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      ΑΠΟΦ …: Έγκρ. Ειδ. Πλαισίου Χωροταξ. Σχεδ. και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και 
την Μελέτη Περιβαλ. Επιπτώσεων  

 

 

Αρθρο :0 

 

 

Αριθµ. …       ΦΕΚ … 

 

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 
και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. 

 

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ              

     ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Α. Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 "Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 207 Α'). 

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίωνΈργων και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της υπ' αριθµ. 2001/42/ΕΚ οδηγίας "σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001" (ΦΕΚ 1225 Β/5.9.2006). 

 

3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α'). 

 

4. Την έκθεση αξιολόγησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισµό, (Ιανουάριος 2012). 
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5. Την τροποποιηµένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (Φεβρουάριος 2012). 

 

6. Το υπ' αριθµ. οικ. …/….….2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε το 
οποίο διαβιβάστηκε στην Ε.Υ.ΠΕ./ Υ.ΠΕ.Κ.Α. η τροποποιηµένη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό. 

 

7. Το υπ' αριθµ…/….….2012 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. / Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε το οποίο διαβιβάστηκε 
αντίγραφο της Σ.Μ.Π.Ε. προς: 

 

α) τα Υπουργεία …., 

 

β) τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και την 
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

 

γ) τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, 

 

δ) τα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών Περιφερειών της Χώρας και 

 

ε) τη ∆/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α., προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη Σ.Μ.Π.Ε. στο κοινό. 

 

8. Την από ….….2012 ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες … και …, καθώς και στο 
διαδικτυακό κόµβο του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε την οποία γνωστοποιήθηκε στο κοινό η έναρξη της 
διαδικασίας διαβούλευσης επί της οικείας Σ.Μ.Π.Ε. 

 

9. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης για το 
τροποποιηµένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό και την τροποποιηµένη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. 

 

10. Την από ….….2012 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α. προς το Εθνικό 
Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 

11. Τη υπ' αριθµ. …/….….2012 γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
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12. Την από ….….2012 εισήγηση του Υπ. ΠΕ.Κ.Α. προς την Επιτροπή Συντονισµού της 
Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
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Β. Εκτιµώντας ιδίως τα ακόλουθα: 

1. Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασµού έχει αναβαθµιστεί, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
κατευθύνσεων και πολιτικών και της ενσωµάτωσης της διάστασης της Εδαφικής Συνοχής, ως 
έννοιας ισότιµης µε την Κοινωνική και Οικονοµική Συνοχή. Η σύγχρονη προσέγγιση επιβάλλει 
τη βελτιωµένη στόχευση των οικονοµικών πόρων, τόσο γεωγραφικά, όσο και θεµατικά. 

2. Η βιώσιµη ανάπτυξη, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι 
ένας µείζονος στρατηγικής σηµασίας στόχος που πρέπει να κατευθύνει το σύνολο των 
πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαµβάνει τρεις διαστάσεις: την προστασία του 
περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή και την οικονοµική ευηµερία. Ο τουρισµός 
σχετίζεται µε το σύνολο των εν λόγω διαστάσεων. Έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
απορροφά ένα µεγάλο µέρος της απασχόλησης και η εξέλιξή του επηρεάζει την κοινωνική 
συνοχή, ενώ αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας. 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας αναγνωρίσει τη σηµασία του τουρισµού για την ευρωπαϊκή 
οικονοµία, προωθεί τη διατύπωση πολιτικών για τον κλάδο του τουρισµού, µε στόχο την 
αειφόρο και ποιοτική ανάπτυξη των τουριστικών προορισµών, την ενίσχυση του κλάδου και τη 
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.  

4. Το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ελλάδας (πολιτισµικό κεφάλαιο, κλίµα, 
πολυνησιακός χαρακτήρας, µήκος και ποιότητα των ακτών, φυσικό περιβάλλον, ποικιλία και 
έντονη εναλλαγή της µορφής και του είδους των πόρων, πυκνότητα και ποικιλία των περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους), την καθιστούν µοναδική στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη ως 
προς τις δυνατότητες ανάπτυξης των περισσοτέρων από τις σύγχρονες µορφές τουρισµού και 
µάλιστα υψηλών προδιαγραφών. 

5. Η συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση είναι σηµαντική, ιδίως στην περίοδο της 
οικονοµικής κρίσης και της µεγάλης ανεργίας που διανύει η χώρα. Με το δεδοµένο ότι ο 
τουρισµός είναι εντάσεως εργατικού δυναµικού, σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της 
χώρας µας απασχολείται άµεσα ή έµµεσα στον τουριστικό κλάδο. Η συνολική απασχόληση 
στον τουριστικό κλάδο (746.200 θέσεις εργασίας το 2010), αντιστοιχεί στο 17,9% των 
απασχολουµένων της χώρας. 

6. Η συµβολή του τουρισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην κάλυψη του ελλείµµατος του 
εµπορικού ισοζυγίου. Υπολογίζεται1 ότι η τουριστική κατανάλωση επηρεάζει το 60% των 
κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, ενώ ο τουριστικός πολλαπλασιαστής εκτιµάται σε 2,184, το 
οποίο σηµαίνει πως κάθε Ευρώ, που καταναλώνεται στον τουρισµό, δηµιουργεί υπερδιπλάσια 
δευτερογενή κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονοµία. 

7. Το βασικό κίνητρο του ταξιδιού προς την Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει «ο ήλιος και η 
θάλασσα» (sunlust). Αυτό σηµαίνει ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραµένει τυπικά 
«µεσογειακό» και δεν έχει επιτύχει ακόµη να διαφοροποιηθεί, ώστε να αµβλύνει την εξάρτησή 
του από τον οργανωµένο µαζικό τουρισµό και να επιµηκύνει την περίοδο ζήτησής του. 

                                                   

1 Η σηµασία του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία - Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Φεβρουάριος, 2010 

Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά – McKinsey, 2011 
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8. Η εξάρτηση του ελληνικού τουρισµού χαρακτηρίζεται από τη χαµηλή τιµή πακέτου και 
αντίστοιχα, χαµηλή συναλλαγµατική απόδοση για τη χώρα – προορισµό (χαµηλή Μέση κατά 
Κεφαλή ∆απάνη) και καθοριστική συγκέντρωση της ζήτησης στο χρόνο (υψηλή εποχικότητα) 
και στο χώρο (συγκέντρωση στις περιοχές που δέχονται µεγάλο αριθµό πτήσεων). 

9. Μέχρι σήµερα οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την άµβλυνση της εποχικότητας του 
τουρισµού, τη διαφοροποίηση και µεγέθυνση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, µέσω της 
διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές, δεν έχουν αποδώσει. 

10. Η Μέση κατά Κεφαλή ∆απάνη (ΜΚ∆) των τουριστών που µας επισκέπτονται παραµένει 
χαµηλή, ενώ µειώθηκε από 697 ευρώ το 2009 σε 640 ευρώ το 2010 (µείωση 8,18%). Η 
µείωση της ΜΚ∆ οφείλεται αφενός στη µείωση της µέσης διάρκειας παραµονής των 
εισερχόµενων τουριστών, αφετέρου στη συρρίκνωση του ταξιδιωτικού προϋπολογισµού τους, 
λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. 

11. Ο εσωτερικός τουρισµός και τα έσοδα που προέρχονται από αυτόν µειώθηκαν σηµαντικά το 
2010, λόγω της οικονοµικής κρίσης, ενώ η µείωση συνεχίζεται και το 20112. Το πρόβληµα που 
ανακύπτει είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, ιδίως για ορισµένες περιοχές που εµφανίζουν σηµαντική 
«εξάρτηση» από τον εσωτερικό τουρισµό. Επηρεάζονται περισσότερο περιοχές λιγότερο 
αναγνωρίσιµες στη διεθνή αγορά. Η εκτίµηση είναι ότι οι απώλειες του εσωτερικού τουρισµού 
θα συνεχιστούν. 

12. Πολλοί τουριστικοί προορισµοί παρουσιάζουν µη ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών, 
απαξίωση σηµαντικού ποσοστού των τουριστικών καταλυµάτων, παρά την επιχειρούµενη 
αργή αλλά σταθερή ποιοτική αναβάθµιση του ξενοδοχειακού δυναµικού, βάσει νέων 
πρότυπων. Εντοπίζονται ελλείψεις στη γενική υποδοµή και τις µεταφορές (κυρίως 
περιφερειακά αεροδρόµια, αλλά και οδικό δίκτυο, λιµάνια, κατάσταση σιδηροδρόµων, 
ακτοπλοΐα, ανυπαρξία αεροµεταφορέα για ναυλωµένες πτήσεις, κ.λπ.), καθώς και ελλείψεις σε 
ειδικές τουριστικές υποδοµές και δυσλειτουργίες (κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη χώρων 
στάθµευσης, κ.λπ.), µε παρεπόµενο τη µείωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

13. Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας το 2010 ήταν σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το 
πρόσφατο παρελθόν, δεδοµένης και της σηµαντικής ανόδου άλλων ανταγωνιστικών 
προορισµών

3: 

- 17η σε επίπεδο διεθνών αφίξεων (16η το 2009) και  
- 21η σε επίπεδο εσόδων (15η το 2009).  

14. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέοι τουριστικοί προορισµοί - ενδεικτικά  η Τουρκία και 
η Κροατία - που προσφέρουν παρόµοιο προϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα, γιώτινγκ, 
κρουαζιέρα, κ.ά.), διεκδικώντας κατά κύριο λόγο µερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές που 
απευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Κύριο συγκριτικό πλεονέκτηµα των 
ανταγωνιστών είναι το χαµηλό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και δευτερευόντως, η 
καλή ποιότητα των υπηρεσιών. 

                                                   
2 EUROMONITOR Country Report: Tourism Flows Domestic - Greece, Μάιος 2011 
3 ∆ιαθέσιµα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (WTO) 
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15. Η τουριστική δραστηριότητα εκτιµάται ότι µακροπρόθεσµα θα διογκωθεί ως οικονοµικό, 
κοινωνικό και πολιτισµικό φαινόµενο σε παγκόσµιο επίπεδο, παρά τις δυσµενείς επιπτώσεις 
από την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Παράλληλα, ωστόσο, αποκτά νέα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, υπό το καθεστώς ενός διαρκώς εντεινόµενου διεθνούς ανταγωνισµού. 

16. Οι προοπτικές του ελληνικού τουρισµού για την επόµενη δεκαετία είναι θετικές όσον αφορά 
στην αύξηση των εσόδων και της απασχόλησης, εφόσον υπάρξει σειρά διαρθρωτικών 
παρεµβάσεων και βελτιωτικών ενεργειών. 

17. Σε εθνικό επίπεδο, διαµορφώνεται µια µακροπρόθεσµη στρατηγική για τον τουρισµό. 
Σηµαντικές πτυχές της συγκεκριµένης στρατηγικής έχουν ήδη διαφανεί, µε βασική κατεύθυνση 
την ενίσχυση της εξωγενούς ζήτησης ως προϋπόθεσης για τη συνέχιση της µεγέθυνσης του 
κλάδου. Οι προσπάθειες της πολιτείας στοχεύουν στη δωδεκάµηνη τουριστική δραστηριότητα, 
την γεωγραφική διάχυση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, και την ανάπτυξη 
ειδικών - εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε επιθυµητό αποτέλεσµα την άµβλυνση των 
αιχµών της ζήτησης, τη βελτίωση της µέσης πληρότητας και την επέκταση της τουριστικής 
δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές. 

18. Η υιοθέτηση ενός επιστηµονικά ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού αποτελεί 
προϋπόθεση για την ορθολογική ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (µεταξύ των 
οποίων ο τουρισµός) στο χώρο. Ο χωροταξικός σχεδιασµός προσφέρει ένα επιχειρησιακό 
πλαίσιο αναφοράς για την αναζήτηση συµπληρωµατικότητας και συνέργειας στις επιµέρους 
τοµεακές πολιτικές, καθώς και για τη διευθέτηση των ενδεχόµενων συγκρούσεων ως προς τη 
χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και ιδίως, ως προς τις χρήσεις γης. 

19. Η οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω του χωροταξικού σχεδιασµού, που βασίζεται 
στις αρχές της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος 
εµπιστοσύνης των επενδυτών και αναδεικνύει τη χώρα σε ώριµο τουριστικό προορισµό. Με 
τον κατάλληλο χωρικό σχεδιασµό η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να επηρεάσει θετικά ένα 
σηµαντικό τµήµα των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων της χώρας και µιας περιοχής. 

20. Η διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και του τοπίου, καθώς και η 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων που σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη ενός αειφόρου τουρισµού, ο οποίος επιδρά µε θετικό τρόπο 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη. 

21. Η εισαγωγή πρόσφατων θεσµικών ρυθµίσεων, που περιλαµβάνουν χωρικού επιπέδου 
πρόνοιες, συνεπάγεται την ανάγκη εξειδίκευσης των κριτηρίων επιλογής περιοχών και 
εκτάσεων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε βάση τους κανόνες της 
χωροταξικής επιστήµης και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 
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Άρθρο Πρώτο 

 

Εγκρίνουµε: 

 

α) Την τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό µε 
την ενσωµάτωση σε αυτό των όρων, περιορισµών και κατευθύνσεων της πρώτης για την 
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση των σηµαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρµογή του  

και 

β) Την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισµό, στο οποίο ενσωµατώνονται οι αναγκαίοι όροι, περιορισµοί 
και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, όπως προέκυψε 
ως ανάγκη µετά το πρώτο διάστηµα εφαρµογής του. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Άρθρο 1 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Σκοπός του τροποποιηµένου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισµό είναι: 

- Η εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και 
επιλογών του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
στον κλάδο του τουρισµού. 

- Η προσαρµογή του σχεδιασµού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση 
της απόδοσης στον κλάδο του τουρισµού. 

- Η παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείµενα επίπεδα χωρικού 
σχεδιασµού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 
αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωµένης διαχείρισης του χώρου. 

- Η προώθηση της υγιούς επιχειρηµατικότητας, µέσα από τη διατήρηση ενός σταθερού 
πλαισίου κανόνων, που αφορούν στη χωροθέτηση επιχειρήσεων που σχετίζονται µε 
τον τουρισµό και τη δηµιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σηµαντικών, για την 
εθνική οικονοµία, τουριστικών επενδύσεων. 

- Η ενσωµάτωση των σχετικών µε τον τουρισµό αναπτυξιακών προγραµµάτων και 
παρεµβάσεων, που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας και τη διάρθρωση 
του εθνικού χώρου. 
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- Η εξειδίκευση και προσαρµογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της 
αναπτυξιακής νοµοθεσίας, όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και την παροχή 
ειδικότερων κατευθύνσεων ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων. 

Το Ειδικό Πλαίσιο περιλαµβάνει κατευθύνσεις, κανόνες και κριτήρια για τη χωρική 
διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού στον ελληνικό χώρο και των 
αναγκαίων προς τούτο υποδοµών, υπό το πρίσµα της προστασίας και ανάδειξης του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προωθεί δράσεις και µέτρα για τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισµού, αναδεικνύει θεµατικές στις 
οποίες µπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη του κλάδου, ενώ διατυπώνει ένα ρεαλιστικό 
πρόγραµµα δράσης. 

 

Άρθρο 2 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 
στοχεύει στη διαµόρφωση συνθηκών για: 

 

- Τη µετάβαση από ένα µαζικό, αδιαφοροποίητο, µονοθεµατικό τουρισµό και χαµηλής 
οικονοµικής απόδοσης τουρισµό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιηµένο και 
πολυθεµατικό τουρισµό, οικονοµικά αποδοτικότερο, µε µεγαλύτερη διάρκεια 
παραµονής και διασποράς µέσα στο χρόνο, που απευθύνεται σε κοινό µε υψηλότερες 
απαιτήσεις, που δεν αρκείται στο καθιερωµένο τουριστικό πρότυπο «ήλιος -θάλασσα», 
µε παράλληλη αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, φυσικών και ανθρωπογενών. 

- Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισµού της χώρας, 
σύµφωνα µε τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε 
περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου και ειδικότερα την 
προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 

- Τη µείωση της ελκυστικότητας της διάσπαρτης «εκτός σχεδίου» δόµησης τουριστικών 
εγκαταστάσεων, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές και παράλληλα, στον προσανατολισµό 
της πρωτίστως σε ζώνες χρήσεων γης και οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς 
τουριστικών δραστηριοτήτων. 

- Τη δηµιουργία ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα 
καλύπτουν το σύνολο των πολλαπλών ιστορικών παρελθόντων και θα συνδέονται µε 
τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. 

- Τη διασφάλιση της εξωγενούς ζήτησης ως προϋπόθεσης για τη συνέχιση της 
µεγέθυνσης του κλάδου και την αύξηση των εισροών επενδύσεων. 

- Την επιλεκτική ενίσχυση των ευκαιριών προσέλκυσης επισκεπτών, σε περιοχές µε 
υψηλό βαθµό εξάρτησης της τοπικής οικονοµίας από την τουριστική δραστηριότητα, 
λαµβάνοντας υπόψη την αποφυγή της επιβάρυνσης των πόρων και την διασφάλιση 
αποδεκτού επιπέδου υποδοµών και εγκαταστάσεων. 

- Τη χωρική διεύρυνση του φάσµατος των δυνατών προορισµών και την ενίσχυση 
λιγότερο τουριστικά αναπτυγµένων περιοχών, που έχουν σηµαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση ειδικών – εναλλακτικών µορφών 
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τουρισµού και λαµβάνοντας πρόνοιες για την αναβάθµιση των αναγκαίων ή 
χρήσιµων υποδοµών διευκόλυνσης της προσβασιµότητας, διακίνησης και 
εξυπηρέτησης των επισκεπτών και κατοίκων. 

- Την προώθηση των χωρικών συνεργειών που δηµιουργούν εξωτερικές οικονοµίες 
στον κλάδο ή σε διασυνδεδεµένους κλάδους και τοµείς και µειώνουν τις εξωτερικές 
παρενέργειες σε κλάδους, περιοχές και οµάδες του πληθυσµού. 

- Τη διεύρυνση του φάσµατος των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, µε την ανάπτυξη των ευκαιριών προσέλκυσης επενδυτών και πέραν των 
παραδοσιακών τουριστικών επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές, 
πολιτιστικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

- Τη διαφύλαξη και ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ταυτότητας των περιοχών, 
όπου αναπτύσσεται τουριστική δραστηριότητα. 

- Την εξασφάλιση των απαιτούµενων τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών όλων των 
διαβαθµίσεων, που απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία της τουριστικής 
δραστηριότητας. 

 

Άρθρο 3 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1. Μια περιοχή διαθέτει "αναγνωρίσιµη τουριστική ταυτότητα" όταν: 

 

- Αποτελεί δηµοφιλή τόπο (τουριστικό προορισµό) µε ισχυρή φήµη. 

- Χαρακτηρίζεται από διαµορφωµένη υψηλή και συνεχή ζήτηση ανεξαρτήτως 
χαρακτηριστικών ηλικίας και εισοδηµατικής τάξης των επισκεπτών. 

- Μπορεί να περιλαµβάνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιµο ή γνωστό τουριστικό πόρο ή πόλο 
έλξης, φυσικό ή ανθρωπογενή. 

 

2. Ως "µαζικός" ορίζεται ο τουρισµός, που πληροί σωρευτικά τα εξής:  

απευθύνεται στο ευρύ τουριστικό κοινό, διαµορφώνεται και διεκπεραιώνεται µε 
οργανωµένο τρόπο από τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις και συνδέεται µε τις 
εκάστοτε δηµοφιλείς δραστηριότητες των τουριστών. 

 

3. Ως "ειδική – εναλλακτική µορφή τουρισµού" ορίζεται η τουριστική δραστηριότητα που 
στοχεύει ή εξειδικεύεται στην ικανοποίηση ή ανταπόκριση ιδιαίτερων αναγκών και 
επιθυµιών  διακριτού κατά περίπτωση τµήµατος της τουριστικής αγοράς, συµβάλλει στην 
άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και στη χωρική της διεύρυνση και 
τηρεί τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

4. Ως "υψηλή συγκέντρωση τουρισµού" νοείται η συγκέντρωση στην ίδια χρονική περίοδο 
και χώρο µεγάλου αριθµού επισκεπτών τουρισµού σε σχέση µε τις δυνατότητες 
εξυπηρέτησής τους από τις υφιστάµενες τουριστικές υποδοµές και εγκαταστάσεις ως 
προς την επιβάρυνση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, των τουριστικών 
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πόρων και ως προς το επίπεδο της αποτελεσµατικής ποιοτικής ικανοποίησης των 
τουριστικών προσδοκιών τους. 

 

5. Ως «ήπιος τουρισµός» νοούνται οι δραστηριότητες των ειδικών-εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού που πραγµατοποιούνται σε περιοχές µε χαµηλή ή µηδενική ανθρωπογενή 
αλλοίωση και διακρίνονται από τον σεβασµό στο περιβάλλον και την προστασία της 
πανίδας και της χλωρίδας. 

 

6. Ως «παράκτιος χώρος» νοείται η µεταβατική ζώνη µεταξύ του χερσαίου και του 
θαλασσίου χώρου και η οποία δέχεται διαρκείς αλληλεπιδράσεις, συνιστά, δε, µιαν 
ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα του ελληνικού χώρου που χαρακτηρίζεται από σηµαντικό 
βιολογικό, γεωφυσικό, αισθητικό, πολιτισµικό και οικονοµικό πλούτο, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί πολύτιµο φυσικό πόρο και κοινή κληρονοµιά, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί 
για τις παρούσες και τις µελλοντικές γενιές στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιµης 
ανάπτυξης. 

 

7. Ως “τουριστικοί πόροι” νοούνται φυσικά και ανθρωπογενή σηµεία, τόποι, κτίσµατα, 
αξιοθέατα, συνήθειες, παραδόσεις, ήθη και έθιµα, που µπορούν να αποτελέσουν 
αντικείµενο προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών ή και να προβληθούν ως 
χαρακτηριστικά για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µιας 
περιοχής.  

 

8. Ως "αποδεκτό επίπεδο υποδοµών και εγκαταστάσεων" για την εξυπηρέτηση κατοίκων 
και επισκεπτών νοείται η επάρκεια τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
τουριστικών υποδοµών και εγκαταστάσεων. 

 

9. Ως "οργανωµένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων’’ νοείται η περιοχή που 
καθορίζεται και οργανώνεται, προκειµένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής 
τουριστικών καταλυµάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, λοιπών 
τουριστικών επιχειρήσεων και συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων. 

 

Άρθρο 4 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, ο εθνικός χώρος προσεγγίζεται βάσει 
κριτηρίων: 

- έντασης και είδους της τουριστικής ανάπτυξης, 

- γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών, και 

- ευαισθησίας των πόρων (περιβαλλοντικών και πολιτιστικών). 
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Με την εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων ο εθνικός χώρος κατατάσσεται σε 10 
κατηγορίες περιοχών. 

 

4.1 Περιοχές του εθνικού χώρου µε βάση το κριτήριο της έντασης και του είδους 
της τουριστικής ανάπτυξης 

(Α) Ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

- Αναγνωρίσιµη τουριστική ταυτότητα. 

- Υψηλή συγκέντρωση µαζικού τουρισµού. 

- Υψηλό βαθµό εξάρτησης της τοπικής οικονοµίας από την τουριστική δραστηριότητα. 

- Ενδεχόµενες πιέσεις στους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους. 

 

Στις περιοχές υπό στοιχείο Α διακρίνονται δύο υπο-κατηγορίες: 

Α.1: ∆υναµικές ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές 

Στη κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές του εθνικού χώρου ανεπτυγµένες τουριστικά, µε 
ενδεχόµενες πιέσεις σε φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους, προορίζονται δε για 
αναβάθµιση, εξυγίανση και βελτίωση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. 

 

Α.2: Φθίνουσες ανεπτυγµένες περιοχές 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές του εθνικού χώρου, που παρουσιάζουν 
εξάντληση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και φθίνουσα οικονοµική απόδοση του 
τουριστικού πόρου, και προορίζονται για αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος. 

Οι περιοχές υπό στοιχείο Α2 ορίζονται µέσω κοινής δράσης των Υπουργείων ΠΕΚΑ - 
ΠΟΤ. 

 

 

(Β) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

- Συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. 

- Αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

- Περιορισµένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισµό. 

- ∆υνατότητα µεγαλύτερης διαφοροποίησης και εµπλουτισµού του τουριστικού 
προϊόντος σε σύγκριση µε τις ήδη αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές. 

- Ύπαρξη ή προγραµµατιζόµενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδοµών και 
εγκαταστάσεων. 

 

Περαιτέρω, σε αυτήν την κατηγορία περιοχών διαµορφώνονται τρεις υποκατηγορίες: 
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(Β.1) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού µαζικού τουρισµού 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περιοχές του νησιωτικού και παράκτιου χώρου, οι 
οποίες έχουν αποκτήσει ή εµφανίζουν σταδιακά σηµαντική δυναµική τουριστική 
ανάπτυξης, δεν διαθέτουν την ισχυρή τουριστική ταυτότητα των περιοχών Α και 
χαρακτηρίζονται από χαµηλότερη ένταση τουριστικής ανάπτυξης σε σχέση µε τις 
περιοχές Α. 

 

(Β.2) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων µορφών ειδικού - εναλλακτικού 
τουρισµού 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υπό τα στοιχεία Β.2.1 – Β.2.15 περιοχές της 
ηπειρωτικής χώρας. 

Β2.1: Ανατολική και ∆υτική Ροδόπη - Όρη Λεκάνης - Παγγαίο - Σύµβολο - Φαλακρό - 
Παρανέστια περιοχή - ∆έλτα Έβρου - ∆αδιά - Παράρδιες περιοχές. 

Β2.2: Λίµνη Κερκίνης - Μαυροβούνι - Κερκίνη - Άγγιστρο - Όρβηλος - Βρόντου - Μενοίκιο 

Β2.3: Πιέρια - Βέρµιο - Κάιµακτσαλάν - Πάικο -Έδεσσα - Βέροια - Νάουσα 

Β2.4: Καστοριά - Φλώρινα - Πρέσπες 

Β2.5: Περιοχή Β. Πίνδου - Ζαγορίου - Τζουµέρκων - Ορεινός χώρος ∆υτικής Θεσσαλίας. 

Β2.6: Όλυµπος - Κίσσαβος - Μαυροβούνι 

Β2.7: Ορεινοί όγκοι Όθρυος - Τυµφρηστού - Καλιακούδας - Χελιδώνας - Παναιτωλικού - 
Ναυπακτίας - Βαρδουσίων - Γκιώνας - Παρνασσού - Καλλίδροµου - Οίτης 

Β2.8: ∆ίρφυς 

Β2.9: Ορεινός όγκος Καρυστίας 

Β2.10: Ξηρόµερο 

Β2.11: Όρη Βάλτου 

Β2.12: Αράκυνθος 

Β2.13: Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελµός, Ζήρεια, Ερύµανθος, 
Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος, ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα) 

Β2.14: Ορεινός χώρος κεντροδυτικής Κρήτης (Λευκά Όρη - Ίδη) 

Β2.15: Ορεινός χώρος Κεντρικής Κρήτης (∆ίκτη) 

 

(Β.3) Ανεπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων 
αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού 

Σε αυτή την κατηγορία περιοχών διακρίνονται δύο υποκατηγορίες: 

(Β.3.1) Περιοχές εγκαταστάσεων υφιστάµενων χιονοδροµικών κέντρων καθώς και των 
οικισµών που τα περιβάλλουν 

(Β.3.2) Λουτροπόλεις: Είναι τόποι που διαθέτουν τα εξής ειδικότερα χαρακτηριστικά: 

- Έναν ή περισσότερους αναγνωρισµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 
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- Βιοκλίµα µε ποιότητα αέρα που πληροί υψηλές απαιτήσεις. 

- Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του ιαµατικού µέσου ή µέσων. 

- Επάρκεια πόσιµου νερού. 

- Επαρκείς συγκοινωνιακές συνδέσεις. 

Οι Λουτροπόλεις µπορούν να ορίζονται µε ανάλογη θεσµική πρόβλεψη, σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζονται στο Άρθρο 10 του παρόντος. 

 

(Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και 
κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

- Κυρίαρχη άλλη χρήση πλην τουρισµού. 

- ∆ιαθέτουν ορισµένα χαρακτηριστικά τουριστικής έλξης (φυσικά και ανθρωπογενή 
στοιχεία ιδιαίτερης αξίας, κ.α.), αλλά για ποικίλους λόγους η µέχρι σήµερα ανάπτυξη 
τους υποστηρίχθηκε από άλλους τοµείς, ιδίως τον πρωτογενή, και δεν αξιοποίησε 
αυτά τα χαρακτηριστικά. 

- ∆υνατότητα συµπληρωµατικής λειτουργίας της τουριστικής δραστηριότητας για την 
ενίσχυση άλλων -κυρίαρχων- χρήσεων και δραστηριοτήτων. 

- Χαµηλό επίπεδο ή έλλειψη τουριστικών υποδοµών. 

- Χαµηλός βαθµός προσβασιµότητας. 

Οι περιοχές υπό στοιχείο Γ µπορούν να ορίζονται µέσω κοινής δράσης των Υπουργείων 
ΠΕΚΑ - ΠΟΤ. 

 

(∆) Μητροπολιτικές περιοχές 

Ταυτίζονται µε τα όρια εφαρµογής των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας (πλην της Χωρικής 
Ενότητας Νησιωτικής Αττικής) και Θεσσαλονίκης. 

 

4.2 Περιοχές του εθνικού χώρου µε βάση το κριτήριο των γεωµορφολογικών 
χαρακτηριστικών 

(Ε) Παράκτιες περιοχές και Νησιά 

Πρόκειται για τις περιοχές του ηπειρωτικού χώρου συµπεριλαµβανοµένης της νήσου 
Εύβοιας που αντιστοιχούν σε χερσαία ζώνη πλάτους 350 µέτρων από τη γραµµή 
αιγιαλού και για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας των νήσων. 

Σε αυτή την κατηγορία περιοχών διακρίνονται τρεις Οµάδες νησιών: 

Οµάδα Ι: Σχετικά µικρά νησιά µε προβλήµατα ανάπτυξης 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται νησιά µε: 

- Σχετικά µικρή γεωγραφική έκταση, 

- Κατά κανόνα σοβαρά προβλήµατα ανάπτυξης, 

- Κατά κανόνα συνεχή µείωση πληθυσµού, 
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- Σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, 

- Ελάχιστο βαθµό αξιοποίησης των πόρων τους ή περιορισµένους (ποσοτικά και 
ποιοτικά) πόρους και 

- Αισθητή γεωγραφική αποµόνωση. 

 

 

Οµάδα ΙΙ: Ανεπτυγµένα και αναπτυσσόµενα τουριστικά νησιά 

Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται νησιά: 

- Με σηµαντική τουριστική δραστηριότητα ή αναπτυσσόµενα τουριστικά, 

- Με σηµαντική εξάρτηση από τον τουρισµό (χωρίς άλλη ιδιαίτερα δυναµική 
παραγωγική δραστηριότητα και εκµεταλλεύσιµους πόρους), 

- Που εµφανίζουν κατά περίπτωση έντονες συγκρούσεις χρήσεων γης, 

- Με ενδεχόµενες πιέσεις σε φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους 

 

Τα νησιά των Οµάδων Ι και ΙΙ, για τα τµήµατά τους που δεν εµπίπτουν στις Κατηγορίες 
Α1 και Β1, προσδιορίζονται από τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. 

 

Οµάδα ΙΙΙ: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά 

Η Οµάδα ΙΙΙ περιλαµβάνει δύο υπο-οµάδες, µε βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και 
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους, το µέγεθος και την εγγύτητα τους µε κατοικηµένες 
περιοχές. 

Στην πρώτη υπο-οµάδα περιλαµβάνονται: 

- Οι βραχονησίδες, 

- Τα νησιά τα οποία εµπίπτουν στο ∆ίκτυο NATURA 2000 ή είναι σηµαντικά για 
προστατευόµενα είδη ορνιθοπανίδας ή άλλης απειλούµενης και σπάνιας πανίδας και 
χλωρίδας, ανεξαρτήτως της έκτασής τους, 

- Τα νησιά που καλύπτονται από ειδικά καθεστώτα προστασίας που απαγορεύουν τη 
δόµηση, 

- Τα αποµονωµένα, από άποψη θέσης, νησιά (απόσταση από παράκτιες περιοχές του 
ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας ή από νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2.000 
κατοίκων µεγαλύτερη των 4 ναυτικών µιλίων). 

 

Η δεύτερη υπο-οµάδα περιλαµβάνει όλα τα ακατοίκητα νησιά (µηδενικός πληθυσµός 
κατά την εκάστοτε τελευταία απογραφή) που δεν ανήκουν στην πρώτη υπο-οµάδα. 

 

(ΣΤ) Ορεινές περιοχές 

Πρόκειται για τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, συµπεριλαµβανοµένων της Κρήτης 
και της Εύβοιας που εκτείνονται σε υψόµετρο άνω των 600 µ. 
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(Ζ) Πεδινές και ηµιορεινές περιοχές 

Πρόκειται για τις περιοχές, που δεν κατατάσσονται στον παράκτιο ή ορεινό χώρο. 
Συµπεριλαµβάνουν και τον πεδινό ή ηµιορεινό χώρο της Εύβοιας και της Κρήτης. 

 

4.3 Περιοχές του εθνικού χώρου µε βάση το κριτήριο της ευαισθησίας των 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων 

Για τις παρακάτω περιγραφόµενες περιοχές επισηµαίνεται ότι προς την κατεύθυνση της 
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης προωθείται η συνεργασία µεταξύ περιοχών µε 
κοινά ή συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά (ενδεικτικώς φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, δραστηριοτήτων, χρήσεων γης, κ.ά.), η οποία πραγµατοποιείται υπό τη 
µορφή οργάνωσης ενιαίου δικτύου, µε στόχο την από κοινού και µε κοινές προδιαγραφές 
ανάπτυξη υποδοµών, προστασία του τοπίου, ανάδειξη προστατευοµένων οικισµών ή 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων (ενοποιήσεις, κλπ.), καθώς και την προώθηση 
κοινών ποιοτικών τοπικών προϊόντων και τοπικών ηθών και εθίµων, που συνολικά 
συντείνουν στην ανάδειξη της συνοχής του χώρου των µελών του δικτύου. 

 

(Η) Περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών 

Περιλαµβάνονται όλες οι περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών 
του Ν. 3937/2011, όπως έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

(Θ) Προστατευόµενοι και εγκαταλελειµµένοι οικισµοί 

Περιλαµβάνονται οι χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί, άλλοι οικισµοί που 
προστατεύονται από το ΥΠΠΟΤ ή το ΥΠΕΚΑ µε ειδικά καθεστώτα, καθώς και οι οικισµοί 
µε µηδενικό πληθυσµό σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία απογραφή πληθυσµού. 

 

(Ι) Αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι 

Περιλαµβάνονται οι χαρακτηρισµένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία του Καταλόγου 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, καθώς και οι ιστορικοί τόποι που είναι εγγεγραµµένοι στον 
Κατάλογο Μνηµείων Μείζονος Σηµασίας του ΥΠΠΟΤ. 

 

Οι περιοχές υπό στοιχεία Α και Β απεικονίζονται διαγραµµατικά µε ενδεικτικό τρόπο στο 
συνηµµένο χάρτη "Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισµού". Η 
ακριβής οριοθέτησή τους θα γίνει στο πλαίσιο του υποκείµενου σχεδιασµού µε 
εξειδίκευση των κατευθύνσεων του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Μέχρι την ολοκλήρωση 
του καθορισµού των περιοχών αυτών, η αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων σε 
περιοχές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η κατηγορία του εθνικού χώρου στην 
οποία εντάσσονται, θα γίνεται µε συνεκτίµηση των χωροταξικών κατευθύνσεων και 
περιβαλλοντικών περιορισµών από τις αρµόδιες αρχές. 

 

Άρθρο 5 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Κατωτέρω καταγράφονται ενέργειες και δράσεις που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού ανά κατηγορία περιοχών του άρθρου 4. 

 

Στις περιπτώσεις περιοχών που εµπίπτουν σε περισσότερες, της µιας, κατηγορίας, 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 δίδονται ανά κατηγορία περιοχών. 

 

(Α) Ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο των 
περιοχών Α: 

α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. 

β. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. 

γ. Μέτρα βελτίωσης της σήµανσης των πόλεων. 

δ. Ένταξη υποδοµών και εγκαταστάσεων ειδικών - εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
στο προσφερόµενο προϊόν, µε µέριµνα για την προστασία των φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων στην περιοχή ανάπτυξής τους.  

ε. Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό 
αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. 

στ. Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις, ιδίως µε την εφαρµογή ολοκληρωµένων 
πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων και των υγρών και στερεών αποβλήτων 
και την προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιµατικών µεθόδων 
σχεδιασµού κ.ά.). 

ζ. Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου µε την αναγνώριση 
και συνδυασµένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τη 
διαφύλαξη και ανάδειξη των τοπικών οικολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών 
αξιών. 

η. Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. 

θ. Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού 
χώρου. 

ι. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών 
(µουσεία, κλπ.). 

ια. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών και εγκαταστάσεων. 

ιβ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 
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ιγ. Παροχή κινήτρων για µερική ή ολική απόσυρση µη αξιόλογων και απαξιωµένων 
κτιρίων και εγκαταστάσεων, συνδυαζόµενη µε τη σκοπιµότητα χορήγησης νέων 
αδειών. 

ιδ. Παροχή κινήτρων για κατεδάφιση µη αξιόλογων ή µη απαραίτητων κτιρίων που 
προσβάλλουν το τοπίο. 

ιε. Προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε 
τύπους και τάξεις καταλυµάτων και σε υποδοµές και εγκαταστάσεις που 
εµπλουτίζουν, αναβαθµίζουν και διαφοροποιούν το προσφερόµενο τουριστικό 
προϊόν. 

ιστ. Προώθηση µέτρων για τη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, την ενίσχυση των 
µέσων µαζικής µεταφοράς και των «ήπιων» µορφών µετακίνησης (όπως βάδισµα, 
ποδήλατο) και τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και διακινουµένων. 

ιζ. Ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους. 

ιη. Προγράµµατα ενίσχυσης υφιστάµενων µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων για την 
αναβάθµιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών και µετατροπής τους σε 
κύρια καταλύµατα. 

 

Ρυθµίσεις για τις περιοχές Α.1: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων σε 4 και 5 αστέρες µε δυνατότητα επέκτασης και  
µε συµπληρώσεις σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις 

- Κατασκευή νέων καταλυµάτων 5 αστέρων. 

- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους 
δόµησης. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων. 

� Μέχρι τον καθορισµό ζωνών από τον υποκείµενο σχεδιασµό, το όριο 
αρτιότητας ορίζεται σε είκοσι (20) στρέµµατα, και η µέγιστη πυκνότητα για 
ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων σε 8 και 9 κλίνες / στρέµµα 
αντίστοιχα.  

 

Ρυθµίσεις για τις περιοχές Α.2: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων, µε συµπληρώσεις σε ειδικές τουριστικές 
εγκαταστάσεις. 

- Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, µε συµπληρώσεις σε ειδικές 
τουριστικές εγκαταστάσεις.  

- Επιτρέπονται νέες µονάδες 4 και 5 αστέρων, εντός και εκτός σχεδίου και ορίων 
οικισµών, µόνο µε απόσυρση παλαιών καταλυµάτων, µε µέγιστη δυναµικότητα τη 
δυναµικότητα του αποσυρόµενου καταλύµατος. 
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(Β) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές 

(Β.1) Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού µαζικού τουρισµού 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. 

β. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. 

γ. Μέτρα βελτίωσης της σήµανσης των πόλεων. 

δ. Ένταξη υποδοµών και εγκαταστάσεων ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο 
προσφερόµενο προϊόν, µε µέριµνα για την προστασία των φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων στην περιοχή ανάπτυξής τους. 

ε. Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό 
αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. 

στ. Προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιµατικών µεθόδων 
σχεδιασµού κ.ά.). 

ζ. Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου µε την αναγνώριση 
και συνδυασµένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τη 
διαφύλαξη και ανάδειξη των τοπικών οικολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών 
αξιών. 

η. Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. 

θ. Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού 
χώρου. 

ι. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών 
(µουσεία, κλπ.). 

ια. Παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών. 

ιβ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

ιγ. Παροχή κινήτρων για µερική ή ολική απόσυρση µη αξιόλογων και απαξιωµένων 
κτιρίων χρήσης τουρισµού συνδυαζόµενη µε τη διερεύνηση της σκοπιµότητας 
χορήγησης νέων αδειών. 

ιδ. Προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε 
τύπους και τάξεις καταλυµάτων και σε υποδοµές που εµπλουτίζουν, αναβαθµίζουν 
και διαφοροποιούν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. 

ιε. Προώθηση µέτρων για τη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, την ενίσχυση των 
µέσων µαζικής µεταφοράς και των «ήπιων» µορφών µετακίνησης (βάδισµα, 
ποδήλατο) και τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και ποδηλατιστών. 

ιστ. Ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους. 

ιζ. Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους. 
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ιη. Βελτίωση της προσβασιµότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. 

ιθ. Μετατροπή παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων σε τουριστικά καταλύµατα. 

κ. Προγράµµατα ενίσχυσης υφιστάµενων µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων για την 
αναβάθµιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών για τη µετατροπή τους σε 
κύρια καταλύµατα. 

 

Ρυθµίσεις: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων σε 4 και 5 αστέρες µε δυνατότητα επέκτασης και 
µε συµπληρώσεις σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- Κατασκευή νέων καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων 

- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους 
δόµησης. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων. 

� Μέχρι τον καθορισµό των ζωνών από τον υποκείµενο σχεδιασµό, το όριο 
αρτιότητας για τη δόµηση κύριων τουριστικών καταλυµάτων ορίζεται σε είκοσι 
(20) στρέµµατα και η µέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και 
τριών αστέρων σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέµµα, αντίστοιχα. 

� ∆υνατότητα ανάπτυξης οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 

- ∆υνατότητα χωροθέτησης ΣΤΚ µόνο µε πολεοδόµηση, µε τους όρους και 
περιορισµούς δόµησης του επιλεγόµενου οργανωµένου υποδοχέα. 

 

(Β.2) Περιοχές µε δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων µορφών ειδικού - εναλλακτικού 
τουρισµού  

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του 
τοπίου. 

β. ∆ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.ά., 
σηµείων του χώρου µε "µοναδικά" χαρακτηριστικά καθώς και του χαρακτήρα, της 
κλίµακας και των χαρακτηριστικών των οικισµών. 

γ. Προσαρµογή της τυπολογίας των καταλυµάτων (µορφολογικοί περιορισµοί, 
δυναµικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών σύµφωνα µε 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ήπιων ειδικών-εναλλακτικών 
µορφών που υποστηρίζουν. 

δ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

ε. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη ήπιων ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, 
περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού, κ.ά.) 
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στ. ∆ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης απασχολουµένων σε ήπιες ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
(Eco-Management and Audit Scheme- EMAS). 

ζ. Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των 
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασµένη προβολή τους. 

η. Συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιµότητας 
µεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν µε περιβαλλοντικά ήπιες 
παρεµβάσεις. 

θ. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών 
(µουσεία, τεχνολογικά - θεµατικά πάρκα, κλπ.). 

ι. Στήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην αναβάθµιση της εικόνας και 
γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωµίας 
του χώρου. 

ια. ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών ("δρόµοι" 
καπνού, αµπέλου, ελιάς κ.ά.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

ιβ. Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής 
γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά.). 

ιγ. Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
για τον αγροτικό χώρο προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της 
αποκλειστικής χρηµατοδότησης καταλυµάτων. 

ιδ. Προώθηση τοπικών συµφώνων ποιότητας. 

Ιε. Προγράµµατα ενίσχυσης υφιστάµενων µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων για την 
αναβάθµιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών για τη µετατροπή τους σε 
κύρια καταλύµατα. 

 

Ρυθµίσεις: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων σε 3, 4 ή 5 αστέρες µε δυνατότητα επέκτασης και 
µε συµπληρώσεις σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- Κατασκευή νέων καταλυµάτων 3, 4 και 5 αστέρων 

- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους 
δόµησης. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων ειδικού τύπου. 

� Μέχρι τον καθορισµό των ζωνών από τον υποκείµενο σχεδιασµό, επιτρέπεται 
η κατασκευή κύριων τουριστικών καταλυµάτων 4 ή 5 αστέρων, µε όριο 
αρτιότητας δεκαπέντε (15) στρέµµατα και µέγιστη πυκνότητα 9 και 8 κλίνες / 
στρέµµα αντίστοιχα. 

� ∆υνατότητα ανάπτυξης οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 
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Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν ισχύουν: α) Για την επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων 
για λόγους βιωσιµότητας των µονάδων, και β) για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών 
εγκαταστάσεων µε ή χωρίς υποδοµές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται µε 
την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική ή θεµατική εξάρτηση.  

 

(Β.3) Ανεπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων 
αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης ειδικού - εναλλακτικού 
τουρισµού 

Είναι περιοχές εντός της κατηγορίας Β.2, στις οποίες ακολουθούνται οι ρυθµίσεις της 
κατηγορίας Α.1. 

 

(Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και 
κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. ∆ιαφύλαξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.ά., σηµείων του χώρου µε 
"µοναδικά" χαρακτηριστικά. 

β. ∆ηµιουργία θεµατικών διαδροµών µε ανάδειξη στοιχείων των κυρίαρχων χρήσεων 
("δρόµοι" ελιάς, αµπέλου, καπνού, κ.α.). 

γ. Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών. 

δ. ∆ηµιουργία µουσείων, κέντρων ερµηνείας του χώρου ή άλλων εγκαταστάσεων 
απαραίτητων για την ανάδειξη της κυρίαρχης χρήσης - δραστηριότητας, εντός 
οικισµών. 

ε. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισµού) και περιβαλλοντικών υποδοµών. 

στ. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για µε την 
ανάπτυξη ήπιων ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, 
περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού, γεωτουρισµό, κ.α.). 

ζ. Ανάδειξη και προστασία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τοπίου 
(προστασία φυσικού περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, δηµιουργία µουσείων, κ.ά.). 

η. Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το 
περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας 
προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών). 

θ. Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
για τον αγροτικό χώρο προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της 
αποκλειστικής χρηµατοδότησης καταλυµάτων. 

ι. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού δεν πρέπει να θίγουν 
τις κυρίαρχες χρήσεις, αλλά να λειτουργούν συµπληρωµατικά µε αυτές. 

ια. ∆ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS). 
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Ρυθµίσεις: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων µε δυνατότητα επέκτασης και µε συµπληρώσεις 
σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- Κατασκευή νέων καταλυµάτων 

- Εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών περιοχές: µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους 
δόµησης. 

- Σε ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια των οικισµών: Κατασκευή νέων 
καταλυµάτων µε όριο αρτιότητας δύο (2) στρέµµατα, Σ∆ 0.3 και µέγιστη πυκνότητα 
15 κλίνες / στρέµµα. 

- Στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων ειδικού τύπου, µικρού µεγέθους και χαµηλού 
βαθµού έντασης. 

� Μέχρι τον καθορισµό των ζωνών από τον υποκείµενο σχεδιασµό, επιτρέπεται 
η κατασκευή κύριων τουριστικών καταλυµάτων µε όριο αρτιότητας δεκαπέντε 
(15) στρέµµατα. 

� ∆υνατότητα ανάπτυξης οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 

Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν ισχύουν: α) Για την επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων 
για λόγους βιωσιµότητας των µονάδων, και β) για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών 
εγκαταστάσεων µε ή χωρίς υποδοµές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται µε 
την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική ή θεµατική εξάρτηση. 

 

(∆) Μητροπολιτικές περιοχές 

Ισχύουν οι κατευθύνσεις για τις υπό στοιχείο (Α) περιοχές του παρόντος άρθρου καθώς 
και οι ακόλουθες: 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. 

β. Μέτρα βελτίωσης των εισόδων των πόλεων. 

γ. Μέτρα βελτίωσης της σήµανσης των πόλεων. 

δ. Ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της ενδοχώρας στο προσφερόµενο 
προϊόν, µε παράλληλη προστασία και διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους. 

ε. Μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σηµαντικό 
αριθµό σηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών διαδροµών. 

στ. Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και εξοικονόµησης των φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις, ιδίως µε την εφαρµογή ολοκληρωµένων 
πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων και των υγρών και στερεών αποβλήτων 
και την προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιµατικών µεθόδων 
σχεδιασµού κ.ά.). 
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ζ. Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου µε την αναγνώριση 
και συνδυασµένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τη 
διαφύλαξη και ανάδειξη των τοπικών οικολογικών, πολιτιστικών και αισθητικών 
αξιών. 

η. Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων µε αύξηση των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου. 

θ. Ανάληψη δράσεων οργάνωσης του άτυπα οικιστικά διαµορφωµένου εξωαστικού 
χώρου. 

ι. Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών 
(περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών 
(µουσεία, κλπ.). 

ια. Παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών υποδοµών. 

ιβ. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

ιγ. Παροχή κινήτρων για κατεδάφιση κτιρίων χρήσης τουρισµού που προσβάλλουν το 
τοπίο. 

ιδ. Προσανατολισµός των ιδιωτικών επενδύσεων προς τη συµπλήρωση ελλείψεων σε 
τύπους και τάξεις καταλυµάτων και σε υποδοµές που εµπλουτίζουν, αναβαθµίζουν 
και διαφοροποιούν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. 

ιε. Προώθηση µέτρων για τη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, την ενίσχυση των 
µέσων µαζικής µεταφοράς και των «ήπιων» µορφών µετακίνησης (βάδισµα, 
ποδήλατο) και τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και ποδηλατιστών. 

ιστ. Ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε παράλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής τους. 

ιζ. Επιτάχυνση των ρυθµών ανάπλασης του ιστορικού κέντρου και του θαλασσίου 
µετώπου της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

ιη. Προστασία, ανάδειξη και συνδυασµένη προβολή των πόρων του ευρύτερου 
περιαστικού τους χώρου (ορεινοί όγκοι, κ.ά). 

ιθ. Αναβάθµιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

κ. Ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας µε διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς 
ενδιαφέροντος. 

κα. Συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας ενοποίησης των αρχαιολογικών 
χώρων Αθήνας και Θεσ/ νίκης. 

κβ. ∆ηµιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και υπαιθρίων πάρκων αναψυχής 
και αθλητισµού, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. 

κγ. ∆ροµολόγηση αναπλάσεων σε περιοχές µε βιοµηχανικό ενδιαφέρον, που έχουν 
χωρική συνέχεια µε άλλες περιοχές αστικού τουρισµού. 

κδ. Ενίσχυση δράσεων βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης αστικών υποδοµών 
αντιρύπανσης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του Θερµαϊκού Κόλπου. 

 

Ρυθµίσεις: 
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- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους 
δόµησης. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων. 

- Οι κατευθύνσεις χωροθέτησης τουριστικών δραστηριοτήτων εξειδικεύονται 
περαιτέρω στα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 

 

(Ε) Νησιά και παράκτιες περιοχές 

Οµάδα Ι: 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Βελτίωση της προσβασιµότητας  

β. ∆ιαφύλαξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.ά., σηµείων του χώρου µε 
"µοναδικά" χαρακτηριστικά. 

γ. Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών. 

δ. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη ήπιων ειδικών - εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, 
περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού, θαλάσσιου τουρισµού, κ.α.). 

ε. Προγράµµατα ενίσχυσης υφιστάµενων µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων για την 
αναβάθµιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών και µετατροπής τους σε 
κύρια καταλύµατα. 

 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα 
µορφολογικά πρότυπα και την κλίµακα των οικισµών 

Ρυθµίσεις: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων µε δυνατότητα 
επέκτασης και µε συµπληρώσεις σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: Κατασκευή νέων καταλυµάτων 
τουλάχιστον τριών αστέρων µέχρι 100 κλίνες. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων, µικρού µεγέθους και χαµηλού βαθµού έντασης4 

� Μέχρι τον καθορισµό των ζωνών από τον υποκείµενο σχεδιασµό, επιτρέπεται 
η κατασκευή κύριων τουριστικών καταλυµάτων τουλάχιστον τριών αστέρων µε 

                                                   
4 Εφόσον προκύψει από τη διαβούλευση τροποποίηση µείωσης του εκτατικού ορίου των 90 
τ.χλµ., καθώς τα νησιά της κατηγορίας αυτής, όπως και αρκετά της Οµάδας ΙΙ θα είναι 
µικρότερα. 
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όριο αρτιότητας δεκαπέντε (15) στρέµµατα, µέγιστη δυναµικότητα 100 κλίνες 
και µέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων σε 
8, 9 και 10 κλίνες / στρέµµα, αντίστοιχα. 

� ∆υνατότητα ανάπτυξης οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 

Οµάδα II: 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Αντιµετώπιση συγκρούσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων. 

β. Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης. 

γ. Προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιµατικών µεθόδων 
σχεδιασµού κ.ά.). 

δ. Μέριµνα για την αποτροπή της µονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισµό, 

ε. Ένταξη υποδοµών και εγκαταστάσεων ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο 
προσφερόµενο προϊόν, µε µέριµνα για την προστασία των φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων στην περιοχή ανάπτυξής τους. 

ε. στ. Προγράµµατα ενίσχυσης υφιστάµενων µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων για 
την αναβάθµιση ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών και µετατροπής τους 
σε κύρια καταλύµατα. 

 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα 
µορφολογικά πρότυπα και την κλίµακα των οικισµών. 

 

Ρυθµίσεις: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων, µε δυνατότητα 
επέκτασης και µε συµπληρώσεις σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: Κατασκευή νέων καταλυµάτων µέχρι 
100 κλίνες. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει στις νήσους Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο 
και στα οικιστικά κέντρα των νησιών της οµάδας αυτής µε πληθυσµό κατά την 
τελευταία απογραφή µεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων. 

� Μέχρι τον καθορισµό των ζωνών από τον υποκείµενο σχεδιασµό, επιτρέπεται 
η κατασκευή κύριων τουριστικών καταλυµάτων 4 ή 5 αστέρων, µε όριο 
αρτιότητας δεκαπέντε (15) στρέµµατα και µέγιστη πυκνότητα 9 και 8 κλίνες / 
στρέµµα αντίστοιχα. 

� ∆υνατότητα ανάπτυξης οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 

 

Ρύθµιση οργανωµένων υποδοχέων για τα νησιά των Οµάδων Ι και ΙΙ: 
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Η µέγιστη επιφάνεια για τη χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων (ΟΥ) του άρθρου 9 
του παρόντος στα νησιά των Οµάδων Ι και ΙΙ, καθορίζεται ως εξής: 

- Σε ποσοστό 0.2% της έκτασης του νησιού για νησιά µε έκταση µεταξύ 90 και 100 
τ.χλµ. 

- Σε ποσοστό 0.15% της έκτασης του νησιού για νησιά µε έκταση µεταξύ 101 και 150 
τ.χλµ. 

- Σε ποσοστό 0.1% της έκτασης του νησιού για νησιά µε έκταση µεταξύ 151 και 800 
τ.χλµ. 

 

∆εν είναι δυνατή η χωροθέτηση ΟΥ σε νησιά των Οµάδων Ι και ΙΙ µε έκταση µικρότερη 
των 90 τ.χλµ. 

 

Οµάδα III: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά 

- Στα νησιά της πρώτης υποκατηγορίας απαγορεύεται η δηµιουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων. 

- Στα νησιά της δεύτερης υποκατηγορίας: 

� Επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων µε τον όρο ότι η κάλυψη 
τους δεν θα υπερβαίνει το 3% της έκτασης του νησιού, τηρούµενης της λοιπής 
νοµοθεσίας. 

� Είναι δυνατή η ανάπτυξη ΣΤΚ µε αξιοποίηση και ανάδειξη κατά προτεραιότητα 
του υπάρχοντος κτιριακού δυναµικού, όπου υφίσταται. 

 

2. Επιπρόσθετα στις παράκτιες περιοχές των υπό στοιχείων Α, Β, και ∆ του άρθρου 4 
κατηγοριών χώρου (Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, Αναπτυσσόµενες τουριστικά 
περιοχές, Μητροπολιτικές Περιοχές) και στα νησιά που σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της 
ενότητας αυτής κατατάσσονται στην οµάδα II, διακρίνεται ζώνη υψηλής 
ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε 
απόσταση 350 µ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη του 
τουρισµού. Στη ζώνη αυτή που παρατηρείται υψηλός ανταγωνισµός χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων όλων των ειδών, µε άµεση ή έµµεση επίπτωση στον τουρισµό, δίδονται 
οι παρακάτω κατευθύνσεις: 

- Ο περιορισµός της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων - χρήσεων µη συµβατών µε την 
τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιοµηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χονδρικού 
εµπορίου, εµπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια 
περίθαλψης, πρατήρια καυσίµων) ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 
ανεπτυγµένες τουριστικά. Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση βιοµηχανικών 
δραστηριοτήτων, που έχουν ανάγκη θαλάσσιου µετώπου και εξυπηρετούν άµεσες 
τοπικές ανάγκες ή είναι σηµαντικές για την εθνική οικονοµία, σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία ύστερα από συνεκτίµηση 
κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων και στα τµήµατα των 
περιοχών αυτών που παρουσιάζουν µειωµένο τουριστικό ενδιαφέρον. Στις υπόλοιπες 
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (περιοχές υπό στοιχεία Β και ∆ του άρθρου 4) η 
χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται σε τµήµατα τους που δεν παρουσιάζουν 
τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα είτε σε οργανωµένους υποδοχείς. 
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- Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου 
και αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου. 

- Η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε 
ορισµένα τµήµατα της ακτογραµµής. 

 

3. Για το σύνολο του παράκτιου χώρου και τα νησιά ορίζεται, για τις εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών περιοχές, ελάχιστη απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισµάτων, 
που εξυπηρετούν υποδοµές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής, από τη γραµµή αιγιαλού 
πενήντα (50,00µ.) µέτρα. Σε περίπτωση που η υψοµετρική στάθµη του φυσικού εδάφους 
(Υ) στο πλησιέστερο στην ακτογραµµή σηµείο τοποθέτησης του κτιρίου είναι µικρότερη 
των δέκα (10,00) µέτρων από την στάθµη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση 
τοποθέτησης των κτισµάτων (Ε1) από την ακτογραµµή δίδεται από τη σχέση Ε1=50+(10-
Υ)Χ5. Σε τµήµατα µε υψοµετρική στάθµη εδάφους µικρότερη των δύο µέτρων από τη 
στάθµη της θάλασσας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κτισµάτων. 

Οι περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν για την επέκταση υφισταµένων τουριστικών 
εγκαταστάσεων στα γήπεδα που κατείχαν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
παρόντος καθώς και για εγκεκριµένους, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
παρόντος, οργανωµένους υποδοχείς τουρισµού που µπορούν να τροποποιούνται χωρίς 
υπέρβαση των προβλεπόµενων, από την εγκριτική τους πράξη, όρων που αφορούν στην 
απόσταση των κτισµάτων από τη γραµµή αιγιαλού. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη 
απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισµάτων από τη γραµµή αιγιαλού δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των πενήντα (50,00µ.) µέτρων. 

Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που σήµερα προβλέπουν µεγαλύτερες αποστάσεις 
στην τοποθέτηση των κτισµάτων από την ακτογραµµή κατισχύουν της ανωτέρω 
διάταξης. 

 

(ΣΤ) Ορεινές περιοχές 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Μέριµνα για την προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη επιλεγµένων πόρων του 
ορεινού χώρου, που ενδιαφέρουν τον τουρισµό, 

β. Βελτίωση της προσβασιµότητας, 

γ. Συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων, 

δ. Αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσµατος των φθινόντων και εγκαταλελειµµένων 
οικισµών και προβολή των προορισµών. 

ε. ∆ιατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, γεωλογικά - 
υδρογεωλογικά, κ.ά.) και ανθρωπογενών (οικισµοί, κατασκευές, υποδοµές, µνηµεία, 
παραδοσιακές ασχολίες, εκδηλώσεις, κλπ.) πόρων µε µέτρα πρόληψης των 
κινδύνων υποβάθµισής τους. 

στ. Λήψη ειδικών µέτρων αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης υποδοµών που 
αφορούν σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. µε τη σύνταξη ειδικών 
προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας). 
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ζ. ∆ηµιουργία βασικών προτύπων καθώς και εξειδικευµένων, κατά περίπτωση, 
κανόνων για το σχεδιασµό και τη δόµηση λαµβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις, χρήσης υλικών και µορφών δόµησης. 

η. Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν µειωµένη κατανάλωση ενέργειας και 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. 

θ. ∆ηµιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων υποδοµών 
στον ορεινό χώρο (οδοποιία, κατασκευές δηµόσιων κτιρίων, εγγειοβελτιωτικά, 
διαµορφώσεις χώρων, κλπ.). 

ι. ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

 

Ρυθµίσεις: 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων µε δυνατότητα επέκτασης και µε συµπληρώσεις 
σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

- Εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και εντός ζωνών χρήσεων γης που επιτρέπουν 
τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων: Κατασκευή νέων καταλυµάτων µε τους 
εκάστοτε ισχύοντες όρους δόµησης. 

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές: 

� ∆υνατότητα χωροθέτησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων µόνο εντός 
οργανωµένων υποδοχέων ειδικού τύπου. 

� ∆υνατότητα ανάπτυξης οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 

Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν ισχύουν: α) Για την επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων 
για λόγους βιωσιµότητας των µονάδων, και β) για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών 
εγκαταστάσεων µε ή χωρίς υποδοµές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται µε 
την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική ή θεµατική εξάρτηση.  

Ειδικά για τους στάσιµους οικισµούς του ηπειρωτικού χώρου, µε πληθυσµό κατά την 
τελευταία απογραφή µικρότερο των 300 κατοίκων, η δόµηση νέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων σε µια ζώνη πλάτους 300 µέτρων από τα όριά τους είναι δυνατή µε τους 
παρακάτω όρους: αρτιότητα δύο (2) στρέµµατα, Σ∆ 0.3 και πυκνότητα 15 κλινών / 
στρέµµα. Από τη ρύθµιση αυτή, εξαιρούνται οι οικισµοί που έχουν κηρυχθεί ως 
παραδοσιακοί ή χαρακτηριστεί ως "ενδιαφέροντες". 

 

(Ζ) Πεδινές και ηµιορεινές περιοχές 

Αποτελούν περιοχές προτεραιότητας τουρισµού στο µέτρο που εµπίπτουν στις υπό τα 
στοιχεία Α, Β και Γ περιοχές του άρθρου 4, οπότε και ακολουθούν, κατά περίπτωση, τις 
σχετικές κατευθύνσεις του παρόντος άρθρου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά του χώρου και η αναµενόµενη εξ αυτών 
ένταση των τουριστικών δραστηριοτήτων δεν δικαιολογούν, για την προγραµµατική 
περίοδο του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, τη λήψη ειδικών µέτρων, χωρίς ωστόσο να 
αποκλείουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν υπάρχει σαφής 
αντίθεση µε άλλες ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου. 
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Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η εφαρµογή των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων για τον αγροτικό χώρο, καθώς και η χωροθέτηση οργανωµένων 
υποδοχέων µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος. 

 

(Η) Περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, 
πολιτιστικού τουρισµού, κ.ά.). 

β. Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού 
περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
δηµιουργία µουσείων, κ.α.). 

γ. ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών ("δρόµοι" 
καπνού, αµπέλου, ελιάς, κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

δ. Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το 
περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας 
προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά). 

ε. ∆ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS). 

στ. Επίσπευση της κατάρτισης και θεσµοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των 
περιοχών του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, µε µέριµνα για τον 
προσδιορισµό περιορισµένων ζωνών ανάπτυξης ήπιου και εναλλακτικού τουρισµού. 

ζ. Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων ∆ιαχείρισης. 

η. Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του 
τουρισµού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, µε σκοπό να χρησιµοποιείται για 
την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

 

Ρυθµίσεις: 

- Μέχρι τον καθορισµό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές η ανάπτυξη 
τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δηµιουργία µικρών, σύµφωνα µε την 
κείµενη τουριστική νοµοθεσία, τουριστικών καταλυµάτων στις εντός σχεδίου και εντός 
ορίων οικισµών περιοχές, καθώς και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια 
τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός [ποσοστό αδόµητων 
γηπέδων <40%, µε συνεκτίµηση της δυνατότητας δόµησης στα διαθέσιµα γήπεδα 
(π.χ. κλίσεις εδάφους, µέγεθος αδόµητων ιδιοκτησιών)]. 

Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν ισχύουν: α) Για την επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων 
για λόγους βιωσιµότητας των µονάδων, και β) για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών 
εγκαταστάσεων µε ή χωρίς υποδοµές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται µε 
την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική ή θεµατική εξάρτηση. 

Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και στα εθνικά 
πάρκα απαγορεύεται η χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων τουρισµού του άρθρου 9 
του παρόντος. 
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Η χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων του άρθρου 9 του παρόντος είναι δυνατή σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις οποίες δεν έχουν εγκριθεί ειδικές ρυθµίσεις και οι 
οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε ειδικότερη κατηγορία προστασίας, µόνο σε περίπτωση 
όπου, στη βάση επαρκούς τεκµηρίωσης, η χωροθέτηση έχει αξιολογηθεί ως επιτακτικού 
δηµόσιου οικονοµικού ή κοινωνικού συµφέροντος, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και 
έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθµιστικά µέτρα, ώστε να διασφαλισθεί 
η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να δίδεται η δέουσα 
βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. 

 

(Θ) Προστατευόµενοι και εγκαταλελειµµένοι οικισµοί 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α. ∆ηµιουργία µηχανισµού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής 
δραστηριότητας βάσει των εξής κριτηρίων: επιφάνεια δοµηµένου χώρου, συνολικός 
αριθµός τουριστικών επιχειρήσεων µε έδρα ή πραγµατική λειτουργία στον οικισµό, 
αριθµός υφιστάµενων κλινών. Στόχος είναι η διαφύλαξη της αξίας του πόρου και η 
προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα. 

β. ∆ιαµόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη µορφολογία των νέων κτισµάτων, 
ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης κελυφών και ειδικότερα για τους 
εγκαταλελειµµένους και φθίνοντες οικισµούς, προώθηση πρωτοβουλιών στην 
κατεύθυνση αναζωογόνησής τους. 

γ. Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή µη των οικισµών κατά τρόπο ώστε να 
διαφυλάσσεται η αξία του πόρου και να προστατεύεται ο παραδοσιακός τους 
χαρακτήρας. 

δ. Άµεσος έλεγχος της δόµησης εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισµών. 

ε. Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συµφώνων ποιότητας (πέρα από τους κατά περίπτωση 
ισχύοντες κτιριολογικούς κανονισµούς), που αφορούν στη διατήρηση και ανάδειξη 
αξιόλογων µορφολογικών στοιχείων και την ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική 
παραδοσιακών οικισµών. 

 

Ρυθµίσεις: 

- Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ορεινών οικισµών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, µε τη µετατροπή κτιρίων σε καταλύµατα ή και µε νέες µεγαλύτερου 
µεγέθους επενδύσεις (αύξηση µέχρι και 20% της υφισταµένης δοµηµένης 
επιφάνειας), µε κίνητρα είτε προς τους σηµερινούς ιδιοκτήτες είτε προς 
ενδιαφερόµενους επενδυτές. 

- Είναι δυνατή η ανάπτυξη ΣΤΚ σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς µε την προϋπόθεση 
της αξιοποίησης και ανάδειξης του υπάρχοντος κτιριακού δυναµικού και σύµφωνα µε 
τις κατευθύνσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

(Ι) Αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 
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- Εξασφάλιση της προσβασιµότητας, της επισκεψιµότητας και της οργάνωσής τους, 
εξωραϊσµός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης 
δικτύων υποδοµής, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους. 

- Ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και 
ιστορικών τόπων του εθνικού χώρου µε τη συγκρότησή τους σε πολυθεµατικά δίκτυα. 

- Μέριµνα για την ανάδειξη και συνολική διαχείριση του τοπίου, ώστε να αναδεικνύεται 
η άρρηκτη σχέση των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων µε το ευρύτερο 
περιβάλλον τους. 

 

Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογή για τον εκσυγχρονισµό 
υφισταµένων, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, τουριστικών 
καταλυµάτων καθώς και στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας 
από τον Ε.Ο.Τ. υπό την προϋπόθεση ότι η οικοδοµική άδεια θα εκδοθεί εντός τριετίας 
από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου που σήµερα προβλέπουν µεγαλύτερα όρια αρτιότητας 
κατισχύουν των ορίων του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 6 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

(Α) Συνεδριακός –Εκθεσιακός τουρισµός5 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάπτυξη συνεδριακού - εκθεσιακού τουρισµού στις ευρύτερες περιοχές των αστικών 
κέντρων της υπό στοιχείο Β του παρόντος άρθρου ειδικής - εναλλακτικής µορφής 
τουρισµού και στις αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές της χώρας (περιοχές υπό 
στοιχείο Α του άρθρου 4) µε επαρκή προσβασιµότητα (κυρίως αεροπορική) και 
δυνατότητες δραστηριοτήτων για τους σύνεδρους και τους συνοδούς τους [ενδεικτικά: 
παρακολούθηση εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισµού (µουσεία, φεστιβάλ, εκθέσεις, 
κ.ά.), γαστρονοµία, επίσκεψη αξιοθέατων, κλπ.] 

- ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων συνεδριακού - εκθεσιακού τουρισµού µικρότερης 
κλίµακας σε µικρότερα αστικά κέντρα και άλλους τουριστικούς προορισµούς, βάσει 
κριτηρίων, όπως: ύπαρξη Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων, παρουσία κάποιου ισχυρού/ 
κυρίαρχου παραγωγικού τοµέα στην περιοχή, ύπαρξη διεθνούς φήµης ή άλλων 
αξιόλογων στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ιστορίας, 
αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, κ.α. 

- Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων / τουριστικών περιοχών, εκσυγχρονισµός 
και αναβάθµιση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και δηµιουργία νέων, είτε αµιγών 
είτε συνδυασµένων µε καταλύµατα υψηλών προδιαγραφών µε συνεδριακά κέντρα. 

                                                   
5 M(I)CE – Meetings – (Incentives) – Conferences and Exibitions. Ο τουρισµός κινήτρων 
µπορεί να αναπτυχθεί κυρίως µε µικρά συνέδρια σε όλη την επικράτεια. 
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- Μετατροπή κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας (Ολυµπιακές 
εγκαταστάσεις) σε χώρους συνεδριακών εκδηλώσεων και εκθέσεων. 

- Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στις υποδοµές του συνεδριακού - εκθεσιακού 
τουρισµού. 

- Πρόσθετα κίνητρα για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών. 

- Σύνδεση του συνεδριακού µε τον εκθεσιακό τουρισµό. 

 

(Β) Αστικός Τουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάπτυξη αστικού τουρισµού κατά προτεραιότητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις 
µεγάλες πόλεις (Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο) και σε τουριστικές περιοχές µε αξιόλογα 
αστικά κέντρα (όπως ο Βόλος, το Ναύπλιο, η Χώρα της Κέρκυρας, η Χώρα της 
Ρόδου, η Πόλη των Χανίων, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Καβάλα, η Ξάνθη, η 
Ερµούπολη, η Μυτιλήνη, η Κω, η Καλαµάτα, η Κοµοτηνή, η πόλη του Ρεθύµνου, η 
Χαλκίδα, η Κοζάνη, τα Τρίκαλα, η Λαµία, η ∆ράµα, η χώρα της Καλύµνου). 

- Υποστήριξη του ρόλου των πόλεων ως αυτόνοµων προορισµών τουρισµού 
σύντοµης διάρκειας (city break). 

- Ανάδειξη και αναβάθµιση των ιστορικών κέντρων. µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων 
και λοιπών αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των 
ανωτέρω αστικών κέντρων. 

- ∆ικτύωση βάσει θεµατικών ενοτήτων π.χ. κοινή ιστορία, αρχιτεκτονική, τοπική 
παραγωγή, κ.α. 

- Εµπλουτισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όπως µουσεία, 
Εκθετήρια, σύγχρονες εγκαταστάσεις πληροφόρησης, φεστιβάλ και άλλες θεµατικές 
εκδηλώσεις. 

- Εκσυγχρονισµός και βελτίωση της ποιότητας του ξενοδοχειακού δυναµικού των 
παραπάνω αστικών περιοχών µε κατασκευή νέων καταλυµάτων 4 και 5 αστέρων, 
επανάχρηση του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος οποιασδήποτε χρήσης µε τη 
µετατροπή του σε τουριστικά καταλύµατα και υποστηρικτικές χρήσεις και 
οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων. 

- Απόσυρση καταλυµάτων µε τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν. 

- Κατάλληλη σήµανση και ενηµέρωση των επισκεπτών για τη θέση και το περιεχόµενο 
των τουριστικών πόρων και εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε αυτούς. 

- Αναβάθµιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

- Βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πεζών. 

 

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός 

(Γ1) Τουρισµός κρουαζιέρας 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων σταθµών εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας (cruise 
passenger terminals) σε λιµάνια που έχουν ήδη δυνατότητα, ή µπορούν να 
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αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν µεγάλα κρουαζιερόπλοια και 
βρίσκονται σε περιοχές τουριστικούς ενδιαφέροντος. Κατά προτεραιότητα οι περιοχές 
αυτές είναι: Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, Βόλος, Καβάλα, Κως, Πάτµος. 

- Προσδιορισµός χρήσεων στην λιµενική ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισµού 
κρουαζιέρας και για αντίστοιχες λιµενικές και χερσαίες κατασκευές. 

- Πρόβλεψη διαχωρισµού λιµενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας και 
ζώνη εµπορικού / επιβατικού-ακτοπλοϊκού λιµένα. 

- Βελτίωση οδικής προσβασιµότητας στους λιµενικούς χώρους κρουαζιέρας για 
διευκόλυνση της διακίνησης επισκεπτών. 

- Ανάπτυξη έξω από την λιµενική ζώνη, εµπορικής περιοχής και χώρων ψυχαγώγησης 
των επιβατών κρουαζιέρας για τη διάρκεια της διηµέρευσης του κρουαζιεροπλοίου. 

Περιοχές όπου κατά προτεραιότητα προβλέπονται ή χρειάζονται βελτιώσεις λιµενικών ή 
χερσαίων υποδοµών (ο κατάλογος µπορεί να αυξηθεί µεταγενέστερα): 

(Γ2) Τουρισµός γιώτινγκ (µε χρήση ιδιόκτητων και εκµισθωµένων επαγγελµατικών 
σκαφών αναψυχής, ιστιοπλοϊκών ή µηχανοκίνητων) 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Βελτίωση των υποδοµών των σηµείων ελλιµενισµού (µαρίνες, αγκυροβόλια, 
καταφύγια) και εποχική αύξηση της χωρητικότητας τους. 

- Πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιµένων (µαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια 
και ξενοδοχειακοί λιµένες) µε χωροθέτηση και κατασκευή νέων, κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η λειτουργική συνοχή του δικτύου, µε δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
ελλιµενισµού στα σκάφη αναψυχής στο τέλος της ηµερήσιας διαδροµής τους. 

- Ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων ηλεκτρονικής ενηµέρωσης για διαθεσιµότητα 
θέσης, κόστος κλπ. στους πάσης φύσεως τουριστικούς λιµένες.  

- Ανάπτυξη "πράσινων υποδοµών" (ενέργεια, διαχείριση απορριµµάτων κλπ.). 

- ∆ηµιουργία επαρκούς αριθµού κέντρων υποστήριξης τουρισµού γιώτινγκ µε 
σύγχρονες υποδοµές ελλιµενισµού σε συνδυασµό µε υπηρεσίες ανεφοδιασµού, 
επισκευών, διοικητικής υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες, 
κλπ. Η επιλογή των περιοχών για την ανάπτυξη των κέντρων αυτών λαµβάνει υπόψη 
την ύπαρξη σύγχρονης υποδοµής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας και 
γειτνίασης µε αεροδρόµιο. 

(Γ3) Άλλες µορφές θαλάσσιου τουρισµού (Αλιευτικός, καταδυτικός) 

(Γ3.1) Αλιευτικός τουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισµού στο σύνολο των υδάτων της χώρας, θαλάσσιων, 
λιµναίων, ποτάµιων, λιµνοθαλασσών, όπου ασκείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή 
υδρόβιων οργανισµών, µπορεί δε να διεξάγεται και µε την εφαρµογή ειδικών 
προγραµµάτων και να εντάσσεται στους τρόπους εκµετάλλευσης των εν λόγω 
υδάτων. 

- ∆ραστηριότητες του αλιευτικού τουρισµού δύνανται να πραγµατοποιούνται και στην 
χερσαία ζώνη των περιοχών της Κατηγορίας Ε του άρθρου 5. 

(Γ3.2) Τουρισµός καταδύσεων αναψυχής 
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Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάπτυξη τουρισµού καταδύσεων αναψυχής µε στόχο τον εµπλουτισµό του 
τουριστικού προϊόντος, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη οργανωµένων 
θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων αναψυχής.  

- Θαλάσσια καταδυτικά πάρκα αναψυχής οριοθετούνται σε θαλάσσιες περιοχές 
εφαπτόµενες ή µη της ακτής, προστατευµένες από την αλιεία και από άλλες 
θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες και εντός των οποίων αναπτύσσονται 
και διεξάγονται καταδυτικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και όπου 
επικεντρώνονται ειδικά στοιχεία ενδιαφέροντος των αυτοδυτών, όπως θαλάσσια 
χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερη γεωµορφολογία βυθού, ναυάγια, υποβρύχια σπήλαια 
και άλλα στοιχεία ανθρωπογενούς δραστηριότητας ή ιδιαίτερης φυσικής ή τεχνητής 
µορφολογίας. 

- Αναπτύσσονται σε περιοχές που διαθέτουν: α) τους απαιτούµενους προς τούτο 
πόρους (υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηµατισµοί και πλούσια σε ιχθυοπανίδα 
οικοσυστήµατα ή επιδεχόµενα αναβάθµισης σε αριθµό και µέγεθος ειδών µε 
κατάλληλα µέτρα, ναυάγια, εναλίες αρχαιότητες, κλπ), β) ικανή πρόσβαση και γ) 
βρίσκονται σε χρονοαπόσταση το πολύ 90 λεπτών από υποδοµές υγείας για την 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. ύπαρξη θαλάµου υπερβαρικής θεραπείας 
σε λειτουργία). 

- Για την υποστήριξη της καταδυτικής δραστηριότητας δύνανται να αναπτύσσονται 
χερσαία ή υποβρύχια µουσεία, ενυδρεία, κλπ. 

 

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Αναβάθµιση και διασύνδεση του µουσειακού, µνηµειακού, αρχαιολογικού και 
λαογραφικού κεφαλαίου της χώρας. 

- ∆ιατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και ειδικότερα των ιστορικών 
κέντρων των πόλεων αλλά και µεµονωµένων κτιρίων. 

- Εξασφάλιση της προσβασιµότητας, της επισκεψιµότητας και οργάνωσης των 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και υποστήριξη τους µε κατάλληλα έργα 
υποδοµών/ Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα. 

- ∆ηµιουργία µουσείων και θεµατικών πάρκων συµπεριλαµβανοµένων των 
τεχνολογικών για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων κάθε 
περιοχής. 

- Ενίσχυση δράσεων για τη δηµιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης 
ιστορικών, µυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων (σύνδεση καινοτοµίας-
πολιτισµού). 

- Ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισµικών θεσµών και άλλων 
σχετικών εκδηλώσεων. 

- Ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού και ένταξη του στο τουριστικό προϊόν 
(ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και 
πιστοποίησης της αξίας και της µοναδικότητας τους). 

(∆.1) Θρησκευτικός Τουρισµός 
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Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάδειξη πόλων προσκυνηµατικών και θρησκευτικών µνηµείων και τόπων (π.χ. 
Μετέωρα, Πάτµος, Άγιο Όρος), συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα. 

- Βελτίωση της προσβασιµότητας τους καθώς και των µεταξύ των συνδέσεων. 

- Προώθηση µέτρων εξωραϊσµού / αναβάθµισης και ανάδειξης των λατρευτικών 
χώρων, των συνοδών τους εγκαταστάσεων διηµέρευσης και διαµονής καθώς και του 
περιβάλλοντα χώρου τους.  

- ∆ιαφύλαξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των µοναστηριών από νέες µη 
προσαρµοσµένες στο χαρακτήρα τους κτιριακές επεκτάσεις. 

- Στήριξη δράσεων που αφορούν στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων. 

- Προώθηση / στήριξη προγραµµάτων ανταλλαγής επισκέψεων µεταξύ θρησκευτικών 
κοινοτήτων. 

 

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των 
άλλων µεγάλων πόλεων (Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος), ιδίως για τη διοργάνωση 
τακτικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων. 

- Ενίσχυση δυνατοτήτων εξειδικεύσεων αθλητικών εκδηλώσεων θέασης (αγώνες 
ταχύπλοων σκαφών, κωπηλατικοί αγώνες, κλπ.) σε πόλεις ή περιοχές που διαθέτουν 
κατάλληλες φυσικές ή τεχνητές εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακή υποδοµή, καθώς και 
αεροδρόµια. 

- Ανάπτυξη προπονητικών κέντρων σε περιοχές του ορεινού και ηµιορεινού χώρου 
που διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση και ξενοδοχειακή υποστήριξη, καθώς και σε 
παραθαλάσσιες και παραλίµνιες περιοχές για τις δραστηριότητες του θαλάσσιου σκι, 
ιστιοδροµίες, κλπ. Τα προπονητήρια και οι λοιπές σχετικές υποδοµές πρέπει να 
εναρµονίζονται µε την κλίµακα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής 
εγκατάστασης. 

- ∆ηµιουργία υποδοµών µηχανοκίνητου αθλητισµού. 

(Ε.1) Γκολφ 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των µεγάλων αστικών 
κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισµούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, 
Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Ζάκυνθος, Κως και στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ηλείας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής, Αχαΐας, Αργολίδας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Κεφαλονιάς), καθώς και ως µορφή ειδικής τουριστικής υποδοµής που συνδυάζεται µε 
ξενοδοχειακά καταλύµατα και οργανωµένους υποδοχείς τουρισµού και τµήµα 
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 
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σε συνδυασµό µε κατάλληλες τεχνικές άρδευσης και ο περιορισµός της δηµιουργίας 
τεχνητών λιµνών. 

- Αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων γκολφ και δηµιουργία δικτύων γηπέδων 
στην ίδια ευρύτερη περιοχή, µε στόχο τη δηµιουργία «τουριστικού προορισµού 
γκολφ» σε επιλεγµένες περιοχές της Ελλάδος, ενδεικτικά, των περιοχών των 
κατηγοριών Α και Β1, καθώς και σε οργανωµένους υποδοχείς του τουρισµού. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η λήψη µέτρων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς 
και η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, 
από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης. 

(Ε. 2) Χιονοδροµικός τουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης πιθανής 
συµπλήρωσης, επέκτασης και αναβάθµισης της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών στα σηµαντικότερα τουλάχιστον χιονοδροµικά κέντρα και ταυτόχρονη 
βελτίωση της ασφάλειας των υποδοµών πρόσβασης (οδικό δίκτυο). 

- ∆ηµιουργία δικτύων διαδροµών ορειβατικού σκι σε υφιστάµενες δασικές οδούς και 
ορειβατικά µονοπάτια, κατά προτεραιότητα, σε ορεινά συγκροτήµατα που δεν 
διαθέτουν χιονοδροµικά κέντρα, καθώς και γύρω από ορεινούς οικισµούς, οι οποίοι 
διαθέτουν ικανοποιητική υποδοµή φιλοξενίας και εστίασης. 

- Ρυθµίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών τουριστικών και συναφών 
δραστηριοτήτων στα υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα. 

- Βελτίωση προσβασιµότητας µε µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος και 
του τοπίου.  

(Ε.3) Αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον ορεινό χώρο 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (σπορ) στον ορεινό χώρο (π.χ. ορειβασία, 
αναρρίχηση, κανόε-καγιάκ, rafting, αιωροπτερισµός, αλεξίπτωτο πλαγιάς). Ορισµένες 
από τις δραστηριότητες αυτές µπορούν να αναπτυχθούν σε µικρότερο βαθµό και 
στον ηµιορεινό και πεδινό χώρο. 

- Περιβαλλοντική προστασία περιοχών µε δυνατότητες ανάπτυξης αναρριχητικών 
πεδίων, µε πρόβλεψη περιορισµένης προσβασιµότητας. 

 

(ΣΤ) Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

α) Αξιοποίηση των ιαµατικών φυσικών πόρων µε σκοπό την ανάπτυξη περιοχών 
θερµαλισµού µε κριτήρια: 

- Την αξία / ιαµατικότητα/ θεραπευτικές ιδιότητες (µε βάση σύγχρονα επιστηµονικά 
δεδοµένα), σε συνδυασµό µε την επάρκεια του φυσικού πόρου για τη βιωσιµότητα 
της επένδυσης. 

- Την ποιότητα του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του 
φυσικού ιαµατικού πόρου. 
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- Το βαθµό χωροταξικής ένταξης τους σε περιοχές που παρουσιάζουν ευρύτερο 
τουριστικό ενδιαφέρον. 

- Την προσβασιµότητα της περιοχής και την υποστήριξη της µε σύγχρονη τεχνική και 
κοινωνική υποδοµή. 

- Τη δυνατότητα υποστήριξης µε ξενοδοχειακές υποδοµές υψηλών προδιαγραφών 
καθώς και µε συναφείς εγκαταστάσεις ελευθέρου χρόνου, αναψυχής, αθλητισµού. 

β) Λήψη µέτρων για τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου από τη ρύπανση και γενικότερα 
κάθε είδους υποβάθµιση και 

γ) Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των ιαµατικών µέσων, ανάπτυξη σχετικής 
επιστηµονικής έρευνας / τεκµηρίωσης των θεραπευτικών ιδιοτήτων σε συνδυασµό µε τις 
εφαρµοζόµενες τεχνικές και εκπαίδευση / εξειδίκευση επιστηµονικού και µη προσωπικού. 

δ) Χωροθέτηση σε περιοχές µε αναγνωρισµένους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
ιαµατικούς φυσικούς πόρους (φυσικά νερά, ατµοί, φυσικά αέρια, πηλοί, και λοιπά), 
ειδικές περιοχές όπου αναπτύσσεται ή δύναται να αναπτυχθεί µία συνολική προσφορά 
τουριστικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών (που περιλαµβάνουν υποδοµές 
και εγκαταστάσεις προσβασιµότητας, διαµονής, εστίασης, ψυχαγώγησης, κλπ.) 
συνδυασµένων µε, ή επικεντρωµένων στην παροχή υπηρεσιών θερµαλισµού, υγείας, 
ευεξίας, αποκατάστασης, µε βάση τον ή τους εµπεριεχόµενους ιαµατικούς φυσικούς 
πόρους, µε τον χαρακτηρισµό «Λουτροπόλεις», µε σκοπό την ανάδειξη συγκεκριµένης 
τουριστικής ταυτότητας, βασισµένης στην προστασία και αξιοποίηση των 
εµπεριεχόµενων στην περιοχή τουριστικών πόρων, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο 
καθορισµός χρήσεων γης, η επέκταση ή η τροποποίηση υφισταµένων σχεδίων πόλεων, 
η χωροθέτηση ή η εγκατάσταση ή η επέκταση γεωργικών, κτηνοτροφικών, λατοµικών, 
βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή τουριστικών µονάδων, καθώς και η εν γένει ανάπτυξη 
άλλων δραστηριοτήτων εντός καθορισµένων ζωνών προστασίας των ιαµατικών φυσικών 
πόρων δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την ποιότητα και ποσότητα των ιαµατικών 
φυσικών πόρων, µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.  

ε) ∆ηµιουργία γενικότερα κέντρων θεραπευτικού τουρισµού (θερµαλισµού, 
θαλασσοθεραπείας, υδροτουρισµού – spa, τουρισµού ευεξίας – wellness, κ.ά.) µε 
έµφαση στον συνδυασµό πρόληψης / θεραπείας -αποκατάστασης, αναψυχής και 
παραθερισµού σε περιοχές που διαθέτουν, σε αντιστοιχία µε το αντικείµενο "θεραπείας", 
κατάλληλους πόρους, ιδιαίτερα σε ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές 
της χώρας µε καλή προσβασιµότητα.  

 

(Ζ) Τουρισµός υπαίθρου  

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ο τουρισµός υπαίθρου αναπτύσσεται σε περιοχές της υπαίθρου που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τον τουρισµό, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών του Εθνικού 
Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών6, πλην των περιοχών των κατηγοριών 1 
(Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης). Στις περιοχές των κατηγοριών 2 
(Περιοχές προστασίας της φύσης) και 3.1 (Εθνικά πάρκα) επιτρέπονται µορφές 
τουρισµού φύσης µόνο πολύ ήπιου χαρακτήρα που προσιδιάζει στις περιοχές αυτές 
(πχ. ορειβατικός, γεωτουρισµός) µε τις απολύτως αναγκαίες συνοδευτικές 
εγκαταστάσεις (καταφύγια µέχρι 200 τ.µ.). 

                                                   
6 Ν. 3937/2011 
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- Στα περιφερειακά φυσικά πάρκα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη τουρισµού της υπαίθρου, 
µε την οριοθέτηση περιοχών οικοανάπτυξης µε επέκταση της σχετικής δυνατότητας 
και εκτός οικιστικών ενοτήτων. 

- ∆ράσεις ανάδειξης προστατευόµενων περιοχών που διαθέτουν σχετικούς πόρους 
(φύση, τοπίο), ως πόλων ανάπτυξης τουρισµού φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. 
Τέτοιες περιοχές αποτελούν καταρχήν οι προστατευόµενες περιοχές που διαθέτουν 
Φορέα ∆ιαχείρισης. 

- Αξιοποίηση επιλεγµένων περιοχών προστασίας της φύσης ή του τοπίου, αξιόλογα 
καταγεγραµµένα φυσικά τοπία, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αισθητικά δάση), 
ως πόλων ανάπτυξης, τοπικής ή ευρύτερης εµβέλειας, ενός ήπιου ρεύµατος 
τουρισµού φύσης. 

- Καθιέρωση τοπικών δικτύων, διαδροµών - µονοπατιών, πολυθεµατικού χαρακτήρα 
µε έµφαση στη φυσιολατρική διάσταση. 

- Σήµανση των διαδροµών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και 
έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης. 

- Εµπλουτισµός των διαδροµών µε εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες mountain 
bike, ιππασία) και ένταξη σε αυτές, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών οικισµών µε 
υποδοµές εστίασης και αναψυχής. 

- ∆ιατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής. 

- ∆ηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, 
κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών, µουσεία και ορειβατικά καταφύγια). 

Ειδικότερα για την προώθηση του αγροτουρισµού: 

- Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ή εγκαταλελειµµένων κτιρίων και 
οικισµών ή συνόλων οικισµών µε στόχο τη διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς. 

- ∆ιασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε την αγροτοτουριστική κατανάλωση 
(σύµφωνα τοπικής ποιότητας, κλπ). 

- Ενίσχυση του γαστρονοµικού τουρισµού µε δράσεις προώθησης της ελληνικής 
κουζίνας και των επιµέρους εκδοχών της ως σηµαντικού τουριστικού πόρου. 

- Προώθηση της εµπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας καθώς και τοπικά 
µεταποιηµένων προϊόντων ποιότητας. 

- Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
για τον αγροτικό χώρο  προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα για την προώθηση του οινοτουρισµού: 

- Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ή εγκαταλελειµµένων κτιρίων και 
οικισµών ή συνόλων οικισµών µε στόχο τη διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς. 

- ∆ιασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε την κατανάλωση (σύµφωνα τοπικής 
ποιότητας, κλπ). 

- Προώθηση της εµπορίας τοπικά µεταποιηµένων προϊόντων ποιότητας. 

- Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη. 
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(Η) Γεωτουρισµός 

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

- Ανάδειξη, προβολή και δραστηριότητες επισκεψιµότητας των γεωτόπων της χώρας 
(ηφαίστεια, σπήλαια, φαράγγια, απολιθωµατοφόρες θέσεις, µεγάλα γεωλογικά 
ρήγµατα, αρχαία ή ανενεργά µεταλλεία και λατοµεία, γεωµορφές και τοπία που 
δηµιούργησε στην διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση) και δραστηριότητες για 
την ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα (θεµατικά ή µη) ανάλογα µε τα ιδιαίτερα (γενικά 
ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.  

- Εξασφάλιση της προσβασιµότητας τους και διαχείριση ροών επισκεπτών µε σεβασµό 
στην αντοχή του εκάστοτε οικοσυστήµατος.  

- Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα (θεµατικά ή µη) ανάλογα µε τα ιδιαίτερα (γενικά ή 
ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.  

 

(Θ) Άλλες ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού  

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: 

Προώθηση ψυχαγωγικών και θεµατικών πάρκων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασµό µε 
τον αστικό τουρισµό, όπου δύνανται να εντάσσονται τα θεµατικά πάρκα, τα πάρκα 
περιπέτειας, τα πάρκα οµοιωµάτων (miniature parks), κ.ά. Τα πάρκα αυτά δύνανται να 
συνδυάζονται µε άλλες δραστηριότητες όπως πολυκινηµατογράφοι, εµπορικά κέντρα, 
εστιατόρια, λούνα παρκ, ιδίως στις µείζονες αστικές συγκεντρώσεις. 

Επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 
προωθούνται και άλλες ειδικές εναλλακτικές µορφές τουρισµού, που εµπλουτίζουν το 
τουριστικό προϊόν µιας περιοχής. Οι µορφές αυτές µπορεί να συνδέονται µε τοπικούς 
τουριστικούς πόρους και οικονοµικές δραστηριότητες της κάθε περιοχής (βιοµηχανία, 
ενέργεια, αλιεία, κυνήγι, κ.ά.). 

Προβλέπεται η αξιοποίηση ανενεργών λατοµείων (πέραν της αποκατάστασης τοπίου) για 
τουριστικές δραστηριότητες, όπως θεµατικά πάρκα ή άλλες µορφές τουρισµού. 

 

Άρθρο 7 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 

(Α) Μεταφορικές υποδοµές 

Για την ανάπτυξη του συνόλου των µεταφορικών υποδοµών και υπηρεσιών 
ακολουθούνται οι προτεραιότητες του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις µεταφορές. 

 

Επιπρόσθετα δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: 

- Αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών όλων των σταθµών διακίνησης επιβατών 
(λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί). 
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- Αξιοποίηση του συνόλου των περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας, µε τη συµµετοχή 
τους στα ευρύτερα δίκτυα υποδοχέων πτήσεων low cost καθώς και ενεργοποίηση όσο το 
δυνατό περισσότερων ανενεργών αεροδροµίων και η λειτουργία ορισµένων από αυτά ως 
έδρες εταιρειών χαµηλού κόστους. 

- ∆ηµιουργία τοπικών δικτύων σύνδεσης τουριστικών προορισµών µέσω της χρήσης 
υδροπλάνων, µε στόχο την ικανοποίηση αναµενόµενης µεγάλης τουριστικής ζήτησης σε 
παράκτιες, παραλίµνιες περιοχές και νησιά, που υποεξυπηρετούνται σήµερα. 

- Πλήρης κάλυψη των τουριστικών πόρων µε ειδικές σηµάνσεις. 

- Ανάπτυξη ολοκληρωµένων σιδηροδροµικών τουριστικών διαδροµών σε περιοχές µε 
ιδιαίτερη αισθητική αξία, στις οποίες έχουν ήδη εγκαταλειφθεί ή προβλέπεται  

να εγκαταλειφθούν τµήµατα σιδηροδροµικών γραµµών (λειτουργία τουριστικών τραίνων, 
αναστήλωση, ανάδειξη και επαναλειτουργία παλαιών σταθµών, γεφυρών, κλπ., 
δηµιουργία πεζοπορικών διαδροµών, κ.α.). 

- Προώθηση της ένταξης του σιδηροδρόµου στη διακίνηση τουριστών - επισκεπτών. 

 

(Β) Σταθµοί εισόδου 

 

Απαιτείται η συµπλήρωση και η αναβάθµιση των υποδοµών και υπηρεσιών των 
σταθµών εισόδου της χώρας. 

 

(Γ) Ύδρευση 

 

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υδατικών πόρων 
που προορίζονται για την ύδρευση των περιοχών µε προτεραιότητα τουρισµού. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, απαιτείται, κατά προτεραιότητα, η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 
υδατικών πόρων (ολοκληρωµένη), η διαφύλαξη των οικοσυστηµάτων, η προστασία της 
φυτοκάλυψης και η εκτέλεση έργων υδρονοµίας για τον εµπλουτισµό των υδροφοριών, η 
αξιοποίηση πηγών, η δηµιουργία ταµιευτήρων νερού, ο έλεγχος της ρύπανσης, η 
βελτίωση των δικτύων διανοµής και η περιστολή της σπατάλης. 

 

Ειδικότερα για τις περιοχές που είναι από τη φύση τους ελλειµµατικές σε υδατικούς 
πόρους προωθούνται δράσεις εξασφάλισης κατάλληλης ποιότητας νερού µέσω 
ανακύκλωσης ή αφαλάτωσης. 

 

(∆) ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων 

 

Απαιτείται: 

 

- Να επιταχυνθεί και ενισχυθεί η προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασµό και οργάνωση 
της ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων. 
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- Να ληφθούν µέτρα για τον καθαρισµό και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριµµάτων στις περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού. 

- Με σκοπό τη διατήρηση της αξίας και ποιότητας των τουριστικών πόρων, να 
αποφεύγεται η δηµιουργία χώρων υγειονοµικής ταφής ή άλλος τρόπος διάθεσης / 
διαχείρισης απορριµµάτων στις περιοχές του ∆ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και στην 
άµεση περίµετρο τους καθώς και στις περιοχές που προτείνονται για προστασία ως 
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 

- Η κατασκευή συγχρόνου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού συστήµατος µε 
επεξεργασία λυµάτων (βιολογικό καθαρισµό) σε όλες τις περιοχές µε προτεραιότητα 
τουρισµού. 

- Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συµβάλλουν ενεργά σε δράσεις µείωσης των 
παραγόµενων αποβλήτων τους και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση τους. 

 

(Ε) Ενέργεια 

 

Σε όλες τις περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού απαιτείται: 

 

- Να εξασφαλισθεί η ενεργειακή επάρκεια. 

- Να θεσπισθούν κανονισµοί και να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας υφιστάµενων και νέων κτιρίων φιλοξενίας, εστίασης  

και αναψυχής. 

- Να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εξυπηρέτηση για την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των µονάδων και των υποστηρικτικών τους 
υποδοµών (π.χ. µονάδες αφαλάτωσης). 

 

(ΣΤ) Τηλεπικοινωνίες 

 

Σε όλες τις περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού απαιτείται: 

 

- Να καλυφθούν οι ελλείψεις των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. 

- Η λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης µε υψηλές ταχύτητες στο διαοίκτυο 
και µε χαµηλό κόστος. 

- Με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και της αξίας των τουριστικών πόρων στις 
περιοχές του ∆ικτύου Φύση (NATURA) 2000 και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους 
κατά την εγκατάσταση κεραιών πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και το τοπίο. 

- Προτείνεται η ανάπτυξη κέντρων τηλεργασίας που να διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες 
µεθόδους τηλεπικοινωνίας. 

 

(Ζ) Υγεία 
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Στις περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού απαιτείται: 

 

- Η πύκνωση και αναβάθµιση των υποδοµών υγείας καθώς και ο συσχετισµός τους µε τις 
κυρίαρχες τουριστικές δραστηριότητες. 

- Ειδικά στις δυσπρόσιτες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές απαιτείται η άµεση, 
τουλάχιστον, προώθηση των εφαρµογών της τηλεϊατρικής. 

 

Άρθρο 8 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς 

 

Α. ∆άση και δασικές εκτάσεις 

 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών, µη µόνιµων, υποδοµών εξυπηρέτησης ειδικών 
µορφών τουρισµού φύσης, αποκλειστικά για τη φύλαξη εξοπλισµού και την αντιµετώπιση 
έκτακτων αναγκών µετά από έγκριση της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας. Κατ` εξαίρεση 
είναι δυνατή η δηµιουργία ορειβατικών καταφυγίων του άρθρου 40 του ν. 3105/2003 και 
δασικών χωριών του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 998/1979. 

 

Β. Αγροτική γη 

 

Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας: Επιβάλλεται η διατήρηση του υψηλού 
καθεστώτος προστασίας που προβλέπεται από την Ισχύουσα νοµοθεσία. 

Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η δηµιουργία τουριστικών υποδοµών που σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004 όπως Ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες 
σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. 

 

Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται ύστερα από στάθµιση 
παραγόντων κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 του παρόντος. 

 

Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής 
Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
της Αειφόρου Ανάπτυξης, του άρθρου 3 του ν. 2742/1999, ύστερα από γνώµη του οικείου 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 
2545/1997. 
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Λοιπή γεωργική γη: Τα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.ΟΟΑ.Π. και λοιπά σχέδια χρήσεων γης πρέπει να 
διερευνούν τη σκοπιµότητα για τον καθορισµό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης µε στόχο 
τον περιορισµό της διάχυσης τουριστικών εγκαταστάσεων στο χώρο. 

 

2. Επίλυση συγκρούσεων µε άλλες χρήσεις 

 

Α. Τουρισµός - Βιοµηχανία: Σε περιοχές µε αναπτυγµένη ή αναπτυσσόµενη τουριστική 
δραστηριότητα είναι κατά κανόνα επιθυµητή η συγκέντρωση βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων µέσης και υψηλής όχλησης σε οργανωµένους υποδοχείς. Η τυχόν 
επιτρεπόµενη σηµειακή χωροθέτηση της βιοµηχανίας δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον 
και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους. 

 

Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας - χειροτεχνίας καθώς και µονάδων 
τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονοµασίας προέλευσης µε τον τουρισµό κρίνεται 
επιθυµητή. 

 

Β. Τουρισµός - Εξόρυξη: Η άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων, η πρωτογενής 
επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών στους χώρους εξόρυξης και η εξασφάλιση των 
αναγκαίων θαλάσσιων διεξόδων για τη διακίνηση των προϊόντων εντός των περιοχών 
που χαρακτηρίζονται µε το παρόν ως περιοχές προτεραιότητας τουρισµού δεν µπορεί 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της δραστηριότητας να αποκλειστεί. 
Η επέκταση της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και σε τµήµατα που εντοπίζονται 
νέα κοιτάσµατα, είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίµηση κοινωνικών, οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών (εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων εξόρυξης, επεξεργασίας, µεταφοράς, 
διαχείρισης αποβλήτων, περιορισµού / αντιµετώπισης των οχλήσεων και αποκατάστασης 
του τοπίου) παραµέτρων. 

Η "εκµετάλλευση" της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης των παλιών µεταλλείων είναι υπό προϋποθέσεις 
δυνατή και επιθυµητή. 

 

Γ. Τουρισµός - Αιολικές Εγκαταστάσεις: Εντός των περιοχών µε προτεραιότητα 
τουρισµού, απαιτείται η ελεγχόµενη συγκέντρωση ανεµογεννητριών χωρίς να αποκλείεται 
ο συνδυασµός τους µε την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων µε τους όρους που 
προβλέπει το Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. 

 

∆. Τουρισµός - Υδατοκαλλιέργειες: Η χωροθέτηση νέων µονάδων υδατοκαλλιεργειών 
πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες τουριστικά 
ή παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισµού. Στις 
υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση µονάδων επιτρέπεται σε 
διακριτά τµήµατα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα 
είτε σε οργανωµένους υποδοχείς. 

 



 44 

Η "εκµετάλλευση" της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι 
υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυµητή. Απαραίτητος όρος για τη συνδυασµένη 
ανάπτυξη τους είναι η διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 9 

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

1. Ως «οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων»νοούνται οι 
περιοχές που οριοθετούνται και πολεοδοµούνται για την εγκατάσταση τουριστικών 
δραστηριοτήτων και µπορούν να περιλαµβάνουν τις χρήσεις του άρθρου 8 του Π∆ 
23/2/1987 (ΦΕΚ 166∆). Οι οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων 
µπορούν να αναπτύσσονται ως Περιοχές Οργανωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Π.Ο.Τ.Α.), Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
τουρισµού (Π.Ο.Α.Π.∆.) αποκλειστικής ή µικτής χρήσης, Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης 
Πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) αποκλειστικής ή µικτής χρήσης, Σύνθετα Τουριστικά 
Καταλύµατα (Σ.Τ.Κ.), εφόσον πολεοδοµούνται, ∆ηµόσια Ακίνητα τουριστικού 
προορισµού (κατηγορίες 1, 2, 3 και 5 της παρ. Β του αρ. 11 του Ν. 3986/2011 που 
αναπτύσσονται µε το µηχανισµό των Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α., εφόσον πολεοδοµούνται, καθώς και 
Επιχειρηµατικά Πάρκα των κατηγοριών Β, Γ και ∆ –ειδικού τύπου, όπως αυτά 
καθορίζονται στο Ν. 3982/2011 (άρθρο 41). 

2. Οι οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ιεραρχούνται από 
άποψη µεγέθους (µεγάλοι, µεσαίοι, µικροί), βαθµού έντασης της ανάπτυξης (υψηλός, 
µέσος, χαµηλός) και τύπου («ειδικού περιεχοµένου» και «κλασικού τύπου» υποδοχείς). 

Όσον αφορά στο µέγεθος: 

- Ως µεγάλοι οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται όσοι έχουν έκταση ίση ή 
µεγαλύτερη των 800.000 τ.µ. 

- Ως µεσαίοι οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται όσοι έχουν έκταση µεταξύ 
150.000 και 800.000 τ.µ. 

- Ως µικροί οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται όσοι έχουν έκταση µεταξύ 
20.000 και 150.000 τ.µ. 

Όσον αφορά στο βαθµό έντασης της ανάπτυξης: 

- Ως υψηλού βαθµού έντασης ανάπτυξης οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται 
όσοι έχουν υλοποιηµένο Σ∆ µεγαλύτερο του 0.4 και ποσοστό κάλυψης µεγαλύτερο 
του 50%. 

- Ως µέσου βαθµού έντασης ανάπτυξης οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται όσοι 
έχουν υλοποιηµένο Σ∆ µεταξύ 0,2 και 0,4 και κάλυψη µεταξύ 20% - 50%. 

- Ως χαµηλού βαθµού έντασης ανάπτυξης οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται 
όσοι έχουν υλοποιηµένο Σ∆ µέχρι 0,2 και κάλυψη µέχρι 20%.  

Όσον αφορά στον τύπο: 

- Ως «ειδικού περιεχοµένου» οργανωµένοι χωρικοί υποδοχείς νοούνται οι υποδοχείς 
των οποίων η λειτουργία συνδέεται µε την αξιοποίηση φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων µε έντονη χωρική ή θεµατική εξάρτηση, (π.χ. ιαµατικές πηγές). Στην 
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περίπτωση αυτή εντάσσεται και η ανάπλαση τµήµατος ή συνόλου οικισµού, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9, παρ. 1δ του Ν. 4002/2011, όπως εκάστοτε 
ισχύει και εφαρµόζεται.  

- Ως «κλασσικού τύπου» υποδοχείς νοούνται όλοι οι υπόλοιποι. 

 

Κατά τον καθορισµό οργανωµένων χωρικών υποδοχέων στο πλαίσιο του υποκείµενου 
σχεδιασµού χρήσεων γης, οι παραπάνω όροι και περιορισµοί δόµησης δύνανται να 
τροποποιούνται επί το δυσµενέστερο. 

3. Η ανάπτυξη οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων 
οποιουδήποτε µεγέθους, τύπου και βαθµού οργάνωσης δεν επιτρέπεται στον ορεινό 
χώρο (υψόµετρο > 600 µ.), µε εξαίρεση τους οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς ειδικού 
τύπου, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας µε 
εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην παρ. Β του άρθρου 8. 

4. Η ανάπτυξη οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων είναι 
δυνατή εφόσον: 

- Συµβάλλουν στον εµπλουτισµό και την αναβάθµιση του εθνικού ή περιφερειακού/ 
τοπικού τουριστικού προϊόντος και ενισχύουν την κοινωνική, οικονοµική και παραγωγική 
βάση της ευρύτερής των περιοχής. 

- Συνεκτιµούν την ικανότητα των περιφερειακών/ τοπικών τεχνικών και κοινωνικών 
υποδοµών να υποστηρίξουν υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες και δεν 
επιβαρύνουν τα εν λόγω δίκτυα και υποδοµές. 

- Συνεκτιµούν  την κατάσταση / δυνατότητες των περιβαλλοντικών πόρων που τίθενται 
προς εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού στο περιβάλλον και στο 
τοπίο.  

- Εξασφαλίζουν ικανοποιητική ζήτηση για τη βιωσιµότητά τους. 

- Υιοθετούν σύγχρονα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόµησης 
ενέργειας (βιοκλιµατικός σχεδιασµός) και υδάτινων πόρων. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου 
παρατηρείται έλλειµµα υδατικών πόρων η χωροθέτησή τους είναι δυνατή υπό την 
προϋπόθεση κάλυψης των αναγκών σε νερό µε κατάλληλο κατά περίπτωση και λιγότερο 
ενεργοβόρο τρόπο, όπως (µε σειρά προτίµησης) δηµιουργία ταµιευτήρων, χρήση 
ανακυκλωµένου νερού, αφαλάτωση. 

- Εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτάρκεια µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

- Εφαρµόζουν βέλτιστες τεχνικές λύσεις στους τοµείς της πρόληψης και αντιµετώπισης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

5. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων εκτιµάται 
θετικά η τυχόν: 

- Παράλληλη προώθηση δράσεων ανάδειξης / προβολής στοιχείων της φυσικής ή και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής (κέντρα πληροφόρησης, λαογραφικά, κ.ά. 
µουσεία, αποκατάσταση και προβολή τόσο πολιτιστικών µνηµείων όσο και νεώτερων 
χαρακτηριστικών κτισµάτων της υπαίθρου, όπως παλιοί νερόµυλοι ή ανεµόµυλοι, 
βρύσες) ή και αναβίωσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων. 

- Ενσωµάτωση αξιόλογων στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής. 
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- Ανάπλαση τµήµατος ή συνόλου οικισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9, παρ. 
1δ του Ν. 4002/2011, όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρµόζεται και γενικότερα 
αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, καθώς και αλλοιωµένων φυσικών / 
τουριστικών πόρων (π.χ. παλιά λατοµεία). 

- Ανάδειξη του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης 
περιοχής. 

- Ενίσχυση των κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών της ευρύτερης περιοχής και παροχή 
αντισταθµιστικών ωφελειών στον οικείο ΟΤΑ α’ βαθµού. 

 

∆. Ειδικά για τις περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών: 

1. Αποκλείεται η χωροθέτηση οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουριστικών 
δραστηριοτήτων εντός περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ,προστασίας της 
φύσης και εθνικών πάρκων  που καθορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 
3937/2011 

Η χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων είναι δυνατή, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5, ενότητα Η, του παρόντος. 

2. Επιβάλλεται η συγκέντρωση της δόµησης µε ταυτόχρονο περιορισµό της, όσο και 
της χρήσης των εγκαταστάσεων. 

3. Η κάλυψη των εγκαταστάσεων ρυθµίζεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση 
νοµοθεσία και πρέπει να τεκµηριώνεται µε την κατάλληλη επιστηµονική µελέτη ότι η 
επένδυση δεν θίγει την ακεραιότητα και συνεκτικότητα του τόπου και τους σκοπούς 
διατήρησής του. 

Οι περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν για τους εγκεκριµένους, κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος, οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς τουρισµού που 
µπορούν να τροποποιούνται χωρίς υπέρβαση των προβλεπόµενων, από την εγκριτική 
τους πράξη, όρων και µεγεθών δόµησης. 

 

Ε. Ειδικά για τα νησιά µε έκταση µεγαλύτερη των 90 τ.χλµ. (90.000 στρέµµατα) τίθενται οι 
παρακάτω περιορισµοί: 

α. Για νησιά µε επιφάνεια 90-100 τ.χλµ. η διατιθέµενη, για την ανάπτυξη των 
οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουρισµού του παρόντος άρθρου, έκταση δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 0,2% της επιφάνειας τους. 

β. Για νησιά µε επιφάνεια 100 -150 τ.χλµ. η διατιθέµενη, για την ανάπτυξη των 
οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουρισµού του παρόντος άρθρου, έκταση δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 0,15% της επιφάνειας τους. 

γ. Για νησιά επιφάνειας µεγαλύτερης από 1501 τ.χλµ. η διατιθέµενη, για την ανάπτυξη 
των οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουρισµού του παρόντος άρθρου, έκταση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 0,1% της επιφάνειας τους. 

 

Οι κατευθύνσεις της παρ. Ε δεν εφαρµόζονται στα νησιά µε επιφάνεια µικρότερη των 90 
τ.χλµ., για τα οποία δίνονται εξειδικευµένες κατευθύνσεις, µε ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ 
και Πολιτισµού Τουρισµού. Της κατεύθυνσης αυτής εξαιρούνται τα νησιά της πρώτης 



 47 

υποκατηγορίας της Οµάδας ΙΙΙ, στα οποία δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη οργανωµένων 
χωρικών υποδοχέων τουρισµού. 

 

ΣΤ. Πρόσθετοι όροι και περιορισµοί που τίθενται από το θεσµικό πλαίσιο των επιµέρους 
οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουρισµού εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Ζ. Για να έχουν εφαρµογή τα κίνητρα του Επενδυτικού Νόµου (όπως εκάστοτε ισχύει) για 
την ανάπτυξη οργανωµένων χωρικών υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, 
απαιτείται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 10 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

Α. Σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειµµα υδατικών πόρων η τουριστική ανάπτυξη ή η 
χωροθέτηση απαιτητικών σε νερό υποδοµών, χρήσεων και λειτουργιών είναι δυνατή υπό 
την προϋπόθεση κάλυψης των αναγκών σε νερό µε κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο 
(όπως δηµιουργία ταµιευτήρων, χρήση ανακυκλωµένου νερού, αφαλάτωση), σύµφωνα 
µε τις κατευθύνσεις που παρέχονται από το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. 

Κατά την επιλογή και χωροθέτηση περιοχών από το πολεοδοµικό σχεδιασµό που 
προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη, λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του 
τοπίου, των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων των περιοχών µε την ιδιαίτερη 
επισήµανση ότι η ανεπάρκεια και υπέρβαση της αντοχής των πόρων πρέπει να αποτελεί 
απαγορευτικό κριτήριο για τη χωροθέτηση ζωνών ή τουριστικών µονάδων. 

Στις αναπτυγµένες περιοχές και κατά προτεραιότητα στις φθίνουσες ανεπτυγµένες 
περιοχές, να καθορίζονται ζώνες αναβάθµισης του οικιστικού (αστικού και εξωαστικού) 
αποθέµατος, µέσω πολεοδοµικών παρεµβάσεων, αναπλάσεων κοινόχρηστων και 
ιδιωτικών χώρων, κλπ. 

Στις περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού µαζικού τουρισµού να καθορίζονται 
ζώνες για την οργάνωση του άτυπα διαµορφωµένου εξωαστικού χώρου. 

Να επιβληθούν πρότυπα και εξειδικευµένοι κανόνες για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, τη 
δόµηση και την εκτέλεση έργων µε γνώµονα τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών και της 
κλίµακας και την ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου χώρου (τοπική αρχιτεκτονική, 
υλικά και µορφές δόµησης, περιορισµός των γεωµετρικών χαρακτηριστικών δρόµων και 
λοιπών έργων στο αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση των περιοχών, µέτρο, κ.α.). 

Απαιτείται η προσαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας κατά τρόπο ώστε να µην 
απαιτούνται έργα υποδοµής δυσανάλογης κλίµακας µε τις απαιτήσεις ανάπτυξης µικρού 
µεγέθους καταλυµάτων σε περιοχές µε βραχώδες και µε έντονο ανάγλυφο τοπίο. 

Όλες οι τουριστικές κατασκευές πρέπει να προσαρµόζονται στην κλίµακα και τη 
φυσιογνωµία του τόπου, να χρησιµοποιούνται υλικά παραδοσιακά και φιλικά προς το 
περιβάλλον καθώς και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (βιοκλιµατικός 
σχεδιασµός). 
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Τα δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών να υπογειοποιηθούν εντός των 
προστατευόµενων και εγκαταλελειµµένων οικισµών και αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων 
και ιστορικών τόπων και να µη διέρχονται, κατά το δυνατόν, από τις περιοχές του 
Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών και τα προτεινόµενα τοπία ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους. 

Είναι επιθυµητή η επέκταση του νοµοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρµογή 
τοπικών συµφώνων ποιότητας. 

Ο σχεδιασµός των χρήσεων γης (Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ε.Χ.Μ.) πρέπει να διερευνά α) τη 
σκοπιµότητα καθορισµού ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στις εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισµών περιοχές και να τις ορίζει κατά περίπτωση και β) τον προσδιορισµό 
ζωνών προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, των φυσικών πόρων και 
του τοπίου, στις οποίες θα περιορίζεται ή/και θα απαγορεύεται η δυνατότητα δόµησης. 

Απαιτείται η θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης, επί των 
δραστηριοτήτων του τουρισµού, που αναπτύσσονται στις περιοχές του Εθνικού 
Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, µε σκοπό να χρησιµοποιείται για την 
προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

 

Β. Απαιτείται η προσαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας κατά τρόπο που να 
υποστηρίζει: α) την εξυγίανση, οργάνωση και γενικότερα την ανάπλαση τουριστικών 
περιοχών και ιδιαίτερα των άτυπα διαµορφωµένων, µε τις διατάξεις της εκτός σχεδίου 
δόµησης, τουριστικών περιοχών και β) την αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων οικισµών 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ενότητας (Θ) Προστατευόµενοι και εγκαταλελειµµένοι 
οικισµοί του άρθρου 5 του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. 

Για τις περιοχές του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, των κατηγοριών Γ και ΣΤ σε ζώνη 500 
µ. και 300 µ.. αντίστοιχα από το όριο των οικισµών, προβλέπονται ευνοϊκότερες 
ρυθµίσεις από εκείνες του Π∆ της 20.01.1988 για την εκτός σχεδίου δόµηση τουριστικών 
καταλυµάτων. Γεγονός που απαιτεί την έκδοση νέου Π∆ για τη δυνατότητα εφαρµογής 
των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του παρόντος. 

 

Γ. Απαιτείται εισαγωγή στη νοµοθεσία θεσµικής πρόβλεψης, εξειδίκευση κριτηρίων και 
περιγραφή διαδικασιών για τον χαρακτηρισµό Λουτροπόλεων. 

 

∆. Σκόπιµη κρίνεται η διαφοροποίηση των επενδυτικών κινήτρων µεταξύ δυναµικών 
ανεπτυγµένων, φθινουσών ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων τουριστικά περιοχών. 
Στις δυναµικά αναπτυγµένες και φθίνουσες αναπτυγµένες  περιοχές οι επιδοτήσεις 
πρέπει να κατευθυνθούν στον εµπλουτισµό και αναβάθµιση της υφιστάµενης προσφοράς 
και στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, εξαιρουµένων των δωµατίων. Στις 
περιοχές αυτές είναι θετική η πρόβλεψη µέτρων για την απόσυρση των απαξιωµένων 
καταλυµάτων καθώς η λειτουργία τους υποβαθµίζει το φυσικό και αστικό περιβάλλον, 
αλλά και το σύνολο του τουριστικού προϊόντος. 

Στις υπόλοιπες περιοχές, τα κίνητρα πρέπει να επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, εκεί 
όπου απουσιάζει ή συρρικνώνεται η συµµετοχή των άλλων τοµέων της οικονοµίας. 

 

Ε. Προτείνεται να περιληφθούν στα κίνητρα του επενδυτικού νόµου: 
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α) Η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων και υποδοµών που 
αφορούν στην ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού που περιλαµβάνονται στο 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό. 

β) Η προώθηση δράσεων ανάδειξης, προβολής, υποστήριξης, εφαρµογής συστηµάτων 
αξιολόγησης, δεικτών επίδοσης - απόδοσης, εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και 
περιβαλλοντικής ποιότητας όλων των επιλεγµένων ειδικών µορφών τουρισµού που 
περιλαµβάνοντα στο παρόν Ειδικό Πλαίσιο. 

γ) Η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής 
(µαρίνες) και αγκυροβολίων, µε την προϋπόθεση ότι δεν ενισχύονται συµβάσεις 
παραχώρησης για επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία ή για 
λογαριασµό του δηµοσίου. 

Προτείνεται, επίσης, να εξεταστεί: 

- η περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για την επανάχρηση κελυφών αξιόλογων κτιρίων ή 
συνόλων για χρήση τουρισµού τόσο στα όρια παραδοσιακών οικισµών όσο και εκτός 
αυτών, 

- η ενίσχυση των δράσεων συνέργειας και δικτύωσης µεταξύ των προς ενίσχυση 
επενδυτικών σχεδίων  

- η δυνατότητα επιδότησης της διαφοράς του κόστους µεταξύ παραδοσιακών και µη 
υλικών και 

- η παροχή πρόσθετων κινήτρων για την υιοθέτηση φιλικών, προς το περιβάλλον, 
πρακτικών. 

 

Στ. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η διαφοροποίηση των προνοιών που λαµβάνονται 
από τα αναπτυξιακά προγράµµατα για τις Κατηγορίες Περιοχών του Ειδικού Πλαισίου, 
βάσει των στρατηγικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, που ισχύουν 
για κάθε µία από αυτές. 

 

Άρθρο 11 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Το πρόγραµµα δράσης αφορά στην προγραµµατική περίοδο 20012 - 2023 και 
περιλαµβάνει: 

 

Α. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

A.1 Μέτρα και ∆ράσεις Θεσµικού Χαρακτήρα Άµεσης Προτεραιότητας 

Η προώθηση των µέτρων άµεσης προτεραιότητας συνδέεται µε την εφαρµογή βασικών 
κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου. 
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1. Εναρµόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης. 

α. Ενέργεια: Εναρµόνιση των εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων προς τις 
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. 

β. Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης των Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και εκπόνηση µελετών για την τροποποίηση/ 
αναθεώρηση τους και την εναρµόνιση τους προς τις κατευθύνσεις του παρόντος (άρθρο 
8 παρ. 6 και 5 ν. 2742/1999). 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" -  

ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

2. Εναρµόνιση των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

α. Ενέργεια: Εναρµόνιση των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης προς τις 
κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. 

β. Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ενσωµάτωση των κατευθύνσεων του παρόντος Ειδικού 
Πλαισίου στα νέα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  

δ. Χρηµατοδότηση: ∆εν απαιτείται, λόγω της επαρκούς ωρίµανσης των νέων 
Ρυθµιστικών Σχεδίων. 

 

3. Εναρµόνιση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και επίσπευση της 
εκπόνησης νέων. 

α. Ενέργεια: Εναρµόνιση των εγκεκριµένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.ΟΟΑ.Π. προς τις κατευθύνσεις 
του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και επίσπευση της εκπόνησης νέων. 

β. Αρµόδιοι φορείς: Υ.ΠΕ.Κ.Α. - Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις -ΟΤΑ. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Εκπόνηση µελετών για την τροποποίηση/ αναθεώρηση 
των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και την εναρµόνιση τους προς τις κατευθύνσεις του 
παρόντος Ειδικού Πλαισίου (άρθρο 9 ν. 2742/1999, άρθρο 4 παρ. 7 ν. 2508/1997 όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3212/2003), καθώς και επίσπευση 
της εκπόνησης νέων για την κάλυψη του συνόλου της επικράτειας µε σχέδια χρήσεων 
γης. 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και 
ΠΕΠ - Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

 

Α.2. Μέτρα και ∆ράσεις Θεσµικού Χαρακτήρα 2ης Χρονικά Προτεραιότητας. 

Η εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου µπορεί να καταστεί αποτελεσµατικότερη µε την 
προώθησή των µέτρων 2ης (χρονικά) προτεραιότητας, τα οποία είναι χρήσιµα και 
αναγκαία. 
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1. Τροποποίηση του ν. 2508/1997. 

α. Ενέργεια: Τροποποίηση του ν. 2508/1997  

Ενσωµάτωση του συνόλου των οργανωµένων χωρικών υποδοχέων για τον τουρισµό, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, στην πολεοδοµική 
νοµοθεσία και µείωση των χρόνων ολοκλήρωσης του υποκείµενου σχεδιασµού. 

β. Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.Κ.Α. – Υπουργείο Οικονοµικών - ΥΠ.ΠΟ.Τ. – Υπουργείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Τροποποίηση του ν. 2508/1997 και προώθηση 
διαδικασιών επίσπευσης της υλοποίησης του υποκείµενου σχεδιασµού. Ενσωµάτωση 
διάταξης, που αφορά σε οργανωµένους χωρικούς υποδοχής τουριστικών 
δραστηριοτήτων - Τροποποίηση λοιπής νοµοθεσίας, ώστε να αποφεύγεται ο 
«πληθωρισµός» διατάξεων και εργαλείων και να ενισχύεται ο ρόλος των Γ.Π.Σ. και των 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  

δ. Χρηµατοδότηση: ∆εν απαιτείται. 

 

2. Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των Γ.Π.Σ. και των Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

α. Ενέργεια: Προσαρµογή των προδιαγραφών εκπόνησης Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. µε 
σκοπό την υποστήριξη της εφαρµογής των κατευθύνσεων του παρόντος Ειδικού 
Πλαισίου (υπουργική απόφαση 9572/1845/2000, ΦΕΚ 209 ∆72000). 

β. Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ενσωµάτωση σχετικής δράσης επικαιροποίησης - 
προσαρµογής των προδιαγραφών εκπόνησης των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. προς τις 
κατευθύνσεις του σχεδιασµού εθνικού επιπέδου. 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" - 
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

 

3. Προσαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά στις αναπλάσεις, στις απαιτήσεις του 
τοµέα του τουρισµού. 

α. Ενέργεια: Προσαρµογή της νοµοθεσίας περί αναπλάσεων, ώστε να εξυπηρετεί τις 
κατευθύνσεις του παρόντος σχεδίου. 

β. Αρµόδιοι φορείς: Υ.ΠΕ.Κ.Α. - ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Τροποποίηση νόµου. 

δ. Χρηµατοδότηση: ∆εν απαιτείται. 

 

4.  Πιλοτικές µελέτες οργάνωσης και ανάπλασης περιοχών σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις του παρόντος. 

α. Ενέργεια: Εκπόνηση πιλοτικών µελετών µε αντικείµενο την οργάνωση και ανάπλαση 
περιοχών εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις που παρέχει το παρόν. 

β. Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Προκήρυξη - ανάθεση σχετικών µελετών. 
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δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη"- 
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

 

Β. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Β.1. Μέτρα και ∆ράσεις ∆ιοικητικού – Οργανωτικού Χαρακτήρα Άµεσης Προτεραιότητας 

Η προώθηση των µέτρων άµεσης προτεραιότητας συνδέεται µε την εφαρµογή βασικών 
κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου. 

 

1. Σύσταση ∆ι-υπουργικών οµάδων εργασίας για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου και τη χάραξη πολιτικής στα θέµατα που αφορά. 

α. Ενέργεια: Σύσταση οµάδας εργασίας για κάθε Υπουργείο, το οποίο έχει αρµοδιότητες 
επί του κλάδου του Τουρισµού και εκπροσωπείται στην Επιτροπή του άρθρου 3, του Ν. 
2742/1999, όπως τα Υπουργεία αυτά υφίστανται σήµερα, ή και για άλλα Υπουργεία, που 
κρίνεται ότι ασκούν πολιτική µε σηµαντικές χωρικές επιπτώσεις, µε σκοπό την 
υποστήριξη της κατάρτισης των εκθέσεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου. 

β. Αρµόδιοι φορείς: Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Σύσταση οµάδων εργασίας, τακτικές ανά τρίµηνο ή και 
έκτακτες συνεδριάσεις, µετά από πρόσκληση της ∆/νσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α., έως 
τη σύσταση της Επιστηµονικής Γραµµατείας του άρθρου 3 του Ν. 2742/1999 (η οποία και 
θα αναλάβει τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα της ∆/νσης Χωροταξίας). 

Κοινοποίηση από τη ∆/νση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α., έως τη σύσταση της 
Επιστηµονικής Γραµµατείας του άρθρου 3 του Ν. 2742/1999, των πορισµάτων που 
προκύπτουν από τις γραπτές απόψεις που καταθέτουν τα µέλη των οµάδων εργασίας 
και των πρακτικών που τηρούνται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων. 

Προσαρµογή των Προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών των Υπουργείων, των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 
αρµοδιότητες και δραστηριότητες των οποίων συνδέονται ή επηρεάζουν, κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, τον Τουρισµό, µε τα ανωτέρω πορίσµατα. 

Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων για το βαθµό προσαρµογής τους. 

δ. Χρηµατοδότηση: Ανά φορέα. 

 

2. Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασµό 
µε ενσωµάτωση και µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής του 
Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό. 

α. Ενέργεια: Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για το Χωροταξικό 
Σχεδιασµό µε ενσωµάτωση και µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό.  

β. Αρµόδιος φορέας: Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: α) Ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για 
το Χωροταξικό Σχεδιασµό, β) συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία στοιχείων και 
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δεδοµένων για τη χωρική διάρθρωση και οργάνωση του τουρισµού, γ) επεξεργασία 
δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου, δ) 
παρακολούθηση των σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του 
Ειδικού Πλαισίου, εντοπισµός απρόβλεπτων επιπτώσεων και πρόταση για τη λήψη 
επανορθωτικών µέτρων, ε) παρακολούθηση και αξιολόγηση της τήρησης των βασικών 
επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου (άρθρα 7 παρ. 6 και 
14 ν. 2742/1999, άρθρο 9 κοινή υπουργική απόφαση 107017/28.8.2006, ΦΕΚ 
1225Β75.9.2006). 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" - 
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

 

3. Συντονισµός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. µε το Ειδικό Πλαίσιο 
για τον Τουρισµό. 

α. Ενέργεια: Συντονισµός των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας», «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. µε το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό. 

β. Αρµόδιος φορέας: Υπουργεία ΠΕ.Κ.Α. - ΠΟ.Τ. - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας - Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων - ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφέρειες 
(Συντονισµένη δράση). 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: α) Κατάθεση πρότασης στις Επιτροπές Παρακολούθησης 
των ανωτέρω Προγραµµάτων για την ενσωµάτωση κριτηρίου ένταξης πράξεων για τη 
συνάφεια µε το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού. 

δ. Χρηµατοδότηση: ∆εν απαιτείται. 

 

4. Κοινή δράση Υπουργείων ΠΕΚΑ – ΠΠΟΤ για τον καθορισµό των περιοχών Α2 
«Φθίνουσες ανεπτυγµένες περιοχές» και Γ «Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε 
µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό». 

α. Ενέργεια: Ανάληψη κοινής δράσης Υπουργείων ΠΕΚΑ – ΠΠΟΤ για τον καθορισµό των 
περιοχών Α2 «Φθίνουσες ανεπτυγµένες περιοχές» και Γ «Περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον 
τουρισµό». 

β. Αρµόδιος φορέας: Υπουργεία ΠΕ.Κ.Α. - ΠΟ.Τ 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Κοινή δράση των ΥΠΠΟΤ και ΥΠΕΚΑ, βάσει της οποίας 
θα καθορίζονται οι περιοχές αυτές µε τη χρήση σύνθετων δεικτών και ακολούθως, θα 
παρακολουθούνται. 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα» - Ε.Σ.Π.Α. 2007-
2013. 

 

5. Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ 
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α. Ενέργεια: Ενίσχυση της ∆/νσης Χωροταξίας µε προσωπικό και εξοπλισµό, 
προκειµένου να υποστηριχθεί ο ρόλος της ως επιτελικού φορέα στην άσκηση πολιτικής 
για το χωροταξικό σχεδιασµό. 

β. Αρµόδιος φορέας: ΥΠΕΚΑ 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: Ενίσχυση µε προσωπικό και εξοπλισµό, 
πραγµατοποίηση ενηµερωτικών σεµιναρίων στους φορείς µε αρµοδιότητες στην 
αδειοδότηση τουριστικών καταλυµάτων, δηµιουργία γραφείου υποστήριξης (help desk) 
για τη διευκρίνιση θεµάτων που προκύπτουν αναφορικά µε την εφαρµογή του Ειδικού 
Πλαισίου. 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη". 

 

Β.2. Μέτρα και ∆ράσεις ∆ιοικητικού – Οργανωτικού Χαρακτήρα 2ης Χρονικά 
Προτεραιότητας 

Η εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου µπορεί να καταστεί αποτελεσµατικότερη µε την 
προώθησή των µέτρων 2ης (χρονικά) προτεραιότητας, τα οποία είναι χρήσιµα και 
αναγκαία. 

 

1. Αξιολόγηση του ρόλου των παραδοσιακών οικισµών για τον τουρισµό 

α. Ενέργεια: ∆ηµιουργία µηχανισµού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της 
τουριστικής δραστηριότητας, µε στόχο τη διαφύλαξη της αξίας των παραδοσιακών 
οικισµών ως τουριστικού πόρου και την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα τους. 

β. Αρµόδιοι φορείς: Υπουργεία ΠΕ.Κ.Α. - ΠΟ.Τ. - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Συντονισµένη δράση). 

γ. Αναγκαία µέτρα και δράσεις: α) δηµιουργία ενός τµήµατος σε κάθε Υπουργείο, β) 
επεξεργασία κριτηρίων και δεικτών (όπως: επιφάνεια δοµηµένου χώρου, συνολικός 
αριθµός τουριστικών επιχειρήσεων µε έδρα ή πραγµατική λειτουργία στον οικισµό, 
αριθµός υφιστάµενων κλινών). 

δ. Χρηµατοδότηση: Επιχειρησιακά Προγράµµατα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και 
"Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα". 

 

Άρθρο 12 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε 
εξέλιξη κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του εφόσον, πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του είχε εκδοθεί αρµοδίως µια από τις 
ακόλουθες πράξεις: 

α. θετική γνωµοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της µε αριθµ. Η.Π. 
11014/703/Φ104/ 14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 332), 
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β. θετική γνωµοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 
(ΠΠΠΑ) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 2 του ν. 4014/2011, 

γ. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής µελέτης από τον ΕΟΤ,  

 

2. Μέχρι τον καθορισµό του περιεχοµένου των Οµάδων των νησιών από τα 
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα νησιά που 
περιλαµβάνονται στην Οµάδα ΙΙ εναι τα παρακάτω: Αίγινα, Αλόννησος, Αµοργός, 
Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Θάσος, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ίος, Κάλυµνος, 
Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κως, Λέρος, 
Λευκάδα, Λέσβος, Λήµνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πάτµος, Πόρος, Ρόδος, 
Σαµοθράκη, Σάµος, Σέριφος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σπέτσες, Σύµη, 
Σύρος, Τήνος, Ύδρα, Φολέγανδρος, Χίος. 

Τα νησιά που περιλαµβάνονται στην Οµάδα Ι είναι όλα τα υπόλοιπα κατοικηµένα νησιά. 

 

3. Ρυθµίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ` 
εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, κατισχύουν των 
κατευθύνσεων του παρόντος ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισµούς 
δόµησης. 

 

4. Λοιπές ρυθµίσεις χρήσεων γης που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση του παρόντος 
κατισχύουν των κατευθύνσεων του παρόντος ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και 
περιορισµούς δόµησης εφόσον είναι αυστηρότεροι του παρόντος ειδικού πλαισίου. 

 

5. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται 
σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν, παύει να εφαρµόζεται. 

 

Άρθρο ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

1. Το χρονικό διάστηµα ισχύος των εγκρινόµενων κατά το προηγούµενο άρθρο όρων, 
περιορισµών και κατευθύνσεων για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος από 
την εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό ορίζεται σε 12 έτη. Τυχόν 
αναθεώρηση ή (µείζων) τροποποίηση του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 
5 του ν. 2742/1999, συνεπάγεται την υποχρέωση πραγµατοποίησης νέας διαδικασίας 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. 

 

2. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή 
του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
7 παρ. 5 του ν. 2742/1999 και στην παράγραφο 1 της ενότητας Β του άρθρου 11 του 
παρόντος Ειδικού Πλαισίου. 

 

Άρθρο ΤΡΙΤΟ 
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 


