού της, β)των αμφιβόλου ορθότητας προβλέψεων
περί μικρότερης της προβλεπόμενης από τις γενικές
διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης αρτιότητας γη−
πέδων στις περιμετρικές ζώνες των οικισμών, γ) της δυ−
νατότητας να καλυφθεί το αντικείμενό της κατηγορίας
αυτής, από τη διακριτή κατηγορία του ορεινού χώρου.
− Προτείνεται η διασαφήνιση του περιεχομένου ορι−
σμένων Κατηγοριών, όπως η προσθήκη των «ιστορι−

κών τόπων» στην Κατηγορία Ι «Αρχαιολογικοί χώροι
και μνημεία» και η ταυτόχρονη απαλοιφή της από την
Κατηγορία Η «Περιοχές του δικτύου Natura 2000 και
λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας», καθώς
και η ενσωμάτωση των εγκαταλελειμμένων οικισμών
στην Κατηγορία Θ «Παραδοσιακοί οικισμοί».
− Προτείνεται να δοθούν κατευθύνσεις για την προώ−
θηση δράσεων με στόχο τη δημιουργία ενιαίων δικτύ−
ων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα
αναδεικνύουν και αξιοποιούν το σύνολο των ιστορικών
και πολιτιστικών πόρων (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορι−
κοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά ήθη και
έθιμα) και θα συνδέονται με τη σύγχρονη κοινωνική, πο−
λιτιστική και οικονομική δραστηριότητα με έμφαση στην
προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
− Θα πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις για την επί−
σπευση του υποκείμενου σχεδιασμού για τη δημιουργία
ζωνών χρήσεων γης.
− Προτείνεται η ενσωμάτωση κατευθύνσεων για τους
χωρικούς υποδοχείς, ώστε το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρι−
σμού να παράσχει κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, σε
σχέση με την ιεράρχηση των υποδοχέων, τους τύπους,
τα μεγέθη, το περιεχόμενό τους, τον βαθμό οργάνωσής
τους, καθώς και κατευθύνσεις σε σχέση με τα διάφορα
καθεστώτα χωροθέτησης που προβλέπει η νομοθεσία.
− Τέλος προτείνεται η ενσωμάτωση στη νέα κοινή
υπουργική απόφαση για την αναθεώρηση του Πλαισίου,
μεταβατικών διατάξεων.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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