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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του
Τουρισµού εκπονήθηκε από τη ∆/νση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε την υποστήριξη και του
τεχνικού της συµβούλου (PLANET A.E.).
Η έκθεση οργανώνεται ως εξής:



Το 1ο Κεφάλαιο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Αναφέρεται στην ένταξη του ΕΠΧΣΑΑ για
τον Τουρισµό στο πλαίσιο του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού και προγραµµατισµού της Χώρας, στο ισχύον πλαίσιο και την αξιολόγηση του.



Το 2ο Κεφάλαιο αφορά στον τρέχον κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον και στις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισµού, όπου γίνεται αναφορά στη συµβολή του τουρισµού στην
ελληνική οικονοµία, στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και
στην επίπτωση της κρίσης στον τουρισµό και τις διαφαινόµενες προοπτικές για τη χώρα
µας.



Το 3ο Κεφάλαιο αφορά στις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στρατηγικές που
επηρεάζουν το Ειδικό Πλαίσιο και τον τουρισµό. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά στη
Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την Εδαφική Ατζέντα, τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τον
τουρισµό και την εθνική στρατηγική για τον τουρισµό, όπου ειδικότερα παρουσιάζεται η
εξέλιξη της τουριστικής πολιτικής, ο απολογισµός της διετίας 2010 και η στρατηγική, όπως διαµορφώνεται για τα επόµενα χρόνια.



Το 4ο Κεφάλαιο αφορά στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό και τη χωρική του διάσταση
για τον κλάδο του τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνει χώρα εις βάθος ανάλυση επιλεγµένων παρεµβάσεων, που εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση µε τον τουρισµό.



Το 5ο Κεφάλαιο αφορά στην εναρµόνιση του Ειδικού Πλαισίου µε τα υπόλοιπα επίπεδα
του χωρικού σχεδιασµού και ειδικότερα, µε το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Περιφερειακά Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και τα υπό
επικαιροποίηση Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.



Το 6ο Κεφάλαιο αφορά στις απαιτήσεις που προκύπτουν για το Ειδικό Πλαίσιο, από τις
πρόσφατες εξελίξεις στο θεσµικό περιβάλλον. Ειδικότερα, εξετάζονται ο Νόµος για τη Βιοποικιλότητα (Ν. 3937/2011), η Εθνική Στρατηγική για το Τοπίο (Ν. 3872/2010), ο νέος
Νόµος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν. 4014/2011), οι διατάξεις της τουριστικής
νοµοθεσίας του νέου Νόµου 4002/2011, ο Εφαρµοστικός Νόµος (Ν. 3986/2011), ο νέος
Νόµος για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ν. 3982/2011) και η ΚΥΑ 2974/2009, για τις µορφές
και κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, που
εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. Επίσης, όπου κρίνεται χρήσιµο
γίνεται αναφορά στο κείµενο και σε άλλα νοµοθετήµατα και σχέδια θεσµικών κειµένων.



Το 7ο Κεφάλαιο αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση του Ειδικού Πλαισίου από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του και τη διαπίστωση των αναγκαίων προσαρµογών. Περιλαµβάνει τέσσερις ενότητες: στην 1η γίνεται κριτική αποτίµηση της γενικής στοχοθεσίας του
Πλαισίου, η οποία αφορά κυρίως στα Άρθρα 1, 2, 3, καθώς και το προοίµιο της ΚΥΑ, στη
2η ενότητα ακολουθεί η αξιολόγηση των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τοµέα,
µε αναφορά στην κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου, το είδος και το περιεχόµενο των
«ειδικών µορφών» τουρισµού και τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις ανά κατηγορία χώρου και µορφή δραστηριότητας –µε αναφορά κυρίως στα Άρθρα 4, 5, 6 και 10 της ΚΥΑ,

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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καθώς και στο συνοδευτικό χάρτη, ενώ η 3η ενότητα αφορά στους οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, µε αναφορά στις απαραίτητες προσαρµογές της ΚΥΑ. Η 4η ενότητα αφορά στο Πρόγραµµα ∆ράσης του Πλαισίου.



Τέλος, το 8ο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα πορίσµατα και τις κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
Η βάση για την έκθεση αξιολόγησης είναι το θεσµοθετηµένο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό
(ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009). Η διαδικασία αξιολόγησης αφορούσε στη συνθετική αξιολόγηση του
Ειδικού Πλαισίου και τη διατύπωση προτάσεων για την ενδεχόµενη αναθεώρησή του. Για το
σκοπό αυτό, στο διάστηµα της σύνταξης της Έκθεσης, έλαβε χώρα σειρά ενεργειών, που αφορούσαν σε έρευνα γραφείου και έρευνες πεδίου.
Αναφορικά µε το πρώτο υλοποιήθηκαν τα εξής: α) Έρευνα, καταγραφή και αποτύπωση, µε συνθετικό τρόπο, στοιχείων που αφορούν στις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, την κατάσταση
στον κλάδο του τουρισµού και τις επιπτώσεις της κρίσης, β) Έρευνα, καταγραφή και αποτύπωση, µε συνθετικό τρόπο, των ευρωπαϊκών και εθνικών κειµένων κατευθύνσεων και στρατηγικών
για τον τουρισµό και τη χωροταξία, γ) Έρευνα, καταγραφή και αποτύπωση του αναπτυξιακού
πλαισίου και της χωρικής του διάστασης για τον κλάδο του τουρισµού, δ) Έρευνα, καταγραφή
και αποτύπωση της µεταγενέστερης της έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου νοµοθεσίας, που επηρεάζει την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου και το Ειδικό Πλαίσιο (Ν. 3937/2011, Ν. 4002/2011,
κ.λπ.), ε) Έρευνα, καταγραφή και αποτύπωση µε συνθετικό τρόπο στοιχείων που συλλέγονται
από τη ∆/νση Χωροταξίας, αναφορικά µε τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου για
τον Τουρισµό (αιτήσεις φυσικών και νοµικών προσώπων, αιτήµατα, επιστολές και ερωτήσεις
φορέων και συλλογικοτήτων, επερωτήσεις βουλευτών, προσφυγές, γνωµοδοτήσεις και απαντήσεις της ∆/νσης Χωροταξίας και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κ.λπ.), στ) Έρευνα, καταγραφή και αποτύπωση µε συνθετικό τρόπο των απόψεων επιστηµόνων και συλλογικών φορέων αναφορικά µε τον τουρισµό και το Ειδικό Πλαίσιο (οµιλίες σε ηµερίδες και συνέδρια, άρθρα
στον τύπο, δελτία τύπου, κ.λπ.), ζ) στοιχεία για τα έργα της Κατηγορίας Α1 από το Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
Όπως αναφέρθηκε, η ∆/νση Χωροταξίας έκρινε χρήσιµη τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου µε τη
χρήση ερωτηµατολογίου σε υπηρεσίες, για να διαπιστωθεί ο τρόπος, ο βαθµός και τα προβλήµατα εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου, για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού, τις ∆/νσεις
Χωροταξίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Αθήνας και
Θεσσαλονίκης. Η έρευνα αυτή επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε άλλους φορείς, προκειµένου να
καλυφθεί κατά τον καλύτερο εφικτό τρόπο το εύρος των θεµάτων του Ειδικού Πλαισίου (Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων ΕΠ
«Αλιεία», κ.λπ.).
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και ζητήθηκε η θέση φορέων όπως: το Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τη
∆/νση Χωροταξίας του ΥΠΑΑΤ, το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, κ.ά.
Τέλος, υπήρξε επικοινωνία µε στελέχη αρκετών άλλων φορέων, προκειµένου να παρασχεθούν
στοιχεία και να αποσαφηνιστούν πτυχές του Ειδικού Πλαισίου.
Τα στοιχεία α), β), γ), δ) της έρευνας γραφείου αξιοποιήθηκαν, κυρίως, στα Κεφάλαια 1 έως και
5. Τα στοιχεία της έρευνας γραφείου ε), στ), της έρευνας πεδίου, καθώς και το ζ) αξιοποιήθηκαν,
κυρίως, στα Κεφάλαια 6 και 7.
Το ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζει µε συνοπτικό τρόπο τα βασικά βήµατα της εκπόνησης της
Έκθεσης Αξιολόγησης.

Βασικά βήµατα εκπόνησης της έκθεσης αξιολόγησης
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΣΥΛΛΟΓΗ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΝ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ/
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Συναντήσεις

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

2012

2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ

1.

1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και
Προγραµµατισµού
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) αποτελούν σύνολα κειµένων ή-και διαγραµµάτων µε τα οποία εξειδικεύονται ή και συµπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης που αφορούν στην ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και αυτές που αφορούν, στη χωρική διάρθρωση ορισµένων τοµέων ή κλάδων
παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σηµασίας. Τα ΕΠΧΣΑΑ καταρτίζονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε. τα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία και φορείς, συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης και εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης,
που προβλέπεται στο άρθρο 3 του προαναφερόµενου νόµου, ύστερα από γνώµη του Εθνικού
Συµβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία κατάρτισης, τα συνεργαζόµενα µέρη, κλπ, καθορίζονται µε αποφάσεις της προαναφερόµενης Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 3). To Υπουργείο Περιβάλλοντος παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων των ΕΠΧΣΑΑ, τα οποία αναθεωρούνται κατά κανόνα ανά πενταετία, εφόσον από
την αξιολόγηση προκύψει τεκµηριωµένη ανάγκη αναθεώρησης.
Στο Ν. 2742/1999 διατηρείται η διάκριση σε τρία χωρικά επίπεδα, που υιοθέτησε ο προγενέστερος Ν. 360/1976 «Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος». Θεσπίστηκαν έτσι τα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού, σε εθνικό, περιφερειακό και τοµεακό επίπεδο:



To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο θεσµοθετήθηκε το 2008 (ΦΕΚ 128Α/03.07.2008) κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, έχει ως στόχο τον προσδιορισµό στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου σε ορίζοντα 15ετίας. Αποτελεί τη
βάση αναφοράς για το συντονισµό των επιµέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη της χώρας.



Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης εξειδικεύουν ή συµπληρώνουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου εστιάζοντας στη χωρική διάρθρωση
ορισµένων τοµέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σηµασίας, δικτύων
και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής εθνικού ενδιαφέροντος (µε
εξαίρεση τα δίκτυα και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), καθώς και υποδοµών γνώσης και
καινοτοµίας. Επίσης, µπορεί να αφορούν ορισµένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου,
όπως οι παράκτιες και νησιωτικές, οι ορεινές, οι περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή
ευρωπαϊκές συµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κ.α.
Μέχρι σήµερα έχουν θεσµοθετηθεί τα Ειδικά Πλαίσια για τα Καταστήµατα Κράτησης, τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τη Βιοµηχανία, τον Τουρισµό και τις Υδατοκαλλιέργειες.



Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζονται για κάθε Περιφέρεια της χώρας, εξειδικεύοντας και συµπληρώνοντας τις βασικές
προτεραιότητες και επιλογές του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων, µε στόχο τον καλύ-

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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τερο συντονισµό των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασµού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχουν τις κατευθύνσεις για τη χωρική
διάρθρωση των βασικών διοικητικών, κοινωνικών και τεχνικών δικτύων και υπηρεσιών
καθώς και για τη διοικητική και οικονοµική ανασυγκρότηση του περιφερειακού χώρου.
Περιλαµβάνουν επίσης κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών
δραστηριοτήτων, την ισόρροπη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και την προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Σήµερα (Ιανουάριος 2012), ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάθεσης για την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τις 12 (πλην της Αττικής) Περιφέρειες της χώρας, µε δεδοµένο του ότι παρήλθε ήδη 8ετία
(2003) από την έγκρισή τους και όπως επισηµάνθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
ΠΕΚΑ, «η αναθεώρησή τους είναι επιτακτική ανάγκη καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και
επιτάσσουν την προσαρµογή της αναπτυξιακής και χωροταξικής πολιτικής της χώρας
στα νέα δεδοµένα της κλιµατικής αλλαγής και της οικονοµικής συγκυρίας».
Το σύστηµα του πολεοδοµικού σχεδιασµού υπόκειται στο σύστηµα του χωροταξικού σχεδιασµού και από αυτήν την άποψη προκύπτει σαφής σχέση εξάρτησης του πρώτου από το δεύτερο. Παράλληλα, ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι χρήσιµο να ιδωθεί στο πλαίσιο που αποτελείται
από το σύνολο των σχεδίων που εφαρµόζονται σήµερα στη χώρα. Πέραν του πυλώνα του χωρικού σχεδιασµού περιλαµβάνεται ένας δεύτερος πυλώνας, που αφορά στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό. Ειδικά υπό το πρίσµα της Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης της Λισαβόνας και της ενσωµάτωσης της έννοιας της Εδαφικής Συνοχής ως ισότιµης µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Συνοχή θα ήταν χρήσιµη η περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης του πλαισίου χωρικού σχεδιασµού
και του πλαισίου αναπτυξιακού προγραµµατισµού, η οποία παραµένει «ασθενής». Επίσης, στο
πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, ο χωρικός σχεδιασµός οφείλει να βρεθεί µπροστά από τις εξελίξεις και να διαµορφώσει ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει βιώσιµες προοπτικές
για την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της χώρας
στο διεθνή και ευρωπαϊκό ανταγωνισµό.
Ακολούθως, παρουσιάζονται εποπτικά, µε συνοπτικό τρόπο, οι βασικότερες συνιστώσες και τα
επίπεδα του χωρικού σχεδιασµού και του αναπτυξιακού προγραµµατισµού στην Ελλάδα.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο (Εθνικό Χωροταξικό)

Σχέδια/ Μελέτες
κυρίως
Στρατηγικού
Χαρακτήρα και
Περιεχοµένου

1

2

Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο Τουρισµού

Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο Βιοµηχανίας

Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο ΑΠΕ

Εδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
Ορεινών Όγκων

Εγκεκριµένο µε ΚΥΑ

Εγκεκριµένο µε ΚΥΑ

Εγκεκριµένο µε ΚΥΑ

Είχε εκπονηθεί σχετική µελέτη
παλαιότερα, αλλά δεν έχει
θεσµοθετηθεί.

18 Ειδικές ή/ και περιπτωσιολογικές µελέτες
Εθνικό επίπεδο
Μελέτες που προκηρύσσει το Υπουργείο ή οι
εποπτευόµενοι φορείς του (π.χ. ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ)
και είτε αφορούν σε ειδικά ζητήµατα, είτε
τροφοδοτούν τον υποκείµενο σχεδιασµό.

3

Πλαίσια

Επίπεδο
Περιφ. Ενότητας Υποενότητας

5
Υπάρχουν 12 Περιφερειακά
Χωροταξικά Πλαίσια εγκεκριµένα
µε ΚΥΑ. Σε διαδικασία ανάθεσης
οι 12 σχετικές µελέτες
αξιολόγησης και αναθεώρησής
τους από το ΥΠΕΚΑ.

7

Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ)

∆ηµοτικό
επίπεδο

10

12

Μελέτες Ανάπλασης, βάσει άλλου
καθεστώτος

Πρόκειται για ηπιότερα προγράµµατα ως
προς το σκέλος της παρέµβασης επί του
δοµηµένου περιβάλλοντος. Τέτοια
προγράµµατα ήταν τα Ολοκληρωµένα
Αστικά και οι παρεµβάσεις της Habitat
Agenda.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Έχει εκπονηθεί, αλλά δεν έχει
θεσµοθετηθεί.

ΕΣΠΑ & Τοµεακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
Υδατοκαλλιεργειών

Εκπονήθηκαν από το ΥπΟιΟ
και τις υπηρεσίες του για την
περίοδο 2007-13. Σε φάση
αξιολόγησης

Εγκεκριµένο µε ΚΥΑ πρόσφατα
(Νοέµβριος 2011)

8

Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ)

Ρυθµιστικά Σχέδια Πάτρας,
Ιωαννίνων, Βόλου, Λάρισας,
Καβάλας

Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Περιφερειών, στο πλαίσιο του
Καλλικράτη

Αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ. Υπό έγκριση.

Σε φάση ολοκλήρωσης ή/ και
ολοκληρωµένα

Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) εκτός περιοχής
ευθύνης ΟΡΣΑ & ΟΡΘΕ

Εκπονούνται βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών. Εγκρίνονται µε ΥΑ Υπ. ΠΕΚΑ.

Εκπονούνται βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών.
Εγκρίνονται µε απόφ. ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

13

14 Πολεοδοµικές

Μελέτες
Αναθεώρησης

Προκηρύσσονται
από τους ∆ήµους.
Αφορούν στον
επανασχεδιασµό του
ήδη
πολεοδοµηµένου
τµήµατος των
οικισµών

Κτηµατογραφήσεις

Προκηρύσσονται από τους ∆ήµους (ή
τον εκάστοτε φορέα/ ιδιώτη, εφόσον
πρόκειται για ιδιωτική πολεοδόµηση βλ. δίπλα)

Πολεδοµικές Μελέτες Επέκτασης
Προκηρύσσονται από τους ∆ήµους.
Χαράσσουν τα οικοδοµικά τετράγωνα
και καθορίζουν όρους και περιορισµούς
δόµησης. Αφορούν σε περιοχές νέων
επεκτάσεων
Πράξεις Εφαρµογής
∆ιευθετείται το ιδιοκτησιακό

15 Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης

Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα
Εκπονήθηκαν από το ΥπΟιΟ
και τις υπηρεσίες του για την
περίοδο 2007-13. Σε φάση
αξιολόγησης

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)

Αντικείµενο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αποτελεί η οριοθέτηση των προστατευόµενων περιοχών,
η ανάλυση των όρων προστασίας τους, η επεξεργασία των προτάσεων διαχείρισής τους, η ανάλυση του
πιθανού σχήµατος του Φορέα ∆ιαχείρισης, η διατύπωση σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος µέσω του
οποίου νοµοθετικά κατοχυρώνονται οι όροι προστασίας, κ.λπ. Το περιεχόµενό τους καθορίζεται στην ΚΥΑ
69269/5387/90.

Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) εντός περιοχής ευθύνης ΟΡΣΑ & ΟΡΘΕ

11 Μελέτες Ανάπλασης Ν. 2508/97
Προκηρύσσονται από τους ∆ήµους και
περιλαµβάνουν διαφόρων κατηγοριών
υποµελέτες και υπηρεσίες
(οικονοµοτεχνική, πρόγραµµα
ανάπλασης). Ο Νόµος εν πολλοίς
παραµένει ανενεργός ως προς το σκέλος
των αναπλάσεων

6

Ρυθµιστικό Θεσσαλονίκης
Αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ο ΟΡΘΕ είναι
εποπτευόµενος Οργανισµός). Ισχύει το
ΡΣΘ’85 (Ν. 1561/86). Προωθείται η
επικαιροποίησή του από τον ΟΡΘΕ.

Μελέτες στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού νοµαρχιακού υπονοµαρχιακού επιπέδου, που ωστόσο, κατέληξαν να έχουν
κανονιστικό χαρακτήρα, µέσω του καθορισµού Ζωνών Οικιστικού
Ελέγχου (ΖΟΕ). Εκπονήθηκαν αρκετές µια περίοδο, στο πλαίσιο
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όµως το εγχείρηµα δεν είχε συνέχεια.

9 Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών
Αφορούν σε πόλεις ή τµήµατά τους που
αντιµετωπίζουν κρίσιµα αναπτυξιακά
προβλήµατα. Η πρωτοβουλία για την
κατάρτισή τους ανήκει στο ΥΠΕΚΑ ή στην
οικεία Περιφέρεια και εγκρίνονται µε ΚΥΑ.

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
Παράκτιου και Νησιωτικού
Χώρου

4 12 Περιφερειακά Χωροταξικά

Ρυθµιστικό Αθήνας

Αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ο ΟΡΣΑ είναι
εποπτευόµενος οργανισµός). Ισχύει το
ΡΣΑ’85 (Ν. 1515/85). Προωθείται η
επικαιροποίησή του από τον ΟΡΣΑ.

Περιφερειακό
επίπεδο

Σχέδια/ Μελέτες
κυρίως
Κανονιστικού
Χαρακτήρα και
Περιεχοµένου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Εγκρίθηκε σχετική νοµοθετική πράξη, µε ορίζοντα
δεκαπενταετίας.

16 Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών

Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ)

∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆)

Περιοχές εκτός οικισµών που ορίζονται
µέσω των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και δύνανται
να πολεοδοµηθούν µε ιδιωτική
πρωτοβουλία, για την κάλυψη οικιστικών
κυρίως αναγκών, αλλά και αναγκών
παραγωγικών κλάδων. Περιλαµβάνουν
αρκετές µελέτες (π.χ. κτηµατογράφηση).
Για τον καθορισµό ΠΕΡΠΟ, θα πρέπει
προ της έγκρισης του σχετικού ΓΠΣ /
ΣΧΟΟΑΠ να έχουν εγκριθεί από τον Υπ.
ΠΕΚΑ γενικές κατευθύνσεις ειδικά
ρυθµιζόµενης πολεοδοµικής
δραστηριότητας που θα καλύπτουν
τουλάχιστον την περιοχή ενός Νοµού ή
Νοµ. ∆ιαµερίσµατος.

Χερσαίες ή και θαλάσσιες εκτάσεις που είναι πρόσφορες για
την ανάπτυξη παραγωγικών ή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή
τοµέα, καθώς και πειραµατικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων. Προτείνονται από τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ. Οι
περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται σύµφωνα
µε αίτηση φορέα οποιασδήποτε νοµικής µορφής, στον
οποίο µπορεί να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
του ιδιωτικού τοµέα, νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα, καθώς και ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λπ. Η
εδαφική έκταση της ΠΟΑΠ∆ µπορεί να πολεοδοµηθεί µε
πρωτοβουλία του εν λόγω φορέα (ενδεχόµενη ιδιωτική
πολεοδόµηση για παραγωγικές δραστηριότητες).
Μέχρι σήµερα η εφαρµογή είναι εξαιρετικά περιορισµένη.

17 Περιοχές άρ. 7 ΕΧΠ
Βιοµηχανίας
Στα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ
καθορίζονται από αρκετούς
µελετητές πλέον οι περιοχές
που αναφέρονται στο άρ. 7
του ΕΧΠ Βιοµηχανίας και οι
οποίες παλαιότερα ορίζονταν
ως ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, ΠΕΡΠΟ
Βιοµηχανίας, ΠΟΑΠ∆
Βιοµηχανίας, κλπ. Στο ίδιο
άρθρο δίνονται κατευθύνσεις
για το τι πρέπει να
εφαρµόζεται στις περιοχές
αυτές (µελέτες, διαδικασίες).

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Επιχειρησιακά Προγράµµατα
∆ήµων
Εκπονήθηκαν ή/ και
εκπονούνται από τους
∆ήµους και αφορούν στα
µέτρα και τις δράσεις που θα
υλοποιηθούν στην επικράτειά
τους
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1.2 Το Ισχύον Πλαίσιο και η Αξιολόγησή του
Σκοπός, δοµή και περιεχόµενο του Ειδικού Πλαισίου νια τον Τουρισµό
Σκοπός της ΚΥΑ 24208 (ΦΕΚ 1138/ Β/ 11.06.2009) για τον Τουρισµό είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του Τουρισµού
στον ελληνικό χώρο, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της προστασίας και
της βιωσιµότητας των πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισµό και η διαµόρφωση ενός πλαισίου
κατευθύνσεων προς τον υποκείµενο σχεδιασµό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις.
Ως προς τη δοµή και το περιεχόµενο του Ειδικού Πλαισίου, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα
εξής:



Ο εθνικός χώρος κατηγοριοποιείται µε βάση την ένταση και το είδος της τουριστικής
δραστηριότητας, της γεωµορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων του σε 10 περιοχές (τουριστικά ανεπτυγµένες, τουριστικά αναπτυσσόµενες, περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό,
µητροπολιτικές περιοχές, παράκτιες περιοχές και νησιά, ορεινές περιοχές, πεδινές / ηµιορεινές περιοχές, περιοχές του δικτύου Φύση 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής
ευαισθησίας, παραδοσιακοί οικισµοί και αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία). Ορισµένες κατηγορίες διαιρούνται περαιτέρω σε υποκατηγορίες.



∆ίνονται οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης για κάθε κατηγορία, καθώς και ρυθµίσεις
και περιορισµοί δόµησης. Μεταξύ των κατευθύνσεων ενδεικτικά αναφέρονται: η ανάληψη
δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, η προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου, η παροχή κινήτρων για ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό τουριστικών
υποδοµών, η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, η ενθάρρυνση χωροθετήσεων
που αξιοποιούν τους εναλλακτικούς πόρους κάθε προορισµού, η αξιοποίηση τοπικών
πόρων για την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού κ.ά. Ενώ µεταξύ των ρυθµίσεων ενδεικτικά αναφέρεται η αύξηση των ορίων αρτιότητας των γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και η µείωση των επιτρεπόµενων κλινών ανά στρέµµα, ανάλογα µε τον
τύπο του καταλύµατος. Επίσης, επιχειρείται ο περιορισµός ορισµένων δραστηριοτήτων
µε αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.



∆ίνονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού και τεχνικών υποδοµών, όπως: συνεδριακός τουρισµός, αστικός τουρισµός, θαλάσσιος, πολιτισµικός, αθλητικός τουρισµός, ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός, τουρισµός φύσης, κ.λ.π. ενώ δίνεται η δυνατότητα για προώθηση και άλλων ειδικών µορφών που συµβάλουν στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µιας περιοχής.



∆ίνονται κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς (δάση και δασικές εκτάσεις, αγροτική γη) και την επίλυση συγκρούσεων µε άλλες χρήσεις (βιοµηχανία, εξόρυξη,
αιολικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες), ενώ εισάγεται και η έννοια των σύνθετων και
ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µικτής χρήσης.

Το Πρόγραµµα ∆ράσης του Ειδικού Πλαισίου περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις θεσµικού και διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα. Οι δράσεις θεσµικού χαρακτήρα αφορούν κυρίως στην προσαρµογή των προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών άλλων υπουργείων µε τις κατευθύνσεις
του Ειδικού Πλαισίου και την εναρµόνιση υποκείµενων σχεδίων (Περιφερειακά Πλαίσια, Γενικά
Πολεοδοµικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης), στην τρο-

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ, στην προσαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά στις αναπλάσεις, στις απαιτήσεις του τοµέα του τουρισµού και τέλος προτείνονται πιλοτικές µελέτες οργάνωσης και ανάπλασης περιοχών σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του
Ειδικού Πλαισίου. Οι δράσεις διοικητικού χαρακτήρα αφορούν στη δηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής του και την αξιολόγηση του ρόλου των παραδοσιακών οικισµών για τον τουρισµό.
Είναι χρήσιµο να αναφερθεί η µεταγενέστερη προσθήκη µεταβατικών και τροποποιητικών διατάξεων µε το Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.08.11) για την επίλυση θεµάτων τα οποία είχαν προκύψει µε τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονταν σε εξέλιξη
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ, για περιπτώσεις αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων
που υποβλήθηκαν µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2008 (περιπτώσεις πυρόπληκτων περιοχών), για
την κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου Γ’ του Άρθρου 10 της ΚΥΑ (σύνθετες και ολοκληρωµένες τουριστικές υποδοµές µικτής χρήσης) κ.ά1.
Ο Πίνακας που ακολουθεί επιχειρεί να αποτυπώσει µε εύληπτο και συνοπτικό τρόπο τις βασικές
κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισµό.

1

Βλ. άρθρο 14 του Ν. 4002/2011 (ιδιαίτερα τις παρ. 2 και 3).
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Κατευθύνσεις ΚΥΑ ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού
ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Α. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
(µε κόκκινο στο χάρτη του Παραρτήµατος Ι)

Β. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
(Β1) Με περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
( µε πορτοκαλί στο χάρτη)

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
( ΑΡΘΡΑ 4 & 5
Χωρική
Οργάνωση )

(Β2) Με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων &
εναλλακτικών µορφών τουρισµού
( µε πράσινο στο χάρτη)
(Β3) Υφιστ. χιονοδρ. κέντρ και γύρω οικισµών
Χελµού, Παρνασσού, Τυµφρηστού και
Βερµίου
Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ
Μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες
χρήσεις άλλες
Γ1-Ποµακοχώρια (Βόρεια ΞάνθηςΚοµοτηνής)
Γ2-Ροδόπη (Ελατιά)
Γ3- Άγραφα - Ασπροπόταµος

∆. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡ. ΚΑ-

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ

Αναβάθµιση υφισταµένων
Κατασκ. νέων 4* και 5 * κατά προτεραιότητα εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών, ζωνών χρήσης
γης. Επιτρέπεται και η εκτός σχεδίου

Α) Για τα εντός σχεδίου οι ισχύοντες
Β) Για τα εντός ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ.:
Αρτιότητα=15 στρεµ.
Πυκνότητα : 5*= 8 κ/σ 4* = 9 κ/σ
∆εν εφαρµόζεται :
1. Εκσυγρον υφισταµένων
2. Έγκριση καταλ. σε ισχύ από ΕΟΤ

Κατασκ. νέων 3*,4* και 5 * κατά προτεραιότητα εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών, ζωνών χρήσης
γης. Επιτρέπεται και σε εκτός σχεδίου
Μόνο εντός οικισµών και σε ζώνη πλ. 500 µ. από τα
όριά τους όταν διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός
(ποσοστό αδόµητων οικ < 40%)
∆εν ισχύει για: α) επέκταση υφιστ. β) ειδικές τουρ.
υποδ. µε χωρική εξάρτηση (ιαµατ.πηγές, κ.λπ.) γ) για
σύνθετες και ολοκληρωµένες (αρ. 9)

Α) Για τα εντός σχεδίου οι ισχύοντες
Β) Για τα εκτός οικισµού και εντός ζώνης 500
µ από τα όρια του οικισµού
Αρτιότητα=8 στρεµ.
Πυκνότητα : 5*= 8 κ/σ 4* = 9 κ/σ
3* = 10 κ/σ

Για τους αναπτυγµ. πυρήνες ό,τι για περιοχές Α
Για υπόλοιπη περιοχή ό,τι για Β2

∆εν εφαρµόζεται :
1. Εκσυγρον υφισταµένων
2. Έγκριση καταλ. σε ισχύ από ΕΟΤ

Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών

α) σε ζώνη πλ. 500 µ από τα όρια των οικισµών
αρτιότητα = 2 στρεµ
Σ.∆. = 0,3 - Πυκνότητα= 15 κ/σ
β) στις λοιπές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισµών περιοχές οι ισχύοντες όροι δόµησης

Αναβάθµιση υφισταµένων
Κατασκ. νέων 4* και 5 *εντός σχεδίου πόλεων, ορίων
οικισµών και ζωνών χρήσης γης. Επιτρέπεται η εκτός
σχεδίου, αναφέρεται 3*, αλλά δεν δίνεται πυκνότητα

Α) Για τα εντός σχεδίου οι ισχύοντες
Β) Για τα εκτός ορίων οικισµών εντός ΖΟΕ,
ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.:
Αρτιότητα=10 στρεµ.
Πυκνότητα : 5*= 8 κ/σ 4* = 9 κ/σ
∆εν εφαρµόζεται :
1. Εκσυγρον υφισταµένων
2. Έγκριση καταλ. σε ισχύ από ΕΟΤ

Ε. ΝΗΣΙΑ και ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ
( ΑΡΘΡΑ 4 & 5
Χωρική
Οργάνωση )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Οµάδα Ι – 76 νησιά µε µικρή γεωγρ. έκταση
( όσα δεν ανήκουν στην οµάδα ΙΙ )
Οµάδα ΙΙ – 47 νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα
Οµάδα ΙΙΙ – Βραχονησίδες και ακατοίκητα
α) Βραχονησίδες, τα ενταγµένα σε Natura
2000, τα µικρότερα των 500 στρεµ. και
τα αποµονωµένα
β) Τα υπόλοιπα

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Εντός ορίων οικισµών ξεν µον. µέχρι 100 κλίνες.
Εκτός ορίων οικισµών camping.

ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Α) Για τα εντός σχεδίου οι ισχύοντες
Β) Για τα εκτός ορίων οικισµών και εκτός ορίων
οικισµών :

Εντός ορίων οικισµών και σχεδίων πόλεως ξεν µον.
µέχρι 100 κλίνες.
Εξαιρούνται:
Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος και οικιστικά κέντρα >10.000
κατοίκων.

Ε1= 50+ [(10-Υ) Χ 5]
Παράδειγµα: Ε1= 50+ [(10-Υ) Χ 5] = 50-90 µ.
σε τµήµατα γηπέδων µε κλίση εδάφους < των2
µ. δεν επιτρέπεται η δόµηση

Απαγορεύεται η δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων

∆εν εφαρµόζεται:
1. Επέκταση υφισταµένων
2. Για οργανωµένους υποδοχείς

Κάλυψη εγκαταστ.< 3% της έκτασης του νησιού

Οι τιθέµενοι όροι για τις Οµάδες Ι και ΙΙ των νησιών ισχύουν επί πλέον των προβλέψεων των
περιπτώσεων Α και Β του άρθρου 5.
Οι ισχύοντες πλην της περιπτ. γ) των εξαιρέσεων όπου ισχύει:
Αρτιότητα= 2 στρεµ.
Πυκνότητα : 15 κ/σ
∆εν εφαρµόζεται :
1. Στους παραδοσιακούς και «ενδιαφέροντες»
οικισµούς
2. Στις ζώνες Γ

ΣΤ. ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
( οι περιοχές µε υψόµ > 600 µ. )

Μόνο εντός οικισµών και σε ζώνη πλ. 500 µ. από τα
όριά τους όταν διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός
(ποσοστό αδόµητων οικ < 40%)
∆εν ισχύει για: α) επέκταση υφιστ. β) ειδικές τουρ.
υποδ. µε χωρική εξάρτηση (ιαµατ.πηγές κλπ) γ)
στους στάσιµους οικισµούς του ηπειρωτικού χώρου
µε πληθυσµό < 300 κατ όπου επιτρέπεται εντός οικισµών και σε ζώνη πλ. 300 µ. από τα όριά τους

Ζ. ΠΕ∆ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(οι µη ορεινές, µη παραλιακές, µη µητροπολ. και οι αντιστ. Εύβοιας & Κρήτης)

Αν ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες Α,Β,Γ,Η,Θ,Ι ακολουθούν τις σχετικές κατευθύνσεις
Για τις υπόλοιπες δεν δίνονται κατευθύνσεις

Η. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA
2000

Θ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Ι. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Μόνο µικρές µονάδες (= 100 κλ ) εντός οικισµών και
σε ζώνη πλ. 500 µ. από τα όριά τους όταν διαπιστώΜέχρι τον καθορισµό χρήσεων και δραστηριοτήνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων οικ <
των στις περιοχές αυτές, εφαρµόζονται οι ισχύ40%)
οντες «εντός σχεδίου» για τα εντός οικισµού και
∆εν ισχύει για: α) τις περιοχές Θ (παραδοσιακοί
οι ισχύοντες «εκτός σχεδίου» για τη ζώνη των
οικισµοί) β) επέκταση υφιστ. γ) ειδικές τουρ. υποδ.
500 µ.
µε χωρική εξάρτηση (ιαµατ.πηγές κλπ) δ) για σύνθετες και ολοκληρωµένες (Άρ. 9)
∆ίνονται απλώς κατευθύνσεις. Στην αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ορεινών οικισµών µετατροπή κτιρίων µε αύξηση δόµησης µέχρι 40%.
∆ίνονται κατευθύνσεις
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ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ

(Α) Συνεδριακός Τουρισµός

Στις περιοχές Α και στις ευρύτερες περιοχές των αστικών κέντρων των 26 πόλεων που αναφέρονται στο
παρακάτω (Β)

(Β) Αστικός Τουρισµός

Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και 21 επαρχ. πόλεις. Εκσυγχρονισµός και βελτίωση του
ξενοδ. δυναµικού.

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός

Προτείνεται η δηµιουργία 11 ενοτήτων θαλάσσιου τουρισµού µε αντίστοιχα κέντρα υποστήριξης.

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

(∆1) Θρησκευτικός Τουρισµός
ΑΡΘΡΟ 6
Ειδικές µορφές τουρισµού

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός
(Ε1) Άλλες µορφές

∆ίνονται κατευθύνσεις
∆ίνονται κατευθύνσεις

(Ε1.1) Γκόλφ

Νέα σε: Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Ζάκυνθο, Ηλεία, Μεσσηνία και
Χαλκιδική

(Ε1.2) Χιονοδροµικός

Μόνο εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση και επέκταση υπαρχόντων

(Ε1.3) Καταδυτικός

∆ίνονται κατευθύνσεις

(Ε1.4) Ορεινού χώρου

∆ίνονται κατευθύνσεις

(Ζ) Φύσης (ΟικοτουρισµόςΑγροτουρισµός)
(Η) Γεωτουρισµός
(Θ) Άλλες Ειδικές µορφές τουρισµού
ΑΡΘΡΟ 9
Σύνθετες και ολοκλ. τουρ. υποδοµές

∆ίνονται κατευθύνσεις
∆ίνονται κατευθύνσεις
∆ίνονται κατευθύνσεις
Βλ., επίσης
και Ν. 4002/11.

Πηγή: ∆/νση Χωροταξίας/ Τµήµα Β’

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Αξιολόγηση του Πλαισίου
Το τελικό σχέδιο ΚΥΑ του ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισµού, υποβλήθηκε για ψήφιση στην Επιτροπή
Συντονισµού της Κυβερνητικής Επιτροπής µε εισήγηση του τ. Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε στις 29.04.2009,
εγκρίθηκε στις 04.06.2009 και δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 11.06.2009. Καθώς έχει παρέλθει
χρονικό διάστηµα πλέον των δύο ετών από την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου, προκύπτει ανάγκη σύνταξης της προβλεπόµενης από το Άρθρο 7 του Ν. 2742/1999 έκθεσης αξιολόγησης για
τον τρόπο εφαρµογής του. Κατά συνέπεια, ως έτος βάσης για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης
λαµβάνεται το 2009, στο βαθµό που το επιτρέπουν τα διαθέσιµα στοιχεία. Το ότι από την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου µέχρι σήµερα έχει µεταβληθεί η δηµοσιονοµική και οικονοµική κατάσταση στη χώρα και η τουριστική πολιτική, ενώ έχουν υλοποιηθεί σηµαντικές θεσµικές αλλαγές, όπως ήταν η ψήφιση του Ν. 4002/2011, καθιστά ιδιαίτερα χρήσιµη την αξιολόγηση του Ειδικού Πλαισίου, τη διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων και εφόσον κριθεί ώριµο, τη συµπλήρωση, βελτίωσή του και προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2.

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η παρουσίαση της τρέχουσας κοινωνικο – οικονοµικής
κατάστασης και οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο του τουρισµού, ενώ γίνεται αναφορά και
στην προηγούµενη διετία.
Το κεφάλαιο ακολουθεί την εξής δοµή:



Εξέλιξη Βασικών Αναπτυξιακών ∆εικτών



Εξελίξεις, Τάσεις και Προοπτικές στον Κλάδο του Τουρισµού
• Η Συµβολή του Τουρισµού στην Ελληνική Οικονοµία
• Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος
• Η Επίπτωση της Κρίσης στον Τουρισµό και οι ∆ιαφαινόµενες Προοπτικές για τη Χώρα µας

2.1 Εξέλιξη Βασικών Αναπτυξιακών ∆εικτών
Το µακροοικονοµικό περιβάλλον της χώρας έχει διαφοροποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση
µε αυτό της περιόδου που προετοιµάζονταν η ισχύουσα ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισµένοι βασικοί αναπτυξιακοί δείκτες της
χώρας και της ΕΕ, απ’ όπου προκύπτει ότι η γενική κατάσταση έχει επιδεινωθεί, στην περίοδο
2008-2010 (ενώ τα προκαταρκτικά στοιχεία του 2011 δείχνουν µικρή ανάκαµψη στα τουριστικά
µεγέθη, που όµως δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει, µε βάση τα πρώτα δηµοσιεύµατα του 2012),
ειδικότερα :



Το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε µονάδες αγοραστικής δύναµης) στην Ελλάδα το 2009 ήταν
στο επίπεδο του 84,5% του αντίστοιχου της ΕΕ των 15 και του 93% της ΕΕ των 27. Η
Ελλάδα, κατά την προηγούµενη δεκαετία κάλυψε σηµαντικό µέρος της απόστασης που
τη χώριζε παλαιότερα από τους µέσους όρους των εταίρων της (κατά κεφαλήν ΑΕΠ το
2000: 65,6% της ΕΕ των 15). Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις της χρηµατοπιστωτικής
και δηµοσιονοµικής κρίσης επέφεραν δυσµενείς επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας µε αποτέλεσµα τη µείωσή του το 2010 στο επίπεδο του 80% του αντίστοιχου της ΕΕ των 15
και του 88,8% της Ε.Ε. των 27.



Με 11,31 εκατοµµύρια κατοίκους περίπου το 2010, η Ελλάδα αναλογεί στο 3,5% του
συνολικού πληθυσµού της ΕΕ των 15 και στο 2,3% του πληθυσµού της ΕΕ των 27.



Το επίπεδο συνολικής ανεργίας στην Ελλάδα είναι κατά πολύ υψηλότερο από τον Κοινοτικό µέσο όρο. Παρά την πτώση του από 11,3% το 2000 σε 9,7% το 2005, το ελληνικό ποσοστό παρουσιάζει µεγάλη αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια, υπερβαίνοντας κατά
48% το αντίστοιχο µέσο ποσοστό της ΕΕ το 2010, ενώ διατηρεί την αυξητική του πορεία
και κατά το 2011 και φαίνεται ότι συνεχίζει να αυξάνεται και το 2012. Αυξηµένο, επίσης,
αν και µε πολύ µικρότερο ρυθµό, παρουσιάζεται και το µέσο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ
των 27 µεταξύ των ετών 2005 και 2010.



Η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, µε 66 εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις τουριστών το 2009 και περί τα 16 εκατοµµύρια αφίξεις τουριστών ετησίως, κατέχοντας τη 10η
θέση στη σχετική κατάταξη των 27 χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, ο ανταγωνισµός ενισχύεται,
η αυξητική τάση που παρατηρήθηκε στα τουριστικά µεγέθη το 2011 δεν είναι βέβαιο ότι

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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θα συνεχίσει το 2012, ενώ η εγχώρια τουριστική αγορά συρρικνώνεται και οι προοπτικές του κλάδου για το 2012 δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ευοίωνες.



Περισσότερο από το 50% του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας διενεργείται µε τις υπόλοιπες χώρες-µέλη της ΕΕ. Με την είσοδο των 12 νέων κ-µ (10 το 2004 και 2 το
2007), ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει η χώρα σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες
εντάθηκε.



Το 59% περίπου του ΑΕΠ της χώρας είναι συγκεντρωµένο στην Αττική και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως πέριξ της Θεσσαλονίκης), ενώ το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ εµφανίζεται στο νοµό-δορυφόρο της Αττικής, το Νόµο Βοιωτίας (λόγω
συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων στα Οινόφυτα). Υψηλό κατά κεφαλή ή
σχετικά υψηλή συγκέντρωση ΑΕΠ εµφανίζεται σε Περιφέρειες µε έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Αντίθετα, οι φτωχότερες περιφέρειες
της χώρας είναι διαχρονικά οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε κατά
κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες PPS ίσο µε 60% του µέσου όρου της ΕΕ των 27, ∆υτικής Ελλάδας µε 65%, Ηπείρου µε 66% και Θεσσαλίας µε 70% αντίστοιχα.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Συγκριτικά Στοιχεία της Ελλάδας και της ΕΕ: Βασικοί Αναπτυξιακοί ∆είκτες
Ε.Ε.
Ελλάδα
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
2010 σε αγοραίες τιµές (δισ. €)
Αύξηση ΑΕΠ 2004-2010 σε τρέχουσες τιµές
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε PPS - ΕΕ 27 = 100
2000 (EE 15 = 100)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 2010 ανά Τοµέα
Γεωργία & Αλιεία
Βιοµηχανία
Υπηρεσίες
Πληθυσµός - 1η Ιανουαρ. του έτους (εκ.)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Απασχόληση - Ανεργία
Ποσοστό Απασχόλησης
2000
2005
2010
Ποσοστό Ανεργίας (4ο τρίµηνο του έτους)
2000
2005
2010
Τοµεακή Σύνθεση Απασχόλησης 2010
Γεωργία
Βιοµηχανία
Υπηρεσίες
Εξωτερικό Εµπόριο 2010 (δισ. €)
Εισαγωγές
Από ΕΕ 27
Εκτός ΕΕ 27
Σύνολο
Εξαγωγές
Προς ΕΕ 27
Εκτός ΕΕ 27
Σύνολο
Ισοζύγιο
Με ΕΕ 27
Με εκτός ΕΕ 27
Σύνολο
∆ιανυκτερεύσεις Τουριστών (000)
Ηµεδαποί
2005
2006
2007
2008
2009
Αλλοδαποί
2005
2006
2007
2008
2009
Σύνολο
2005
2006
2007
2008
2009
Μεταβολή Βιοµηχανικής Παραγωγής
2004 - 2010
(περιλαµβάνονται οι κατασκευές)

Των 15

Των 27

Ελλάδα % Ε.Ε.
Των 15
Των 27

227,3
22,7%

11.314,1
12,8%

12.257,5
15,5%

2,0%
177%

1,9%
146%

65,6
91
92
90
92
93
88

100
113
112
111
111
110
110

100
100
100
100
100
100

65,6%
80,5%
82,1%
81,1%
82,9%
84,5%
80,0%

91,0%
92,0%
90,0%
92,0%
93,0%
88,0%

3,3%
17,9%
78,8%

1,5%
24,0%
74,4%

1,7%
24,7%
73,6%

215%
74%
106%

193%
72%
107%

11,08
11,13
11,17
11,21
11,26
11,31

316,30
318,08
319,82
321,75
323,24
324,17

491,13
493,21
495,29
497,69
499,71
501,13

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%

56,5%
60,1%
59,6%

63,4%
65,4%
65,4%

63,5%
64,1%

89%
92%
91%

95%
93%

11,3%
9,7%
14,2%

7,6%
8,2%
9,6%

8,9%
9,6%

149%
118%
148%

109%
148%

9,2%
16,9%
73,9%

3,0%
27,0%
70,0%

4,7%
28,7%
66,6%

307%
63%
106%

196%
59%
111%

24,26
23,393
47,653

2.461,203
1.501,761
3.962,964

1,0%
1,6%
1,2%

10,054
6,095
16,149

2.538,393
1.348,778
3.887,171

0,4%
0,5%
0,4%

-14,206
-17,298
-31,504

77,190
-152,983
-75,793

14.530
14.741
17.339
17.651
19.345

1.338.082
1.349.193
1.339.606
1.335.021
1.330.805

1,1%
1,1%
1,3%
1,3%
1,5%

40.734
43.055
48.081
47.974
46.677

910.637
955.304
974.118
963.782
902.591

4,5%
4,5%
4,9%
5,0%
5,2%

55.264
57.797
65.420
65.625
66.022

2.248.720
2.304.498
2.313.724
2.298.802
2.233.396

2,5%
2,5%
2,8%
2,9%
3,0%

-41,2%

-7,0%

-4,8%

Πηγή: EUROSTAT

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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2.2 Εξελίξεις, Τάσεις και Προοπτικές στον Κλάδο του Τουρισµού
2.2.1 Η Συµβολή του Τουρισµού στην Ελληνική Οικονοµία
Ο τουρισµός τα τελευταία τριάντα χρόνια αποτελεί για την Ελλάδα έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης, δηµιουργίας εισοδήµατος και απασχόλησης. Η συµµετοχή του στο
ΑΕΠ είναι σταθερά µεγαλύτερη από 15% (βλέπε Πίνακα κατωτέρω), ενώ κατά περιόδους έχει
ξεπεράσει το 18%.
Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι ακόµα και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, το ποσοστό συµβολής της τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ της Ελλάδας παραµένει σηµαντικό, φτάνοντας το
15,3% για το 2010. Όµως τα έτη 2009 και 2010 παρουσίασαν υστέρηση τουριστικών µεγεθών σε
σχέση µε το 2008, κατά το οποίο τα µεγέθη ήταν υψηλότερα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Η συµβολή του τουρισµού σε ΑΕΠ, απασχόληση, εµπορικό ισοζύγιο
1990

2000

2008

2009

2010

ΑΕΠ

15,2%

15,9%

16,5%

15,2%

15,3%

Άµεση και έµµεση απασχόληση
(% επί συνολικής απασχόλησης)

19,5%

19,8%

19,3%

18,5%

17,9%

Άµεση και έµµεση απασχόληση
(΄000)

731,8

781

817,1

774,2

746,2

Πηγή: ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, κ.λπ.
Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι το έτος 2011 εµφανίζεται ανάκαµψη και τα δεδοµένα του δωδεκάµηνου υποστηρίζουν την τάση αυτή. Στα 13 σηµαντικότερα αεροδρόµια της χώρας οι αφίξεις
είναι 11.528.782 το 2011 έναντι 10.611.219 στην ίδια περίοδο το 2010, ήτοι αυξηµένες κατά
8,65%. Η αυξητική τάση όµως µειώθηκε στο τελευταίο τρίµηνο, γιατί στο πρώτο εννεάµηνο στα
ίδια 13 σηµαντικότερα αεροδρόµια της χώρας οι αφίξεις ήταν 10.339.553 το 2011 έναντι
9.428.017 (στην ίδια περίοδο το 2010), ήτοι αυξηµένες κατά 9,67%. Οι πρώτες αναφορές του
2012 δεν είναι ενθαρρυντικές για τη συνέχιση της τάσης.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Πηγή: ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων από AIA (για το αεροδρόµιο της Αθήνας) – ΥΠΑ (για τα υπόλοιπα αεροδρόµια)
Η συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση είναι σηµαντική, ιδίως στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης και της µεγάλης ανεργίας που παρατηρείται. Με το δεδοµένο ότι ο τουρισµός είναι
εντάσεως εργατικού δυναµικού, παρατηρούµε ότι σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας
µας απασχολείται άµεσα ή έµµεσα στον τουριστικό τοµέα. Το 2010, η συνολική απασχόληση
στην τουριστική οικονοµία (746.200 θέσεις εργασίας) αντιστοιχεί στο 17,9% των απασχολουµένων, όπως φαίνεται στον προηγούµενο Πίνακα.
Βάσει πρόσφατων µελετών2 εκτιµάται, πως µέχρι το 2019 η απασχόληση στην τουριστική οικονοµία µπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 360.000 άτοµα, διαµορφώνοντας το µέγεθος της συνολικής απασχόλησης σε ένα επίπεδο ικανό να καλύψει το 100% των ανέργων του 2010. Σήµερα (αρχές 2012), έχει ιδιαίτερα αυξηθεί ο αριθµός των ανέργων και δεν υπάρχουν στοιχεία για τις
δυνατότητες του τουρισµού να καλύψει τις θέσεις αυτές.
Μελέτη του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ταξιδίων και Τουρισµού3 αναφέρει ότι η συνολική συνεισφορά - επίδραση του τουρισµού στην απασχόληση ήταν περίπου 768.000 θέσεις το 2011 και
εκτιµάται ότι µπορεί να αυξάνεται κατά 2,1% κατ’ έτος για να φθάσει τις 944.000 θέσεις το 2021
αντιστοιχώντας στο 21,7% του συνόλου.

Η σηµασία του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία/ κοινωνία και προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη – Μελέτη Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Φεβρουάριος 2010

2

3

“Travel and Tourism Economic Impact GREECE – World Travel and Tourism Council (WTTC) 2011
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Επισηµαίνεται ότι είναι σηµαντική η συµβολή του τουρισµού στην κάλυψη του ελλείµµατος του
εµπορικού ισοζυγίου, αλλά µειώνεται ως ποσοστό του, λόγω της πολύ µεγαλύτερης αύξησης του
πρώτου, σε σχέση µε την αύξηση του δεύτερου.
Η συµβολή του τουρισµού στο εµπορικό ισοζύγιο

Κάλυψη ελλείµµατος εµπορικού
ισοζυγίου

1990

2000

2009

20,8%

45,9%

33,7%

Πηγή: ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, κ.λπ.
Υπολογίζεται ότι η τουριστική κατανάλωση επηρεάζει το 60% των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, ενώ ο τουριστικός πολλαπλασιαστής εκτιµάται σε 2,184, το οποίο σηµαίνει πως για κάθε
Ευρώ που καταναλώνεται στον τουρισµό δηµιουργείται υπερδιπλάσια δευτερογενής κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονοµία, όπως φαίνεται από την συµµετοχή στο εµπορικό ισοζύγιο.
Η διεθνής και η ελληνική οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τον ελληνικό τουρισµό και µόνο το
2011 ήταν έτος ανάκαµψης, µε σηµαντική αύξηση των αφίξεων αλλοδαπών, κυρίως από τη Ρωσία και το Ισραήλ και µε σχετική ανάκαµψη και των εσόδων. Όµως, είναι ανησυχητικό ότι η µέση
κατά κεφαλήν δαπάνη παραµένει χαµηλή και το 2010 ανέρχεται σε 640€ έναντι 730€ που ήταν το
2008.
Θετικές προοπτικές του Ελληνικού τουρισµού διαγράφονται για την επόµενη δεκαετία, εάν ληφθεί
υπόψη ότι ο παγκόσµιος τουρισµός συνεχίζει να αυξάνεται, όπως αναφέρεται στη Μελέτη «Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά». Από τη µελέτη αυτή προκύπτουν δυνατότητες σηµαντικής αύξησης
τόσο των εσόδων, όσο και της απασχόλησης.
Θετικές προοπτικές, κατ’ αρχήν, αναφέρονται και στην ετήσια έκθεση για την Ελλάδα του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC)4, όπου εκτιµάται ότι παρά την εµφανιζόµενη
µείωση στην τελευταία διετία - βλέπε επόµενο διάγραµµα - η συνεισφορά στο ΑΕΠ µπορεί να
αυξηθεί στο 4,0% κατ’ έτος5 για να φθάσει τα 52,2 δις Ευρώ το 2021 (18,5% του ΑΕΠ), από 35,3
δις Ευρώ σήµερα (15,8% του ΑΕΠ), λόγω της διεθνούς αύξησης του τουρισµού.

4
5

, Travel and Tourism Economic Impact- Greece Report - World Travel and Tourism Council (WTTC) 2011
Ό.π.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Άµεση συνεισφορά του τουρισµού στο ΑΕΠ της Ελλάδος

Πηγή: Greece Report – WTTC 2011
Ωστόσο, κρίσιµη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των θετικών προοπτικών είναι η διατήρηση της αυξητικής τάσης που παρουσιάστηκε το 20116 και η εφαρµογή σειράς παρεµβάσεων
και βελτιωτικών ενεργειών που αναφέρονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3, περί της στρατηγικής του ελληνικού τουρισµού. Επιπρόσθετα, η γενικότερη πολιτική και οικονοµική κατάσταση
στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και η δραστηριότητα στις ανταγωνίστριες χώρες,
θα επηρεάσουν ανάλογα την κατάσταση στην Ελλάδα (η οποία και λόγω της οικονοµικής κρίσης
διαθέτει πολύ χαµηλότερα κονδύλια για την τουριστική προβολή και προώθηση από ότι τα προηγούµενα χρόνια).
Αναλυτικότερη περιγραφή της παρούσας κατάστασης και των προοπτικών περιλαµβάνεται στα
επόµενα και στο Κεφάλαιο 3, και ειδικότερα στο υποκεφάλαιο 2.2.3 «Επίπτωση της Κρίσης στον
τουρισµό» και στο υποκεφάλαιο 3.4.2 «Η διετία 2010-2011».

2.2.2 Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος
Συγκρινόµενος σε παγκόσµιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισµός συνεχίζει να καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις σε όρους εσόδων και πλήθους αφίξεων, παρά τα σοβαρά προβλήµατα που
έχει δηµιουργήσει η διεθνής οικονοµική κρίση, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της
χώρας (βλ. επόµενη ενότητα).
Όµως, η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται πλέον µόνο προορισµούς όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Τα
τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί προορισµοί έχουν αναπτυχθεί - 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. ∆ηλαδή, απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες από
τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και προσπαθούν να προσελκύσουν µαζικό τουρισµό, που συνεχίζει να αποτελεί για την Ελλάδα, το µεγαλύτερο τµήµα τα τουριστικής πελατείας. Κύριο συγκριτικό πλεονέκτηµα των ανταγωνιστών είναι το χαµηλό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών
και δευτερευόντως, η καλή ποιότητα των υπηρεσιών.
Επίσης, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού
(UNWTO), η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας το 2010 ήταν σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε
το πρόσφατο παρελθόν, δεδοµένης και της σηµαντικής ανόδου άλλων ανταγωνιστικών προορισµών:
6

Επισηµαίνεται ότι οι επαγγελµατικοί φορείς εκφράζουν τους πρώτους δύο µήνες του 2012 µεγάλη ανησυχία για
την γενικότερη κατάσταση δηλώνοντας σηµαντικές µειώσεις «προ-κρατήσεων» από τουλάχιστον τις δύο µεγάλες
παραδοσιακές αγορές, της Μεγ. Βρετανίας και της Γερµανίας.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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17η σε επίπεδο διεθνών αφίξεων (16η το 2009) και



21η σε επίπεδο εσόδων (15η το 2009).

Τα στοιχεία του 2010 σε σχέση µε τις κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου φαίνονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Οι επιδόσεις της Ελλάδας συγκριτικά µε τους κυριότερους διεθνείς ανταγωνιστικούς
προορισµούς
∆είκτες Απόδοσης
2010

Ελλάδα και Ανταγωνιστές
Ελλάδα

Ισπανία

Κύπρος

Τουρκία

Αίγυπτος

Κροατία

Κατάταξη –∆ιεθνείς
Αφίξεις

17η

4η

Κάτω από
την 50η

7η

18η

26η

Κατάταξη – Έσοδα

21η

2η

Κάτω από
την 50η

10η

22η

33η

∆ιεθνείς
Αφίξεις
2010 (εκατ.)

15

52,7

2,2

27

14,1

9,1

% µεταβολή αφίξεων 2000-2010

21%

13.6%

-18.5%

181.3%

176.5%

71.7%

Έσοδα – 2010 δις
USD

12,7

52,5

2,2

20,8

12,5

8,3

% µεταβολή εσόδων
2000-2010

38%

75%

15,8%

173,7%

190,7%

196,4%

Μέση κατά κεφαλή
∆απάνη ανά ταξίδι
σε USD

846,7

996,2

1.000

770,4

886,5

912,1

Μερίδιο αγοράς παγκόσµια σε Αφίξεις

1,6%

5,6%

0,2%

2,9%

1,5%

1%

Μερίδιο αγοράς παγκόσµια σε Έσοδα

1,4%

5,7%

0,2%

2,3%

1,4%

0,9%

Πηγή : ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, World Economic Forum
Ωστόσο, ενώ η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου είναι σχετικά υψηλή (29η θέση στην
παγκόσµια κατάταξη) συγκριτικά µε τη θέση που καταλαµβάνει η χώρα στο Γενικό ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας (83η θέση στην παγκόσµια κατάταξη), είναι σχετικά χαµηλή αποτιµώµενη σε όρους διεθνών συγκρίσεων.
Ενδεικτικά στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η κατάταξη στο ∆είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας για το 2010 γειτονικών µεσογειακών χωρών, σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF 2011).
Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού και επιλεγµένων διεθνών ανταγωνιστών

∆είκτης Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (παγκόσµια κατάταξη)

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ισπανία

Κύπρος

Ιταλία

Ελλάδα

8η

24η

27η

29η
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Γενικός ∆είκτης Ανταγωνιστικότητας (παγκόσµια
κατάταξη)

Ισπανία

Κύπρος

Ιταλία

Ελλάδα

42η

40η

48η

83η

Πηγή: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011- WEF 2011, The Global Competitiveness Report 2010-2011 – WEF 2010
Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα αποτελεί σοβαρή αδυναµία του τουρισµού µας και αποδίδεται κατά
κύριο λόγο στα διαρθρωτικά προβλήµατα της τουριστικής οικονοµίας και στην αναποτελεσµατικότητα της τουριστικής πολιτικής ως προς τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος και τη
διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς.
Είναι σηµαντικό ότι η χώρα µας δεν έχει κατορθώσει να διατηρήσει το µερίδιο της στην παγκόσµια και στην Ευρωπαϊκή αγορά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση στον αριθµό ταξιδίων και
στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.
Το µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς µειώνεται από 1,74% το 2008 σε 1,6% το 2010 και δυστυχώς, αντίστοιχα µειώνεται από 3,29% σε 3,15% το µερίδιο στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Ειδικότερα διαπιστώνονται τα εξής:



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 παραθεριστικό τουρισµό και να επιµηκύνει την
περίοδο ζήτησής του.



∆ιατηρείται η εξάρτηση από τον οργανωµένο παραθεριστικό τουρισµό, που χαρακτηρίζεται από χαµηλή τιµή πακέτου και χαµηλή συναλλαγµατική απόδοση για τη χώρα –
προορισµό και καθοριστική συγκέντρωση της ζήτησης στο χρόνο (υψηλή εποχικότητα)
και στο χώρο (προορισµοί καθίστανται µόνο οι περιοχές που δέχονται ναυλωµένες
πτήσεις).



Εντοπίζονται ελλείψεις στη γενική υποδοµή και τις µεταφορές (κυρίως περιφερειακά
αεροδρόµια, αλλά και οδικό δίκτυο, λιµάνια, κατάσταση σιδηροδρόµων, ακτοπλοΐας,
ανυπαρξία αεροµεταφορέα για ναυλωµένες πτήσεις, κ.λπ.).

Η τουριστική κίνηση είναι έντονα εποχική, όπως φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα, ενώ µέχρι σήµερα οι προσπάθειες που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει πρέπει να γίνουν και για την άµβλυνση της εποχικότητας του τουρισµού, αλλά και για την αντιµετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης
της τουριστικής προσέλευσης σε συγκεκριµένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

26

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού

Εποχικότητα τουριστικής ζήτησης, Ελλάδα και Μ.Ο ανταγωνιστών, 2009

Πηγή: ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, “Instituto de Estudos Turisticos” (Ισπανία), “State Institute of Statistics”(Τουρκία), “Ministry of
Tourism” (Αίγυπτος), “Turismo de Portugal” (Πορτογαλία)
Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες της πολιτείας, όπως αναφέρεται σε επόµενη ενότητα, σταδιακά στοχεύουν στην δωδεκάµηνη τουριστική δραστηριότητα και στην γεωγραφική διάχυση µε ανάπτυξη του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, µε επιθυµητό αποτέλεσµα τη µείωση της
διακύµανσης της πληρότητας και την επέκταση της τουριστικής περιόδου µε την ένταξη στο τουριστικό προϊόν περιοχών, που είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν και παράλληλα, µε την ανάπτυξη ειδικών- εναλλακτικών µορφών τουρισµού και µε ολοκληρωµένα προγράµµατα αναψυχής.
Οι ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται από ποικιλία, απευθύνονται σε
τουρίστες κάθε οικονοµικής δυνατότητας και προσαρµόζονται δυναµικά στις προτεραιότητες και
τις απαιτήσεις τους. Στόχος της ανάπτυξής τους είναι ο περιορισµός ή/ και η εξάλειψη της εποχικότητας, µέσω της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου και η ποιοτική αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος.
Ενδεικτικές ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού µε µεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αποτελούν οι εξής7:



Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας και Ιαµατικός Τουρισµός / Θερµαλισµός



Συνεδριακός Τουρισµός



Θαλάσσιος Τουρισµός (Τουρισµός Κρουαζιέρας, Γιώτινγκ, κ.ά.)



Αθλητικός Τουρισµός (διάφορα αθλήµατα αναψυχής)



Θρησκευτικός Τουρισµός



Κ.λπ.

7

Σηµειώνεται ότι, τα τηρούµενα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στοιχεία δεν περιλαµβάνουν ανάλυση των
κατά περίπτωση δραστηριοτήτων των επισκεπτών, ενώ η συνήθης ανάλυση ακολουθεί την διεθνή κατανοµή
ταξιδίων: επαγγελµατικών, αναψυχής, επίσκεψης συγγενών και φίλων, κ.α. ∆εδοµένου ότι δεν έχει ακόµη γίνει
στην Ελλάδα συγκροτηµένη απογραφή των δραστηριοτήτων ειδικών - εναλλακτικών µορφών, που προϋποθέτει
και την «κοινής αποδοχής» κατηγοριοποίηση (για την οποία όµως και διεθνώς διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις) δεν είναι δυνατή τέτοια αναφορά. ∆ιεθνώς σε δηµοσιευµένη βιβλιογραφία αναφέρονται, για µερικές περιπτώσεις, αποσπασµατικά στοιχεία. Για συγκεκριµένες ειδικές-εναλλακτικές µορφές έχουν προκηρυχθεί από την
∆ιαχειριστική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ορισµένες ειδικές µελέτες, που πιθανόν θα
αποτυπώσουν, όταν ολοκληρωθούν ενδεικτικά στοιχεία.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Γενικά, δεν έχει γίνει επαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ειδικών - εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ακόµα.
Ενδεικτικά, επισηµαίνεται για τον «τουρισµό υγείας - ευεξίας - ιαµατικός, κ.λπ.» ότι αν και αποτελεί από το 2007 (Μελέτη Στρατηγικής Ελληνικού Τουρισµού) άξονα προτεραιότητας και εντάσσεται, τόσο τότε (2007-08), όσο και σήµερα στις εννέα κατηγορίες - άξονες προτεραιότητας ενεργειών προώθησης του τουρισµού (τριετής στρατηγική τουριστικής προβολής ΕΟΤ 2010-2013),
στην πράξη δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόµα συγκεκριµένες, εξειδικευµένες και στοχευµένες ενέργειες.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η µειωµένη ανταγωνιστικότητα οφείλεται και σε υστέρηση επικαιροποίησης ή αναµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου που διέπει ειδικές µορφές τουρισµού, ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη αρκετά σχέδια νόµων που αντιµετωπίζουν τα θέµατα αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις, η µειωµένη ανταγωνιστικότητα οφείλεται σε ελλείψεις υποδοµών ή ειδικών εγκαταστάσεων ή ακόµα και σε αδυναµίες προσέλκυσης επενδυτών.

2.2.3 Η Επίπτωση της Κρίσης στον Τουρισµό και οι ∆ιαφαινόµενες Προοπτικές για
τη Χώρα µας
Η επίπτωση της κρίσης στο διεθνή τουρισµό
Η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008-2009 που επηρέασε σηµαντικά και τη χώρα µας,
είχε τη βάση της σε καίρια δοµικά προβλήµατα, τα αποτελέσµατα της οποίας εκτείνονται και επηρεάζουν κάθε τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής δοµής. Οι κλάδοι του τουρισµού, των κατασκευών, της γεωργίας - αλιείας και των µεταφορών ήταν εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο,
παρουσιάζοντας σηµαντικές ζηµιές.
Ειδικότερα, για τον κλάδο του τουρισµού, τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο ο ελληνικός,
όσο και ο παγκόσµιος τουρισµός, εξακολουθούν να βιώνουν τις δυσµενείς επιπτώσεις από την
παγκόσµια οικονοµική κρίση. Οι περισσότερες από τις ανταγωνίστριες της Ελλάδας χώρες σε
τουριστικό επίπεδο παρουσίασαν µείωση τόσο στις αφίξεις, όσο και στις εισπράξεις, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που ακολουθεί.
Η επίπτωση της οικονοµικής κρίσης σε µεγάλους τουριστικούς προορισµούς (2007 2009)

Πηγή: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011- World Economic Forum 2011

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Η επίπτωση της κρίσης στον εισερχόµενο τουρισµό
Όσον αφορά στη χώρα µας, σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το διάστηµα
Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2010:



οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 9.611,3 εκατ. Ευρώ, έναντι 10.400,2
εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστηµα το 2009, σηµείωσαν δηλαδή µείωση 7,6%.



η Μέση κατά Κεφαλή ∆απάνη (ΜΚ∆) των τουριστών που µας επισκέφτηκαν µειώθηκε
κατά 8,18%, δηλαδή από 697 ευρώ το 2009 σε 640 ευρώ το 2010. Η µείωση της ΜΚ∆
οφείλεται στη µείωση της µέσης διάρκειας παραµονής τους αλλά και στη συρρίκνωση
του ταξιδιωτικού τους προϋπολογισµού.

Τα µεγέθη σηµείωσαν ελαφρά βελτίωση το 2011 και τα στοιχεία που αφορούν την έως τώρα εξέλιξη των µεγεθών του κλάδου για το σύνολο του 2011 είναι αισιόδοξα, χωρίς όµως η ίδια αισιοδοξία να χαρακτηρίζει και την πρόβλεψη για την πορεία των µεγεθών αυτών το 2012.
Ως προς τις προβλέψεις του 2012, από φορείς του κλάδου αναφέρεται8, µεταξύ άλλων, ότι:



Ο ελληνικός τουρισµός, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει, καταγράφει σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το 2010, τόσο σε επίπεδο εσόδων,
όσο και σε επίπεδο διεθνών αφίξεων.



Η πρώτη εικόνα για το 2012 είναι ότι θα είναι µια εξαιρετικά αβέβαιη χρονιά, που θα
επηρεαστεί από πιθανή νέα διεθνή οικονοµική ύφεση, από την επανάκαµψη των χωρών της Βόρειας Αφρικής και κυρίως από την όποια εικόνα σοβαρού και ευνοµούµενου
κράτους διαµορφωθεί για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Συνολικά οι προοπτικές για το
2012 εµφανίζονται αρνητικές.



Με δεδοµένη την ανισοκατανοµή µεταξύ διεθνούς και εγχώριας ζήτησης και τη µείωση
του διαθέσιµου εισοδήµατος των Ελλήνων, είναι προφανές ότι οι περιοχές της χώρας
που έχουν µεγαλύτερο ή αποκλειστικό µερίδιο στον εσωτερικό τουρισµό, θα αντιµετωπίσουν σοβαρό πρόβληµα.

Με τις πολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα που εµφανίστηκε στις ηµέρες πριν τον διορισµό
της παρούσας Κυβέρνησης συνεργασίας, που συνέπεσε µε τη διοργάνωση της διεθνούς τουριστικής Έκθεσης WTM 2011 στο Λονδίνο, δόθηκε µία αίσθηση «ανασφάλειας» και οι αντιδράσεις
των διεθνών tour operators δεν ήταν θετικές για τη χώρα αυτή την περίοδο. Έτσι, η µείωση των
προκρατήσεων, όσο και η έλλειψη ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων (στοιχεία που
προκύπτουν από καταγραφή του ΣΕΤΕ), καταδεικνύουν τη διάνυση µίας περιόδου για το ελληνικό τουριστικό προϊόν που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως δύσκολη (τουλάχιστον για το
2012). Συµπερασµατικά, τα σχετικώς αισιόδοξα µηνύµατα που προκύπτουν από τα έως τώρα
διαθέσιµα στοιχεία για το 2011, πρέπει κυρίως να αποδοθούν στη συγκυρία των εξελίξεων που
έλαβαν χώρα πέρυσι στις αραβικές χώρες της Μεσογείου.
Οι κύριες προκλήσεις για το µέλλον του ελληνικού τουρισµού, αφορούν κατ’ επέκταση στη δυνατότητα εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος µε µορφές και δράσεις που θα απευθύνονται
τόσο στη διεθνή ζήτηση – και µάλιστα από αναδυόµενες αγορές, όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία–
όσο και στην εγχώρια αγορά που πλήττεται καίρια από τη συνεχιζόµενη συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εντεινόµενου ανταγωνισµού στον κλάδο του τουρισµού από τις γείτονες χώρες, η ελληνική πολιτική αναγνωρίζει µεν, αλλά χρειάζεται και να προωθήσει τις κατάλληο

8

Βλ. χαιρετισµό του Προέδρου του ΣΕΤΕ στο 10 Συνέδριο «Τουρισµός & Ανάπτυξη» του συνδέσµου, τον Νοέµβριο του 2011.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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λες συνεργασίες και συµπληρωµατικότητες µε τους γειτονικούς προορισµούς, προσφέροντας
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις κατάλληλες κάθε φορά αγορές, ώστε να αποσπάσει µέρος
της τουριστικής δραστηριότητας, που σήµερα διοχετεύεται σε µεγάλο βαθµό σε εκτός Ελλάδος,
προορισµούς της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της χώρας.
Η επίπτωση της κρίσης στον εσωτερικό τουρισµό
Η Ελλάδα είναι στις τρεις χώρες της Ευρώπης µε το µεγαλύτερο ποσοστό εσωτερικού τουρισµού
- στο 91%9 του συνολικού αριθµού ταξιδίων το 201010, ίση µε την Βουλγαρία, µε µόνη την Ισπανία και την Ρουµανία να επιδεικνύουν µεγαλύτερο ποσοστό εσωτερικού τουρισµού στην Ευρώπη
των 27, ενώ το 85% δήλωσε ότι προγραµµάτιζε ταξίδι αναψυχής εντός της Ελλάδος για το 2011.
Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης των 27 η Ελλάδα ήταν η τέταρτη χώρα µε ποσοστό 58% των
ερωτηθέντων που δήλωσαν «οικονοµικούς λόγους», ως την σηµαντικότερη αιτία ότι δεν πραγµατοποίησαν ταξίδι το 2010 (σηµαντική αύξηση από το ποσοστό του 46% που είχαν δηλώσει το
2009).
Ανάλυση ταξιδιωτικής συµπεριφοράς στις χώρες της ΕΕ (2010)

Πηγή: EUROBAROMETER Survey
9

Πραγµατοποιήθηκαν 11.120.000 ταξίδια εσωτερικού έναντι 1.039.000 ταξιδίων εξωτερικού το 2010

10

Πηγή EUROBAROMETER “Survey on the attitudes of Europeans towards tourism” Wave 3, Published
May 2011, σελίς 18
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

30

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού

Παρόµοια είναι και η τοποθέτηση ως προς το ποσοστό επί συνόλου ταξιδίων που παρουσιάζεται
στο επόµενο ∆ιάγραµµα.
Ποσοστιαία κατανοµή ταξιδιών εσωτερικού τουρισµού ως προς το σύνολο των ταξιδιών
στην ΕΕ-27 (2010)

Πηγή: EUROBAROMETER Survey
Επίσης, όσον, αφορά στην µέση δαπάνη ταξιδίων εσωτερικού τουρισµού, παρατηρείται ότι η
Ελλάδα έχει το χαµηλότερο ποσό των «δυτικο-ευρωπαϊκών» χωρών. Προηγείται µόνο χωρών
της πρώην ανατολικής Ευρώπη,ς που σαφώς έχουν χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα, άρα
και τα έσοδα του εσωτερικού τουρισµού είναι αντίστοιχα χαµηλότερα. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Μέση δαπάνη ταξιδίων εσωτερικού τουρισµού στην ΕΕ-27 (2010)

Πηγή: EUROSTAT
Η οικονοµική κρίση, πραγµατική και λόγω ειδικών µέτρων και επιβαρύνσεων, µείωσε το διαθέσιµο εισόδηµα του µέσου Έλληνα και κατ’ αντιστοιχία, το διαθέσιµο εισόδηµα για τουριστικό ταξίδι
ή διακοπές, είτε ως µείωση των ηµερών διακοπών, είτε ως επιλογή διακοπών χαµηλότερου κόστους, είτε τέλος, ως επιλογή διακοπών «στο χωριό».
Τον Μάρτιο 2011 ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι ο εσωτερικός τουρισµός µειώθηκε κατά
5,3% στο πρώτο τρίµηνο του 2010, ποσοστό που αυξήθηκε στο 12,8% κατά την θερινή περίοδο,
µε µείωση στο 11,3% στο τελευταίο τετράµηνο Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2010.
Η µείωση συνεχίζεται και το 2011, όπως αναφέρεται στο EUROMONITOR Country Report της
Ελλάδος11, ενώ τα έσοδα του εσωτερικού τουρισµού εκτιµώνται µειωµένα κατά 11% και ο αριθµός ταξιδίων µειωµένος κατά 3% το 2010 και κατά 4% το 2011, λόγω της εντεινόµενης ύφεσης.
Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί το 2011 σε σχέση µε προηγούµενο έτος, όπως προκύπτει
από πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον Τύπο. Η µείωση ήταν σε επίπεδα 20%12, ενώ µε βάση στοι-

11

EUROMONITOR Country Report: Tourism Flows Domestic - Greece, Μάϊος 2011

12

Άρθρο του Π. Υφαντή στην Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6. Νοεµβρίου 2011.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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χεία της ΥΠΑ οι αφίξεις ηµεδαπών στα ελληνικά αεροδρόµια κατά το πρώτο 9-µηνο του 2011
ήταν µειωµένες κατά 9,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 201013.
Η εκτίµηση τουριστικών επαγγελµατιών (από δηµοσιεύσεις και δελτία τύπου) είναι ότι οι απώλειες του εσωτερικού τουρισµού θα συνεχιστούν, παρά τα µεγάλα ποσοστά ταξιδίων εσωτερικού
τουρισµού, γιατί οι Έλληνες θα επιλέξουν καταλύµατα χαµηλότερου κόστους, φιλοξενία σε συγγενείς και φίλους και θα µειώσουν ακόµη περισσότερο τον αριθµό των ταξιδίων εσωτερικού και
την µέση διάρκειά τους. Σε αυτή την τάση οδηγεί και η αύξηση του κόστους καυσίµων και η γενικότερη µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος.
Το πρόβληµα που ανακύπτει είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς ορισµένες περιοχές έχουν ουσιαστικά «εξάρτηση» από τον εγχώριο τουρισµό. Πρόκειται, κυρίως, για περιοχές λιγότερο αναγνωρίσιµες στην διεθνή αγορά και σύνδεση µε τη «χειµερινή» περίοδο. Ενδεικτικώς, αναφέρεται ότι
οι περιοχές µε ελληνικά χιονοδροµικά κέντρα αντλούν πελατεία από την εσωτερική αγορά, τα
βραχυχρόνια ταξίδια (short break) εντός της χώρας είναι από την ελληνική πελατεία, ενώ και ο
δωδεκάµηνος θρησκευτικός - προσκυνηµατικός τουρισµός είναι κυρίως εσωτερικός τουρισµός.

2.3 Συνθετική ∆ιάγνωση του τρέχοντος Κοινωνικού και
Περιβάλλοντος και των Εξελίξεων στον Κλάδο του Τουρισµού

Οικονοµικού

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν επιβεβαιώνεται ότι ο ελληνικός τουρισµός, ο οποίος διαχρονικά
αποτελεί για την Ελλάδα έναν από τους σηµαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες και µία από
τις σηµαντικότερες πηγές απασχόλησης αντιµετωπίζει δοµικά προβλήµατα, τα οποία γίνονται
περισσότερο εµφανή λόγω της κρίσης. Η µέση κατά κεφαλήν δαπάνη παραµένει χαµηλή και µειούµενη, ενώ η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος µειώνεται και αυτή. Παράλληλα, τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέοι ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισµοί µε κύριο συγκριτικό πλεονέκτηµα το χαµηλό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών και δευτερευόντως, την καλή
ποιότητα των υπηρεσιών. Το υφιστάµενο πρότυπο ‘sunlust’ και ο παράκτιος παραθεριστικός
τουρισµός, ως παραδοσιακό πρότυπο ανάπτυξης, δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις νέες απαιτήσεις της τουριστικής πελατείας και δεν έχει επιτύχει ακόµη να διαφοροποιηθεί. Σηµαντική κρίνεται η ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού, όµως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε επίπεδο χώρας δεν είναι ακόµη επαρκής. Οι ελλείψεις στις υποδοµές είναι σηµαντικές και υπό το πρίσµα της κρίσης είναι αµφίβολο αν θα υπάρξει σηµαντική βελτίωση τα επόµενα
χρόνια. Η οικονοµική κρίση έχει πλήξει, επίσης, τον εσωτερικό τουρισµό, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για ορισµένες περιοχές της χώρας.

13

Άρθρο του Στάθη Κουσουνή στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13 Ιανουαρίου 2012

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

3.

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η καταγραφή των πρόσφατων Ευρωπαϊκών και Εθνικών
Κατευθύνσεων και Στρατηγικών µε επίπτωση ή συνάφεια µε τον κλάδο.
Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη:



Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»,



Η Εδαφική Ατζέντα,



Οι Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις για τον Τουρισµό, και



Η Εθνική Στρατηγική για τον κλάδο.

Το κεφάλαιο ακολουθεί τη αντίστοιχη δοµή.
Αναφορές σε άλλες στρατηγικές, όπως η Εθνική Στρατηγική για το Τοπίο γίνονται σε επόµενα
Κεφάλαια.

3.1 Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Το 2010 ολοκληρώθηκε ο κύκλος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, που καθοδήγησε τις στρατηγικές µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο ΕΕ (µεταξύ των οποίων της σηµαντικής για τη Χώρα µας Πολιτικής Συνοχής και Κοινής Γεωργικής Πολιτικής), σε µία δεκαετία κρίσιµη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και διεύρυνση. Το Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα
«Στρατηγική Ευρώπη 2020- για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»14 και τον
Ιούνιο του ίδιου έτους το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τη νέα Στρατηγική, εκτιµώντας ότι θα
συµβάλει στην προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, στην αποδέσµευση του αναπτυξιακού δυναµικού της ΕΕ, στην επίτευξη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και στην ενίσχυση των οικονοµικών πολιτικών. Στη Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου του 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε τη δέσµευσή του
για την εφαρµογή της Στρατηγικής, προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική διακυβέρνηση της
ΕΕ.
Η «Ευρώπη 2020» εστιάζεται σε τρεις αλληλοσυµπληρούµενες προτεραιότητες θεµατικού χαρακτήρα:



«Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτοµία.



«Βιώσιµη ανάπτυξη», προώθηση µιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης
οικονοµίας, που θα συµβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.



«Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς», µε απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής.

Συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές και µετρήσιµοι στόχοι (για την απασχόληση, την ενέργεια, το κλίµα, την εκπαίδευση, τη φτώχεια) σηµατοδοτούν τις επιδιώξεις της Ευρώπης µέχρι το
2020 και καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των συγκεκριµένων επιλογών και δράσεων.

14

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020
της 03.03.2010
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Αν και ο τοµέας του τουρισµού δεν εµπίπτει άµεσα στις παραπάνω προτεραιότητες, το πλαίσιο
που θέτει η συγκεκριµένη Στρατηγική θα διαµορφώσει τις επιµέρους πολιτικές της ΕΕ και µεταξύ
αυτών την αναβαθµισµένη -µε τη διάσταση της εδαφικής συνοχής- Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο 2014 – 2020. Ειδικά στο πλαίσιο της πρώτης, οι πόροι
αναµένεται να εστιαστούν σε περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων µε έµφαση στις καινοτόµες
δράσεις, στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, στα βασικά διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και ενέργειας και στην αποδοτική χρήση των περιβαλλοντικών πόρων. Υπό αυτό το
πρίσµα, τον τουρισµό επηρεάζουν πιθανά µέτρα που αφορούν:



στην άρση των εµποδίων ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,



την πρόληψη της µη βιώσιµης χρήσης των πόρων,



την αντιµετώπιση των δυσχερειών σε βασικές υποδοµές δικτύων,



την ανάπτυξη ενός ικανού ανθρώπινου δυναµικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, καθώς και



η αναµενόµενη έµφαση σε περιοχές µε ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (υποβαθµισµένα αστικά κέντρα, αποµακρυσµένα νησιά, ορεινές περιοχές), κατ’ εφαρµογή και των
επιταγών της Ατζέντας για την Εδαφική Συνοχή.

Οι διαστάσεις αυτές εκτιµάται ότι θα επηρεάσουν και την εθνική στρατηγική για τον τουρισµό και
κατ’ επέκταση το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού. Υπό το πρίσµα της δηµοσιονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης το πλαίσιο που θέτει η «Ευρώπη 2020» συνεπάγεται την εστίαση των πόρων και των δράσεων σε συγκεκριµένες περιοχές και παρεµβάσεις, που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική και θα εµφανίζουν συµπληρωµατικότητα.

3.2 Εδαφική Ατζέντα
Το Νοέµβριο του 2004 έλαβε χώρα στο Ρότερνταµ η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Χωροταξίας της ΕΕ. Την Άτυπη Σύνοδο απασχόλησε η σηµασία της χωρικής διάστασης για την αύξηση
της προστιθέµενης αξίας της Στρατηγικής της Λισαβόνας και η σηµασία της εδαφικής συνοχής
για την προώθηση της βιώσιµης και ισόρροπης ανάπτυξης του Κοινοτικού χώρου. Στο άτυπο
Συµβούλιο Υπουργών Χωροταξίας του Λουξεµβούργου, το Μάιο του 2005, κατατέθηκε κείµενο
εργασίας, το οποίο προσδιόριζε τις προτεραιότητες χωρικής συνεργασίας των κρατών-µελών,
συµπεριλαµβανοµένης της πολυκεντρικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης πόλης – υπαίθρου, κ.λπ. Το κείµενο αυτό, που έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Χωροταξίας στη Λειψία το Μάιο του 2007, υιοθετήθηκε µε τον τίτλο «Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο Τµήµα ΙΙΙ του
εγγράφου για την προώθηση της εδαφικής συνοχής της ΕΕ είναι οι ακόλουθες:



Ενίσχυση της Πολυκεντρικής Ανάπτυξης και προώθηση της Καινοτοµίας µέσω της δικτύωσης των αστικών περιοχών.



Προώθηση Νέων Μορφών Εταιρικότητας και Χωρικής ∆ιακυβέρνησης µεταξύ των Αγροτικών και των Αστικών Περιοχών.



Προώθηση της Βελτίωσης και της Επέκτασης των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών.



Προώθηση της ∆ιευρωπαϊκής ∆ιαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών συµπεριλαµβανοµένων των Επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής.



Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών ∆οµών και των Πολιτιστικών Πόρων.

Επίσης, στη Λειψία συµφωνήθηκε η εξουσιοδότηση της Πορτογαλικής Προεδρίας για την κατάρτιση του πρώτου Προγράµµατος ∆ράσης για την εφαρµογή της Εδαφικής Ατζέντας. Το Πρό∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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γραµµα ∆ράσης εγκρίθηκε από το άτυπο Συµβούλιο Υπουργών Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης στην Πόντα Ντελγκάντα (Αζόρες) στις 23 και 24 Νοεµβρίου 2007 (Πρώτο Πρόγραµµα
∆ράσης). Περιλαµβάνει πέντε κατηγορίες δράσεων, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στο Τµήµα
ΙΙΙ της Εδαφικής Ατζέντας και στην υλοποίηση των ανωτέρω σε επίπεδο ΕΕ και κρατών-µελών,
ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες εστιάζουν σε επίπεδο ΕΕ.
Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή
[COM(2008) 616 τελικό], η οποία πέραν του ότι έδωσε το έναυσµα για τη συζήτηση θεµάτων
που είναι ουσιώδη για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ (π.χ. την ανάγκη ενός εδαφικού αντίβαρου
στις µεγάλες, τοµεακές πολιτικές που εφαρµόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ), περιλάµβανε σηµαντικές κατευθύνσεις σε επίπεδο πολιτικής για τα κ-µ, χωρίς να αµφισβητεί την εθνική και περιφερειακή αρµοδιότητα στον τοµέα του χωροταξικού σχεδιασµού και της χρήσης του εδάφους.
Τα βασικότερα σηµεία που προκύπτουν από τη Βίβλο είναι τα εξής:



Η αποφυγή της συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων και πληθυσµού στα αστικά
κέντρα µεγάλου και µεσαίου µεγέθους µε ταυτόχρονη ερήµωση της υπαίθρου.



Η εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης σε βασικές µεταφορικές συνδέσεις και υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος.



Η ανάπτυξη σύνθετων δοµών συνεργασίας µε τη συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, σε πολλαπλά επίπεδα.

Το Μάιο του 2011, στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Χωροταξίας που έγινε στην Ουγγαρία, παρουσιάστηκε η Έκθεση Αξιολόγησης της Εδαφικής Ατζέντας15 και του Πρώτου Προγράµµατος ∆ράσης. Μεταξύ άλλων υπογραµµίστηκε η ανάγκη συσχετισµού και αλληλοτροφοδότησης
της Εδαφικής Ατζέντας (2020), όπως θα προκύψει µετά την αναθεώρησή της και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πεδίο της εδαφικής συνοχής: η εδαφική πολιτική θα πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αντιστρόφως, η Στρατηγική θα πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη της εδαφικής συνοχής.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα της Έκθεσης Αξιολόγησης ήταν ότι οι κύριες προκλήσεις για την
εφαρµογή της Εδαφικής Ατζέντας παραµένουν οι ίδιες, ωστόσο νέα δεδοµένα, όπως η οικονοµική κρίση και η διεύρυνση της ΕΕ, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι προτεραιότητες πρέπει συνεπώς να είναι πιο συγκεκριµένες ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Επιπρόσθετα, καθίσταται σαφής η ανάγκη συντονισµού των τοµεακών πολιτικών και βελτίωσης του
τρόπου κατανόησης των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και τάσεων, δηλ. βελτίωσης των εργαλείων και
µηχανισµών παρακολούθησης. Τέλος, προκύπτει ανάγκη εστίασης σε συγκεκριµένες οµάδες –
στόχους και στην καλύτερη επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλ. η ανάγκη επικέντρωσης σε έναν τρόπο σχεδιασµού που είναι πιο άµεσος και πολυεπίπεδος και ο οποίος συνεπάγεται βελτιωµένες δοµές και διαδικασίες υλοποίησης.
Πέραν των παραπάνω, τονίζεται ότι στην εφαρµογή της Εδαφικής Ατζέντας σηµαντικό ρόλο θα
παίξει η Πολιτική Συνοχής, η οποία θα πρέπει πλέον να προσαρµοστεί στις εδαφικές ιδιοµορφίες
των περιοχών της ΕΕ, προκειµένου να αξιοποιούνται καλύτερα οι δυνατότητές τους, ιδίως υπό
το πρίσµα της ενσωµάτωσης της έννοιας της εδαφικής συνοχής ως ισότιµης µε την οικονοµική
16
και κοινωνική συνοχή στη Συνθήκη της Λισαβόνας .
Ωστόσο, παρά τις θεσµικές αλλαγές που υλοποιούνται σε επίπεδο χώρας, ο βαθµός ενσωµάτωσης των συγκεκριµένων προνοιών στον χωρικό σχεδιασµό, τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό,
15

Evaluation Report of the Territorial Agenda of the European Union, 19 May Godollo, Hungary

th

16

Lisbon Treaty ∆εκέµβριος 2007

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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αλλά και στη χάραξη των τοµεακών πολιτικών (µεταξύ των οποίων και της τουριστικής πολιτικής), καθώς και ο βαθµός αλληλεπίδρασης που θα αναπτυχθεί µεταξύ τους παραµένει ένα ζητούµενο προς διερεύνηση.

3.3 Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις για τον Τουρισµό
Από την ίδρυσή της η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεωρούσε ότι ο τουρισµός δεν χρειαζόταν να αντιµετωπίζεται εξειδικευµένα, γιατί οι ενισχύσεις σε διάφορους κλάδους και τοµείς, ήδη εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του, ενώ η επιλογή της ενίσχυσης ειδικά του τουρισµού, θα ενίσχυε συγκεκριµένες χώρες του Στόχου 1 (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Νότια Ιταλία) που ήδη επωφελούντο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Έτσι, µε την εξαίρεση µερικών πρωτοβουλιών που υποβοηθούσαν τις τουριστικές επιχειρήσεις και την συνέργεια µεταξύ τους, στόχο της ενοποίησης, οι
προσπάθειες για συγκροτηµένη πολιτική στον τουρισµό δεν βρήκαν ανταπόκριση από τα Βόρειες χώρες, που, άλλωστε, ήταν και οι χώρες προέλευσης του µεγαλύτερου αριθµού των ευρωπαίων τουριστών.
Η αύξηση της διάθεσης για ταξίδια των νέων χωρών BRIC (Brazil, Rusia, India, China) και οι
σαφείς ενδείξεις ότι νέοι προορισµοί αναπτύσσονταν ραγδαία και το µερίδιο της Ευρώπης στον
διεθνή τουρισµό ήταν συνεχώς µειούµενο, συνέβαλαν στο να γίνει αποδεκτό ότι έπρεπε και η
Ευρώπη να ενστερνιστεί τη λογική του «ενιαίου τουριστικού προορισµού» και να αναζητήσει αγορές κάτω από µία κοινή ταυτότητα. Ήταν - και είναι - άλλωστε, παρά τη µείωση, ο πιο επισκέψιµος διεθνής προορισµός.
Η δηµοσιονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία επηρεάζει το σύνολο των οικονοµιών
από το 2008, είχε αισθητές επιπτώσεις στη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό το δύσκολο
πλαίσιο για την τουριστική βιοµηχανία έφερε στην επιφάνεια ορισµένες προκλήσεις τις οποίες
έχει να αντιµετωπίσει ο τοµέας του ευρωπαϊκού τουρισµού. Για τον λόγο αυτό, γίνονται προσπάθειες να δηµιουργηθεί ένα ενοποιηµένο πλαίσιο, το οποίο να λαµβάνει υπόψη τις προτεραιότητες
της ΕΕ, ώστε να καταστεί εφικτή η αξιοποίηση του πλούτου και της πολυµορφίας των περιφερειών που την αποτελούν.

3.3.1 Η σηµασία της τουριστικής δραστηριότητας στην Ευρώπη
Ο κλάδος του τουρισµού έχει κρίσιµη επιρροή σε όλη την Ευρωπαϊκή οικονοµία. Η Ευρωπαϊκή
τουριστική δραστηριότητα περιλαµβάνει περίπου 1,8 εκατ. επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, οι οποίες
απασχολούν περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού δυναµικού (δηλαδή περίπου 9,7 εκατ.
θέσεις απασχόλησης), παράγει πάνω από το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, ένα στοιχείο που σηµειώνει
17
σταθερή αύξηση . Ο τουρισµός αντιπροσωπεύει την τρίτη µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική
δραστηριότητα της ΕΕ, µετά από τους τοµείς του εµπορίου, της διανοµής και τον κατασκευαστικό
18
τοµέα. Λαµβανοµένων υπόψη των τοµέων που συνδέονται µαζί µε τον τουρισµό , η συνεισφορά του τουρισµού στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ακόµη υψηλότερη, διότι εκτιµάται ότι
πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται σε αυτόν και ότι παρέχει περίπου 12 % του συνόλου της απασχόλησης. Η EE παραµένει ο πρώτος τουριστικός προορισµός
στον κόσµο, µε 370 εκατοµµύρια αφίξεων διεθνών τουριστών για το έτος 2008, δηλαδή 40 %
17

Μελέτη σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα της ΕΕ, Σεπτέµβριος 2009 (βλ.

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_i
d=1&request.id=0 ).
18

Συγκεκριµένα, οι τοµείς της διανοµής, ο κατασκευαστικός τοµέας και γενικά οι εταιρείες µεταφορών

(αεροπορικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες µεταφορές, λεωφορεία, κ.λπ..), καθώς και ο πολιτιστικός
τοµέας (µεταξύ των οποίων ο πολιτιστικός και δηµιουργικός κλάδος)
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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19

των αφίξεων σε ολόκληρο τον κόσµο , µεταξύ των οποίων 7,6 εκατοµµύρια αφίξεων προέρχονται από τις χώρες BRIC, µε σαφή αύξηση σε σχέση µε τα 4,2 εκατοµµύρια αφίξεων το 2004. Οι
αφίξεις αυτές έχουν δηµιουργήσει έσοδα της τάξεως 266 δισεκατοµµυρίων Ευρώ, εκ των οποίων
20
75 δισεκατοµµύρια Ευρώ από τουρίστες µη προερχόµενους από τις χώρες της Ένωσης . Τα
ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν από τους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες το 2009, εκτιµώνται
περίπου σε 1,4 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων το 90 % πραγµατοποιήθηκε εντός της ΕΕ.

3.3.2 Η στρατηγική της Ευρώπης ως ενιαίου τουριστικού προορισµού
Οι διάφορες χώρες της Ευρώπης, έχοντας ανεξάρτητη και εν µέρει ανταγωνιστική τοποθέτηση
στον διεθνή τουρισµό, δεν ασχολήθηκαν µε «ενιαίες πολιτικές» και µάλλον απέφευγαν να θέλουν
να συζητήσουν θέµατα τουρισµού. Βεβαίως θεσπίσθηκαν πρωτοβουλίες που έµµεσα ή και άµεσα υποστήριξαν τουριστική δραστηριότητα και δώσανε κίνητρα για κοινές δράσεις µεταξύ των
κρατών µελών, αλλά είχαν αποφύγει τις ενιαίες πολιτικές.
Όµως το ενδιαφέρον µεµονωµένων κρατών µελών για τον τουρισµό, και οι παρεµβάσεις τους για
«ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική» υπήρχαν. Η διεθνής σηµασία του τουρισµού, και οι συνεργασίες που απαιτήθηκαν για λόγους ασφάλειας των αεροπορικών κυρίως µεταφορών, αλλά και άλλων µέσων, σιγά-σιγά καλλιέργησαν το κλίµα και έτσι, το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε µε τον τουρισµό και εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση που αντιµετώπιζε ενιαία τον τουρισµό
(Ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µία ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του Ευρω21
παϊκού τουρισµού) .
Στο κείµενο αυτό επισηµαίνονταν ως κύριοι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η πολιτική, οι
εξής:
1. Η ενσωµάτωση µέτρων που επηρεάζουν τον τουρισµό, όπως:



η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου,



ο συντονισµός των πολιτικών,



η βελτιωµένη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων.

2. Η προώθηση της βιωσιµότητας του τουρισµού, µέσω ειδικών ενεργειών, όπως:



το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης 21ος Αιώνας - ατζέντα για τον τουρισµό,



ειδικές ενέργειες στήριξης για την αειφορία του τουρισµού.

3. Αύξηση της κατανόησης και της προβολής του τουρισµού, που περιελάµβανε:



βελτίωση της κατανόησης του ευρωπαϊκού πολιτισµού,



στήριξη της προώθησης των ευρωπαϊκών προορισµών,



βελτίωση της προβολής του τουρισµού: ένας κοινός στόχος.

Το ενδιαφέρον για τη στρατηγική αντιµετώπιση του τουρισµού συνεχίστηκε και το κορύφωµα της
προσπάθειας αυτής, ήταν η για πρώτη φορά, η επίσηµη αποδοχή από το Συµβούλιο των Υπουργών, τον ∆εκέµβριο του 2007, στην συνθήκη της Λισαβόνας, της σηµασίας του τουρισµού
και η αναφορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρµοδιότητα να στηρίζει, να συντονίζει και να συ-

19

UNWTO Barometer - Βαρόµετρο ΠΟΤ του παγκόσµιου τουρισµού, τόµος 8, Ιανουάριος 2010

20

Eurostat, Statistics in Focus, 23/2009 (Balance of payments statistics)

21

COM (2006) 134 - Τελικό, 17.03.2006
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µπληρώνει τη δράση των κρατών µελών. Στο άρθρο 195 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρεται ότι η Ένωση µπορεί:



να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τοµέα τουρισµού και να δηµιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους,



να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών,



και να αναπτύξει ολοκληρωµένη προσέγγιση του τουρισµού για να εξασφαλίσει τη συνεκτίµηση αυτού του τοµέα στο πλαίσιο των λοιπών πολιτικών της.

Τα κ-µ θα συνεχίσουν να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της τουριστικής τους πολιτικής, ενώ η ΕΕ έρχεται συµπληρωµατικά να συνδράµει τις προσπάθειες και να προβάλει συνολικά το προϊόν εντός της Κοινοτικής επικράτειας και κυρίως, στις αναδυόµενες τουριστικές αγορές.
Παράλληλα αποφασίζονται και άλλες πολιτικές που συνδυάζονται και ενισχύουν την θέση του
τουρισµού. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ουσιαστική σηµασία του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού ως καταλύτη της οικονοµικής ανάπτυξης και δηλώνει ότι προτίθεται να εφαρµόσει δράσεις για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ως µέρος της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της
ΕΕ. Το αποτέλεσµα της αναγνώρισης της σηµασίας του τουρισµού είναι ότι εκδίδονται διάφορες
Αποφάσεις της Επιτροπής που έχουν πλέον άµεση σχέση µε τον τουρισµό.
Το επόµενο έτος 2007, υιοθετήθηκε η «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό
22
τουρισµό» . Το κείµενο της ατζέντας ήταν πιο πρακτικό, και περιελάµβανε τρείς ενότητες:
1. Στόχους και προκλήσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού
2. Πλαίσιο δράσης
3. Αρχές για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού και αειφόρου τουρισµού
Στο πλαίσιο της Ατζέντας δηµιουργήθηκε και ειδική «Οµάδα Αειφορίας του τουρισµού» και ανατέθηκαν αρµοδιότητες και ρόλοι, σε σχέση µε:



Την κινητοποίηση παραγόντων και διάδοση γνώσεων



Την προαγωγή των προορισµών αριστείας



Την κινητοποίηση των οικονοµικών µέσων της ΕΕ



Την ένταξη της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας στις πολιτικές της ΕΕ

23

Αποδεικνύεται έτσι ότι, από µερικών ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συντονισµό µε τα κράτη
µέλη και τους φορείς που αντιπροσωπεύουν τον τουριστικό τοµέα, ξεκίνησε σηµαντικές προσπάθειες για να θέσει σε εφαρµογή δράσεις µε σκοπό να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό τουρισµό
και την ανταγωνιστικότητά του.
Επίσης, συγχρόνως, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τον καταναλωτή - τουρίστα, θέσπισε ένα
ολοκληρωµένο και ανεπτυγµένο σύστηµα για την προστασία των επιβατών και των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων των επιβατών µε ειδικές ανάγκες και µε µειωµένη κινητικότητα, σε
24
όλα τα µέσα µεταφοράς .
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Πρόγραµµα EDEN - European Destinations of Excellence στο οποίο µετείχε η Ελλάδα όλα τα χρόνια υλοποίησης του (µέχρι και το 2011)
24
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Το 2010 προτείνεται η ειδική Απόφαση «Η Ευρώπη, ο Πρώτος Τουριστικός Προορισµός στον
25
Κόσµο - ένα νέο Πλαίσιο Πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Τουρισµό» .
Το κείµενο που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ικανοποιώντας και πάγιο αίτηµα της Ευρωβουλής, αποτελεί ολοκληρωµένη κοινοτική στρατηγική για την προβολή και τη βελτίωση της
ποιότητας του τουρισµού, όπου για πρώτη φορά θα συµµετάσχουν και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.
Για την επίτευξη του στόχου της ανάδειξης της Ευρώπης και των κοινών συγκριτικών τουριστικών πλεονεκτηµάτων των χωρών µελών, οι δράσεις υπέρ του τουρισµού µπορούν να εστιαστούν σε τέσσερεις άξονες:
(1) ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα στην Ευρώπη,
(2) προώθηση της ανάπτυξης βιώσιµου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισµού,
(3) εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιµων και ποιοτικών προορισµών,
(4) µεγιστοποίηση του δυναµικού των πολιτικών και των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ για
την ανάπτυξη του τουρισµού.
26

Οι παραπάνω τέσσερεις άξονες αναλύονται σε 21 διακριτές δράσεις , που καλύπτουν τα παρακάτω:



Ανάπτυξη µιας συνεκτικής στρατηγικής για την προώθηση της πολυµορφίας του τουρισµού και της κοινής πολιτικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, η οποία θα στηρίζεται ιδίως
στο «ευρωπαϊκό σήµα κληρονοµιάς», καθώς και άλλες δράσεις, όπως οι Ευρωπαϊκές
Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και το βραβείο της Ε.Ε. για την Πολιτιστική Κληρονοµιά.



Ενθάρρυνση της ενσωµάτωσης του «φυσικού κάλους» στις τουριστικές στρατηγικές, µέσω πρωτοβουλιών και βραβείων.



Ίδρυση µιας τεχνολογικής πλατφόρµας µε στόχο την προσαρµογή του τουριστικού τοµέα
και των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσω των συνεργιών που θα προκύψουν.



Την ένταξη του τουριστικού τοµέα στις πρωτοβουλίες που σχεδιάζει να αναπτύξει η Κοµισιόν µε στόχο τη βελτίωση του ηλεκτρονικού εµπορίου.



∆ιευκόλυνση των ανταλλαγών τουριστών µεταξύ των κ-µ, επιτρέποντες έτσι σε ορισµένες οµάδες-«κλειδιά», όπως οι νέοι, τα ηλικιωµένα άτοµα, τα άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας και τα άτοµα χαµηλού εισοδήµατος, να πηγαίνουν διακοπές σε άλλες χώρες
στη διάρκεια της χαµηλής τουριστικής περιόδου. Τα κ-µ που έχουν χρηµατοδοτήσει τέτοιες ενέργειες, όπως η Ισπανία, έχουν επιστροφή 1,5 Ευρώ για κάθε Ευρώ που δαπανούν. Οφέλη προκύπτουν, επίσης, για τις χώρες καταγωγής.



Ανάπτυξη σε εθελοντική βάση ενός µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
χωρών-µελών, µέσω ∆ιαδικτύου, για τον καλύτερο συντονισµό των σχολικών διακοπών,
χωρίς να θίγονται οι πολιτιστικές παραδόσεις.



Στο πλαίσιο της ετήσιας ανακοίνωσής της σχετικά µε τη λειτουργία των αγορών, η Κοµισιόν θα αναλάβει την παρακολούθηση της τουριστικής αγοράς, καταγράφοντας το βαθµό

25

COM (2010) 352 Final - 30 Ιουνίου 2010
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Η ανάλυση των 21 δράσεων περιέχεται στο κείµενο MEMO/10/289
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ικανοποίησης των καταναλωτών σε διάφορες υπηρεσίες στον τουριστικό τοµέα (µεταφορά, ενοικίαση, κατάλυµα, ταξίδι, προπληρωµένες διακοπές).



Βραχυπρόθεσµα η Κοµισιόν θα θέσει σε λειτουργία ένα πρόγραµµα-πιλότο που προβλέπει την ανάπτυξη ενός δικτύου, στο οποίο θα συµµετέχουν ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια, δηµόσια και ιδιωτικά παρατηρητήρια, περιφερειακές και εθνικές αρχές, και εθνικοί οργανισµοί τουρισµού. Με βάση τα αποτελέσµατα του πολιτικού σχεδίου θα δηµιουργηθεί µεσοπρόθεσµα ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο το οποίο θα συντονίζει την έρευνα και θα παρέχει δεδοµένα κοινωνικο-οικονοµικής υφής για τον τουρισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Ανάπτυξη ευρωπαϊκού σήµατος «Ποιοτικού Τουρισµού» µε βάση τις υπάρχουσες εθνικές
εµπειρίες, µε στόχο την ενίσχυσης της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στο τουριστικό προϊόν, ανταµείβοντας παράλληλα τους επαγγελµατίες του κλάδου,
που συνεισφέρουν στη βελτίωση των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών.



∆ιευκόλυνση της αναγνώρισης από τη βιοµηχανία του ευρωπαϊκού τουρισµού των κινδύνων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή, για την αποφυγή επενδύσεων υψηλού
κινδύνου, καθώς και διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού.



Προώθηση ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισµού.



Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των µεγάλων αναδυόµενων χωρών (Κίνα,
Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία) για την προώθηση προτύπων αειφόρου τουρισµού και υπεύθυνη
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών.



Ίδρυση ενός πραγµατικού «σήµατος Ευρώπης», το οποίο µπορεί να συµπληρώσει τις
εθνικές και περιφερειακές προσπάθειες προώθησης του τουρισµού, ώστε να διαφοροποιηθούν οι ευρωπαϊκοί προορισµοί από τους διεθνείς προορισµούς.

Μετά την έκδοση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο Πρώτος Τουριστικός Προορισµός στον Κόσµο - ένα νέο Πλαίσιο Πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό Τουρισµό», η Επιτροπή προχώρησε σε επεξεργασία Σχεδίου Yλοποίησης, που συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Forum της Μάλτας τον Νοέµβριο 2010 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εφαρµογής του.

3.4 Η Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισµό
Η σηµασία που έχει ο τουρισµός για την οικονοµία της χώρας µας, είναι αναµφισβήτητη. Ταυτόχρονα, ο τουρισµός αποτελεί τη µοναδική οικονοµική δραστηριότητα της οποίας ο πλούτος διαχέεται σε πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων και σε πολλές επαγγελµατικές οµάδες, δηµιουργώντας και συντηρώντας θέσεις εργασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Ωστόσο, παρά τη σηµασία του κλάδου στην Ελληνική οικονοµία, δεν εφαρµόστηκε ουσιαστικά
µακροπρόθεσµος σχεδιασµός και πρόγραµµα ανάπτυξης του τουρισµού. Χαρακτηριστικά, η εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας περιγράφεται στο παρακάτω «Συµπέρασµα» από Μελέτη
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου:
Στην Ελλάδα, παρά την αδιαµφισβήτητη συµβολή του τουρισµού στην οικονοµική
και κοινωνική της ανάπτυξη, η διαχρονική έλλειψη ολοκληρωµένου στρατηγικού
σχεδιασµού και προγραµµατισµού, χωροταξικού σχεδιασµού, αστικού και δασικού

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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κτηµατολογίου, ο αυτοσχεδιασµός και οι συνεχείς παλινδροµήσεις αποτέλεσαν τα
27
κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης .

3.4.1 Η εξέλιξη της τουριστικής στρατηγικής
Η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε περίοδο αύξησης της τουριστικής δραστηριότητας, που υποστηρίχθηκε και από την προετοιµασία και το αποτέλεσµα των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας
του 2004, που ιδιαίτερα ανέδειξαν τον ελληνικό τουρισµό.
Στο πλαίσιο αυτού του θετικού κλίµατος, εκπονήθηκαν αρκετές «στρατηγικές» που λίγο η πολύ,
συµφωνούσαν στις γενικές αρχές και διαπιστώσεις, ενώ διέφεραν κατά περίπτωση ως προς τις
προτεινόµενες ενέργειες, Ουσιαστικά οι στρατηγικές ήταν κατά κύριο λόγο στρατηγικές τουριστικής προβολής, και έµµεσα µόνο στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης.
Αρχικά εκπονήθηκαν το 2003 για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, ισάριθµες «Μελέτες Τουριστικής
Ανάπτυξης» οι οποίες όµως εν πολλοίς ήταν υπερ-αισιόδοξες και πρακτικά δεν ακολουθήθηκαν
οι προτάσεις τους.
Στη συνέχεια εκπονήθηκε το 2003 το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισµού
28
2004-2010», όπου αναφερόταν ότι «ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος
κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο» και ότι «παράλληλα παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην τρέχουσα δεκαετία σε παγκόσµιο επίπεδο». Επίσης, επισηµάνθηκε ότι στόχος ήταν η ανάδειξη του Τουρισµού σε βασική προτεραιότητα και κινητήριο µοχλό της αναπτυξιακής διαδικασίας και η ενίσχυση της άµεσης και της έµµεσης συνεισφοράς του
στο προϊόν, το εισόδηµα και την απασχόληση.
Οι ποσοτικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου για το 2010, ήταν:
1. Αύξηση των αφίξεων σε 20 εκ.
2. Αύξηση των εισπράξεων από τον Τουρισµό σε 20 δις. €
3. Αύξηση της Μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης σε 1020 € (ποιοτικός τουρισµός).
4. Αύξηση της συµµετοχής του Τουρισµού στο ΑΕΠ κατά 3 τουλάχιστον ποσοστιαίες µονάδες.
5. Αύξηση του απασχολούµενου στον Τουρισµό εργατικού δυναµικού τουλάχιστον κατά 16%.
6. Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία σε 87 εκ.
7. Αύξηση των πληροτήτων των ξενοδοχείων των ανεπτυγµένων περιοχών κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες
Για την υλοποίηση των ανωτέρω ποσοτικών στόχων και των αναφερόµενων ποιοτικών στόχων,
είχαν προσδιοριστεί 6 άξονες δράσεων:
1. Βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
2. ∆ιαφοροποίηση και εµπλουτισµός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε ανάπτυξη θεµατικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε στόχο την ικανοποίηση των εξελισσόµενων
προσδοκιών / αναγκών των τουριστών και επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
3. Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο: Εκπαίδευση – επιµόρφωση -κατάρτιση ανθρώπινου
δυναµικού σε ευρεία κλίµακα.
27

Μελέτη Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2010) «Η σηµασία του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία/ κοινωνία και
προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη»- Κεφ 4.5.4 Συµπεράσµατα σελίς 253
28

Υπουργείο Ανάπτυξης (Σεπτέµβριος 2003) «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισµού 20042010»
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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4. ∆ηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και σταθερού περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων.
5. Επαύξηση των µεριδίων (αριθµός τουριστών, εισοδήµατα) από τη διεθνή τουριστική αγορά.
Ενίσχυση της εικόνας της χώρας. Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων µάρκετινγκ
στη βάση της τριµερούς συνεργασίας.
6. Εκσυγχρονισµός δοµών δηµόσιας διοίκησης και µηχανισµών άσκησης της τουριστικής πολιτικής.
Η Στρατηγική δεν πρόλαβε να τεθεί σε εφαρµογή, λόγω των εκλογών που ακολούθησαν στις
αρχές του 2004.
Μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης του 2004, ακολούθησε η δηµιουργία του αυτόνοµου Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Λόγω της προετοιµασίας για το ΕΣΠΑ συγκροτήθηκε στο νέο Υπουργείο, Οµάδα Σχεδιασµού
Προγράµµατος Τουρισµού 2007-2013, η οποία παρέδωσε τον Σεπτέµβριο 2006 το «Συνθετικό
Κείµενο για τον Σχεδιασµό των Παρεµβάσεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 στον
Τοµέα του Τουρισµού».
Το κείµενο αυτό ανέφερε ως «βασικό στόχο των παρεµβάσεων στον τοµέα του Τουρισµού, για
την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013, την αύξηση της τουριστικής ζήτησης και την
γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα». Περιλάµβανε ειδικότερα 3 προτεραιότητες:
1. Παρεµβάσεις θεσµικού πλαισίου και νοµοθετικού έργου
2. Παρεµβάσεις για ένταξη σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Περιόδου 2007-2013
3. Παρεµβάσεις για ένταξη στο ΕΠΑΝ ΙΙ (σε αντιστοιχία µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του
ΕΠΑΝ)
Οι επιµέρους αναφερόµενες δράσεις µερικώς προχώρησαν, µερικώς ενσωµατώθηκαν στις δράσεις του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑΝ και µερικώς έµειναν ανενεργές.
Μία εκτεταµένη και εµπεριστατωµένη προσπάθεια έγινε το 2006-2007 µε την ανάθεση οικονοµι29
κά µεγάλου έργου για την «Tourism marketing plan of Greece 2007-2012» το οποίο βασίστηκε
σε αρκετές έρευνες πεδίου σχετικά µε την αντίληψη, αναγνωρισιµότητα και χαρακτηριστικά της
εικόνας της Ελλάδος σε διάφορες αγορές. Το έργο κατέληξε να προτείνει 9 άξονες προτεραιότητας για την τουριστική προβολή, που αναφέρονται ακολούθως, αλλά οι προτεινόµενες ενέργειες
προώθησης δεν υλοποιήθηκαν σε αντιστοιχία, παρά µόνο αποσπασµατικά.
Οι 9 άξονες ήταν:
1. Θαλάσσιος - Nautical
2. Πολιτιστικός Τουρισµός - Culture
3. Τουρισµός Υπαίθρου - Country side
4. Περιηγητικός Τουρισµός - Touring
5. Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας - Health and Wellness
6. Συνεδριακός Τουρισµός - MICE (meetings, incentives, conferences, events)

29

ΤΟ έργο ανατέθηκε σε διεθνή κοινοπραξία εταιρειών µε συµµετοχή των PRC, THR, MRB, και άλλων και διήρκεσε από τον Ιούνιο 2006 µέχρι και τον ∆εκέµβριο 2007
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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7. Τουρισµός Πολυτελείας – Luxury
8. Τουρισµός Σαββατοκύριακου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) - City Break
9. Παραθεριστικός - Seaside
Η «στρατηγική» αυτή, παρά το ότι ανέφερε αναπτυξιακούς τοµείς δεν ασχολήθηκε µε επιµέρους
γεωγραφικές αναφορές ή χωροταξικές προϋποθέσεις και χωροθετήσεις των τοµέων αυτών, που
εξετάστηκαν στο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό, ενώ και το τελευταίο δεν απόρρεε άµεσα από
την εκπονηθείσα στρατηγική.
Οι 9 άξονες συνεχίζουν να αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες και µε µικρές αποκλίσεις επιβεβαιώθηκαν στο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής 2010-2013, που ενέκρινε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΕΟΤ.
Στην περίοδο της τελευταίας δεκαετίας έχει, επίσης, εκπονηθεί σειρά µελετών σε σχέση µε επιµέρους υπο-κλάδους ή ειδικές-εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όµως απουσιάζει µια ενοποιηµένη ή συνολική αξιολόγηση και συνθετική επεξεργασία των µελετών αυτών.
Το 2010, σε συνδυασµό µε την αρνητική δηµοσιότητα στο πρώτο εξάµηνο και την ανάγκη αναµόρφωσης του τρόπου προβολής της χώρας και λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων για να
ακολουθηθεί κοστοβόρα υλοποίηση διεθνούς marketing plan, επελέγησαν οικονοµικά συµφερότερες ενέργειες, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση του διαδικτύου και τη συνεργασία µε τους
επαγγελµατικούς φορείς και επιχειρήσεις για κοινές ενέργειες.
Το θέµα της έλλειψης µακροπρόθεσµης στρατηγικής συνεχώς επεσήµαναν οι επαγγελµατίες και
εξ’ αυτων, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΣΕΤΕ ενεργοποίησε την εκπόνηση εµπεριστατωµένης Μελέτης «Ελληνικός Τουρισµός 2020 - Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο», δίνοντας έτσι ώθηση για την από κυβερνητικής πλευράς ανταπόκριση στην ανάγκη
µακροπρόθεσµου τουριστικού σχεδιασµού, ο οποίος περιγράφεται στη συνέχεια.
Το πρόβληµα της ελληνικής τουριστικής στρατηγικής είναι ότι υστέρησε να αντιµετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναµίες, να προσαρµόσει την επιλογή και υλοποίηση έργων συχρηµατοδοτουµένων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, σε µία ενιαία στρατηγική, ακολουθώντας σχέδια δράσης
µάρκετινγκ µε βραχυχρόνιο ορίζοντα, που άλλαζαν συχνά, αντίστοιχα µε την αλλαγή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
Συγχρόνως µε αυτό, ιδίως στην τελευταία τριετία άλλαξαν δραστικά οι διεθνείς και ευρωπαϊκές
συνθήκες τουριστικής δραστηριότητας, διαπιστώθηκε ότι αναπτύσσονται νέες µορφές τουρισµού
και νέοι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές της τουριστικής αγοράς και απαιτείται η διαχείριση του τουρισµού να προσαρµόζεται και να αντιµετωπίζει αυτές τις µεταβολές.

3.4.2 Η διετία 2010-2011
Την τελευταία διετία επιχειρείται να δοθεί µία αναπτυξιακή πορεία µε µεγαλύτερο βάθος χρόνου.
Αφενός η αυξανόµενη οικονοµική σηµασία του κλάδου και αφετέρου η επιρροή της οικονοµικής
κρίσης, συνέτειναν στην ανάδειξη του τουρισµού ως κλάδου προτεραιότητας για την ελληνική
οικονοµία.
Το 2011 αποδεικνύεται το καλύτερο έτος για τον Ελληνικό τουρισµό, όπως αναφέρθηκε, τόσο σε
αφίξεις όσο και σε έσοδα και θέτει τις βάσεις για την προοπτική της επανατοποθέτησης της χώρας στους πρώτους διεθνώς προορισµούς, µε θετικές εικόνες, εντυπώσεις και προοπτικές. Στην
διετία αυτή δηµιουργήθηκαν δοµές και διαδικασίες για την προσέλκυση ειδικών επενδύσεων
στον τοµέα του τουρισµού.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Ορισµένες συγκεκριµένες ενέργειες που ήδη έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στο χώρο του
τουρισµού, δίνοντας το δείγµα γραφής για την ακολουθούµενη πολιτική στον κλάδο είναι οι ακόλουθες:



Νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη διευκόλυνση των επενδυτών µε την δηµιουργία στον ΕΟΤ,
ειδικής υπηρεσίας προώθησης αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων



Βελτιώσεις της ποιότητας των πάσης φύσεως καταλυµάτων, µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο, µε κίνητρα για την δυνατότητα κατεδάφισης παλαιών τουριστικών καταλυµάτων και
µε άλλα ειδικά προγράµµατα για τον τουρισµό



Ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, µε
στόχο κοινές προσπάθειες στην προσέλκυση νέων long haul τουριστικών αγορών



Σηµαντική αύξηση των αεροπορικών µεταφορών και προσπάθεια επέκτασης της περιόδου των πτήσεων, σε συνδυασµό µε ενέργειες για να διευκολυνθεί η επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδυο.



Η µείωση του ΦΠΑ των ξενοδοχείων από το 13% στο 6,5%.



Σηµαντική βελτίωση των διαδικασιών για τις θεωρήσεις VISA, µε αρχή από την Ρωσία,
από την οποία ήδη παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των Ρώσων επισκεπτών.



Αναβάθµιση της προβολής της Ελλάδος και προσαρµογή του µάρκετινγκ του ελληνικού
τουρισµού στις νέες τεχνολογίες.



Νοµοθετικές πράξεις για την τουριστική κατοικία και την αναµόρφωση των διατάξεων για
τις ΠΟΤΑ – (Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης).



Ενέργειες για την ανάπτυξη του τουρισµού κρουαζιέρας και την δηµιουργία νέων λιµένων
ως προορισµών προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων και λιµένων βάσης – home ports.



Υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη του τουρισµού πόλεων – short
break holidays - µε επίκεντρο την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.



Έµφαση και υποστήριξη εφαρµογής «πράσινων» πρακτικών και διαδικασιών και αυξανόµενη ευαισθησία για την «πράσινη δράση», µε το πρόγραµµα ενίσχυσης καταλυµάτων
«Πράσινος Τουρισµός».



Ανάδειξη των ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε το πρόγραµµα ενίσχυσης
δραστηριοτήτων «Εναλλακτικός Τουρισµός».



Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής ∆ι-Υπουργικής Οµάδας για υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων για την διευκόλυνση των επενδυτών.

Επιπλέον, υποστηρίζονται δράσεις για συγκεκριµένες τουριστικές δραστηριότητες, όπως:



η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου,



η βελτίωση των τουριστικών εγκαταστάσεων,



ο τουρισµός κρουαζιέρας



ο αθλητικός τουρισµός αναψυχής



ο ιαµατικός τουρισµός, τουρισµός υγείας και ευεξίας και θαλασσοθεραπείας



ο θρησκευτικός και προσκηνυµατικός τουρισµός (µε καταγραφή των σηµαντικότερων
300 µνηµείων - προσκυνηµάτων)

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ο τουρισµός συνεδρίων και εκθέσεων



ο τουρισµός γιώτιγκ (περιλαµβάνεται σε Σχέδιο νόµου που βρισκόταν υπό επεξεργασία
από τον Μάρτιο και τελικά εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο πρόσφατα)

Σε επεξεργασία έχουν αναφερθεί ότι βρίσκονται διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις, για να κλείσουν
εκκρεµότητες, να περιγραφούν και οριοθετηθούν αναπτυξιακά ειδικές - εναλλακτικές µορφές
τουρισµού και να διαµορφωθούν φιλικά πλαίσια υλοποίησης τουριστικών επενδύσεων (ενδεικτικώς αναφέρεται το υπό διαβούλευση πρόσφατο Σχέδιο Νόµου για τον Τουρισµό Υπαίθρου, Αλιευτικό, κ.λπ. και διατάξεις για τακτοποίηση εκκρεµοτήτων ακινήτων της ΕΤΑ ΑΕ, προκειµένου να
επιταχυνθεί η αξιοποίηση τους).

3.4.3 Η στρατηγική για τα επόµενα χρόνια
Στην διετία 2010-2011 δίδεται έµφαση στην ανάγκη µεσο-µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τον
τουρισµό, σε συνδυασµό µε µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης. Έχουν υλοποιειθεί και παρουσιαστεί τρεις συγκεκριµένες προτάσεις στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης:
1. Η Μελέτη «Ελληνικός Τουρισµός 2020 - Πρόταση για νέο αναπτυξιακό µοντέλο» του ΣΕΤΕ
(αναφέρθηκε ήδη)
2. Η Μελέτη «Ελλάδα 10-χρόνια µπροστά - Προσδιορίζοντας το νέο µοντέλο ανάπτυξης της
Ελλάδας» της εταιρείας McKinsey and Company, µε ανάθεση από τον ΣΕΒ και την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών
30

3. Η «Στρατηγική Ανάπτυξης Ελληνικού Τουρισµού 2011-2021 - Στόχοι και Προτεραιότητες»

Ουσιαστικά και οι τρεις αναγνωρίζουν και περιγράφουν (ιδίως οι πρώτες δύο) τις εγγενείς αδυναµίες και προτείνουν βασικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις.
Η πρόταση του ΣΕΤΕ δίνει περισσότερη έµφαση στο θέµα µάρκετινγκ και προώθησης του Ελληνικού τουρισµού και προτείνει συγκεκριµένες ενέργειες. Θέτει διάφορους στόχους και κατευθύνσεις, υπό την λογική ότι ο τουρισµός πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο της οικονοµικής πολιτικής. Το προτεινόµενο αναπτυξιακό µοντέλο διακρίνει προτάσεις για οργανωτικές και θεσµικές
µεταρρυθµίσεις, για διαφορετικό προσανατολισµό της τουριστικής προσφοράς, και για διαφορετική προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης.
Η Μελέτη της McKinsey αναλύει εµπεριστατωµένα τα διάφορα οικονοµικά και τουριστικά µεγέθη,
και προτείνει στρατηγικές κατευθύνσεις. Η Μελέτη παρέχει µία µακρο-οικονοµική ανάλυση των
κλάδων, και του τουρισµού, και αφού προτείνει γενικές κατευθύνσεις του «νέου µοντέλου ανάπτυξης», αναλύει τον κάθε ένα κλάδο. Στον κλάδο του τουρισµού θεωρεί ότι, µε τις προβλεπόµενες δράσεις, µπορεί να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία από 27 ∆ις Ευρώ το 2010 σε
31
45 το 2021, και τις θέσεις εργασίας από 650.000 σε 800.000. Ειδικά για τον τουρισµό , υποδεικνύει 13 στρατηγικές προτεραιότητες, οµαδοποιηµένες σε 4 θεµατικές ενότητες:



Επαναπροσδιορισµός της εµπορικής πολιτικής



∆ηµιουργία ποιοτικών υποδοµών µε ταυτόχρονη επιτάχυνση των επενδύσεων



∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και µεταφορών



Ριζική αναβάθµιση των επαγγελµατικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας.

30

Όπως παρουσιάστηκε επίσηµα από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού στο Συνέδριο του ΣΕΤΕ τον Οκτώβριο 2011

31

Μελέτη McKinsey (2011) «Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο Εθνικό Μοντέλο ανάπτυξης» - Σύνοψη, Κεφ. 4.1 Κύριοι Κλάδοι - 4.1.1. Τουρισµός
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Η εξέταση των επιµέρους στρατηγικών προτεραιοτήτων δεν διαφέρει σηµαντικά και έχει ληφθεί
υπόψη στην επίσηµη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Επισηµαίνεται ότι, στις επιµέρους στρατηγικές προτεραιότητες της 2ης θεµατικής ενότητας «∆ηµιουργία ποιοτικών υποδοµών µε ταυτόχρονη επιτάχυνση των επενδύσεων» περιλαµβάνονται:



Ως υπ. αριθµ. 5 η «Αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασµού και άρση υπερβολικών
περιορισµών» µε στόχους:
• Την διευκόλυνση της ανάπτυξης ποιοτικών υποδοµών διαµονής, συµπεριλαµβανοµένων ΠΟΤΑ και τουριστικών κατοικιών,
• Την παραγωγική αξιοποίηση αδρανών τουριστικών υποδοµών.



Ως υπ. αριθµ. 6 η «Πραγµατοποίηση δηµόσιων επενδύσεων σε υποδοµές που είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη» και αναφέρονται ειδικότερα:
• Αναβάθµιση 3-4 λιµανιών για κρουαζιέρα
• Κατασκευή 30-35 νέων µαρινών
• Εξέταση της επέκτασης περιφερειακών αεροδροµίων.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, παρουσιάζονται οι κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις, µε οδηγό
την στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία άλλωστε, στις κύριες απόψεις συµφωνεί µε τις άλλες δύο µελέτες. Στη «Στρατηγική δεκαετίας 2011-2021» που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, τρεις είναι οι «µεγάλοι στόχοι»:



Η Ελλάδα να είναι στους 10 πρώτους τουριστικούς προορισµούς



Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία να ανέλθει σε 50 ∆ις Ευρώ



Οι θέσεις εργασίας του κλάδου τουρισµού να ανέλθουν σε 1.000.000

Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνονται δύο κύριες ενότητες ανάπτυξης του τουρισµού:
A.

Η προσέλκυση επενδύσεων σε νέες και βελτιωµένες υποδοµές τουρισµού

B.

Η ανάπτυξη αγορών και αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον τουρισµό

Όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων, οι επί µέρους προγραµµατιζόµενες κινήσεις είναι:



∆ηµιουργία σταθερού επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις του
τουρισµού



∆ιαρκής απλοποίηση της γραφειοκρατίας (έκδοση και επανέκδοση αδειών, διαδικασίες
fast track, διαδικασίες θεώρησης)



Αυστηρή τήρηση των κανόνων εργασίας και καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας



∆ηµιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών δοµών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης



Προώθηση και στήριξη επενδύσεων που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας και
της διεύρυνσης των παρεχοµένων υπηρεσιών (ΕΣΠΑ)



Αναβάθµιση των κριτηρίων ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών και δηµιουργία νέου
πλαισίου αστεροποίησης



Προώθηση και στήριξη επενδύσεων ειδικά σε υποδοµές που ενισχύουν τον τουρισµό
κρουαζιέρας και τον τουρισµό θαλάσσης
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Ανάπτυξη υποστηρικτικού κανονιστικού πλαισίου για τις ειδικές µορφές τουρισµού (Τουρισµός Υπαίθρου, Ιαµατικός και Ιατρικός Τουρισµός, Καταδυτικός Τουρισµός)



Αναβάθµιση των υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους µε τουριστικό ενδιαφέρον



Αναβάθµιση του ρόλου της χώρας στους διεθνής οργανισµούς τουρισµού και ανάπτυξη
διµερών σχέσεων µε όµορες χώρες για την κοινή ανάπτυξη νέων απόµακρων αγορών

Όσον αφορά στην ανάπτυξη των αγορών, οι κινήσεις που επιλέγονται περιλαµβάνουν τα «εργαλεία» προβολής και συγκεκριµένες ενέργειες για την ανάπτυξη των «αγορών».
Τα αναφερόµενα εργαλεία προβολής είναι:



Ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΤ



∆ηµιουργία φορέα προώθησης και προβολής της Ελλάδος ως τουριστικού προορισµού
µε συνεργασία κράτους και φορέων



Συνεργασία του ΕΟΤ και του νέου φορέα µε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι συγκεκριµένες ενέργειες για την ανάπτυξη των «αγορών» είναι:



Ανάδειξη και αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών σε ανεπτυγµένες µορφές
τουρισµού (κυρίως «ήλιος και θάλασσα»)



Κατάκτηση ηγετικής θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο σε τουρισµό κρουαζιέρας και τουρισµό θαλάσσης



Ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως City Break προορισµούς µέσα από
δράσεις διεθνούς εµβέλειας και την ανάπτυξη υποδοµών για τον συνεδριακό τουρισµό



Ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισµού µέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικών µνηµείων και υποδοµών



∆ηµιουργία νέων τουριστικών προορισµών µε την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την προβολή ειδικών µορφών τουρισµού

∆ιάφορες επιµέρους ενέργειες και δράσεις προγραµµατίζονται σε αντιστοιχία µε τις στρατηγικές
κατευθύνσεις.
Όπως έχουν αναφερθεί, οι εξής ενότητες δράσεων προγραµµατίζονται για την υποστήριξη της
ανάπτυξης του τουρισµού και περιλαµβάνουν και πρόβλεψη για νοµοθετικές ρυθµίσεις:
i.

Ιδιωτικοποιήσεις των περιφερειακών αεροδροµίων

ii.

Ιδιωτικοποιήσεις λιµενικών υποδοµών

iii.

∆ηµιουργία υδατοδροµίων

iv.

Ανάπτυξη υποδοµών και εγκαταστάσεων θαλάσσιου τουρισµού – προβλήτες κρουαζιεροπλοίων και µαρίνες

v.

Ανάπτυξη των φυσικών ιαµατικών πόρων

vi.

Απελευθέρωση των επαγγελµάτων

vii.

Ειδική υποστήριξη των επενδυτών στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων µε το one stop shop.

Εάν αξιολογήσουµε τους στόχους της πολιτικής αυτής µε χωροταξικά κριτήρια δύναται να προδιαγράψουµε τους χωροταξικούς της στόχους, ως εξής:



Χωρική διεύρυνση της προσφοράς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
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Ανάδειξη πολυδιάστατης τουριστικής ταυτότητας των διαφόρων περιοχών της χώρας µε
παράλληλη αξιοποίηση εν δυνάµει τουριστικών πόρων, φυσικών και ανθρωπογενών



Εξειδίκευση τουριστικής προσφοράς µε προσπάθεια δηµιουργίας αυτοτελούς τουριστικής εικόνας διαφόρων περιοχών σε συνδυασµό µε τους πόρους και τις διαθέσιµες υποδοµές και εγκαταστάσεις



Ανάπτυξη των ευκαιριών προσέλκυσης επενδυτών και πέραν των παραδοσιακών τουριστικών επενδύσεων, σε συνδυασµό µε τις αναγκαίες ή χρήσιµες υποδοµές διευκόλυνσης
της προσβασιµότητας και της διακίνησης των επιθυµητών και των δυνητικών επισκεπτών



Προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών, κυρίως αυτών που είναι υψηλοτέρου εισοδήµατος
και έχουν την διάθεση να δαπανήσουν περισσότερα, είναι πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης.



Προώθηση και στήριξη επενδύσεων που αποσκοπούν στην αναβάθµιση της ποιότητας
και στη διεύρυνση των παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.

3.5 Συνθετική ∆ιάγνωση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κατευθύνσεων και
Στρατηγικών
Με βάση όσα αναφέρθηκαν διαπιστώνεται ο αναβαθµισµένος ρόλος του χωρικού σχεδιασµού, εν
γένει, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και πολιτικών, υπό το πρίσµα της ενσωµάτωσης της διάστασης της Εδαφικής Συνοχής, ως έννοιας ισότιµης µε την Κοινωνική και Οικονοµική Συνοχή, αλλά και της κρίσης, που επιβάλλει τη βελτιωµένη στόχευση των πόρων, τόσο γεωγραφικά, όσο και θεµατικά. Παράλληλα, η ΕΕ έχοντας αναγνωρίσει τη σηµασία του τουρισµού
για την ευρωπαϊκή οικονοµία προωθεί τη διατύπωση κειµένων πολιτικής για τον κλάδο, µε στόχο
την ενίσχυση του και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, καθώς
και την αειφόρο και ποιοτική ανάπτυξη των τουριστικών προορισµών. Σε εθνικό επίπεδο, διαµορφώνεται σταδιακά µια µεσο-µακροπρόθεσµη στρατηγική για τον τουρισµό. Η στρατηγική αυτή δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, όµως ορισµένες σηµαντικές πτυχές της έχουν ήδη διαφανεί, µε
βασική κατεύθυνση την ενίσχυση της εξωγενούς ζήτησης ως προϋπόθεσης για τη συνέχιση της
µεγέθυνσης του κλάδου. Η στρατηγική αυτή προδιαγράφει συγκεκριµένους στόχους µε βάσει
χωροταξικά κριτήρια.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο

4.

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η εξέταση του αναπτυξιακού πλαισίου και της χωρικής
του διάστασης για τον κλάδο.
Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη:



Το ΕΣΠΑ, το ΕΣΣΑΑ, το ΕΣΣΑΑλ,



Το ΕΠΑΝ ΙΙ,



Οι δύο πρόσφατοι Επενδυτικοί Νόµοι



Το ΠΑΑ και το ΕΠΑλ,

ενώ, κατά περίπτωση, γίνεται αναφορά και σε άλλα Προγράµµατα.
Το κεφάλαιο ακολουθεί τη αντίστοιχη δοµή.

4.1 Το Ευρύτερο Αναπτυξιακό Πλαίσιο και οι Κατευθύνσεις για τον Τουρισµό
Κύρια µέσα άσκησης της τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής είναι οι κρατικές ενισχύσεις, που
δίδονται στις επιχειρήσεις µέσω των ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑλ και του Επενδυτικού Νόµου, οι δηµόσιες επενδύσεις, πρωτίστως µέσω των ανωτέρω Πλαισίων, καθώς και θεσµικές ρυθµίσεις που
εκδίδονται από τα Υπουργεία που εµπλέκονται µε τον τουρισµό και οι οποίες αφορούν σε συγκεκριµένες πτυχές του. Στα ανωτέρω δύνανται να προστεθούν οι επιλογές ορισµένων πρόσφατων µηχανισµών, όπως του Πράσινου Ταµείου, του JESSICA και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, που συστάθηκε βάσει του Ν. 3986/11, στο πλαίσιο της εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής.
Στο ΕΣΠΑ, διαπιστώνεται η σηµασία του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία και τη σηµαντική
δυνατότητα συµβολής του στην προσέλκυση ΞΑΕ (σύνδεση µε Γενικό στόχο 1: Η αύξηση της
εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων). Παράλληλα, αναγνωρίζει τις αδυναµίες και τις απειλές για τον κλάδο που οφείλονται στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης µέχρι σήµερα, κάνοντας λόγο για έλλειψη στρατηγικού προγραµµατισµού, αυτοσχεδιασµό και απορρύθµιση, έµφαση στο κυρίαρχο τουριστικό προϊόν («ήλιος και θάλασσα») και
στην απουσία διαφοροποιηµένων συµπληρωµατικών τουριστικών προϊόντων, στοιχεία που καθιστούν τον τουρισµό ευάλωτο, ιδίως υπό το πρίσµα της εµφάνισης νέων τουριστικών προορισµών παραπλήσιου προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΑ αναφέρεται στην ανάγκη για διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος (Γενικός στόχος 3 : Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας), ενώ κάνει λόγο για την ανάγκη σύνδεσης των
κύριων τουριστικών προορισµών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα (σύνδεση µε Γενικό στόχο 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών
του συστήµατος µεταφορών της χώρας). Ενδεικτικοί των κατευθύνσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου είναι οι συναφείς δείκτες που παρατίθενται σε σχέση µε τη Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» (καλύπτει τους Γενικούς Στόχους 1-3), οι
οποίοι αφορούν στο «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται» και στον «Αριθµό
επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών µορφών τουρισµού» (ο δείκτης αναφέρεται σε µεγάλα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εναλλακτικό τουρισµό π.χ. συνεδριακά κέντρα, θαλασσοθεραπεία, χειµερινός τουρισµός κ.λπ., τα οποία παρουσιάζονται ως «ειδικές µορφές τουρισµού» στο
ΕΠΧΣΑΑ). Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι για τις ορεινές νησιωτικές, κ.λπ. περιοχές το ΕΣΠΑ
κάνει λόγο για τη χρησιµότητα ανάπτυξης του τουρισµού ως πρόσθετης πηγής εσόδων, ενώ α-
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ναφέρεται και στη χρησιµότητα βελτίωσης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις περιοχές
µε τουριστική ανάπτυξη.
Όσον αφορά στην περιφερειακή διάσταση του ΕΣΠΑ, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη του
τουρισµού αναφέρεται στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των πέντε χωρικών ενοτήτων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2007-13. Η έµφαση που δίδεται στον κλάδο
είναι ανάλογη της βαρύτητάς του στο παραγωγικό πρότυπο της κάθε Περιφέρειας. Έτσι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, θέτει ως βασική επιδίωξη της πολιτικής της τη δηµιουργία ενός παραγωγικού προτύπου βασισµένου στην πολυαπασχόληση και την
πολυλειτουργικότητα, στοιχείο του οποίου θα αποτελεί ο τουρισµός, καθώς και τη δηµιουργία
βιώσιµων επιχειρηµατικών µονάδων και τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι σαφής η προσπάθεια ευθυγράµµισης µε τις ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις για την προσθήκη της χωρικής διάστασης στην αναπτυξιακή πολιτική. Το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο ενσωµατώνει τρεις χωρικές προτεραιότητες για την περίοδο 2007-13: α)
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη, β) Ανάπτυξη της υπαίθρου και γ) ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (περιοχές Στόχου 3). Αναφορικά µε το πρώτο, το ΕΣΠΑ αναγνωρίζει
συγκεκριµένα αστικά κέντρα της χώρας ως Πόλους Ανάπτυξης32. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι παρά
την αρχική έµφαση στον καθορισµό των Πόλων Ανάπτυξης, η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας στη συνέχεια δε διαρθρώθηκε γύρω από αυτούς33. Σε σχέση µε την ανάπτυξη της υπαίθρου,
αξίζει να σηµειωθεί η διαπίστωση του ΕΣΠΑ περί κοινών προβληµάτων των ορεινών περιοχών
και του νησιωτικού χώρου. Ειδικά για τις ορεινές περιοχές γίνεται λόγος για «τις πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριµένες περιοχές … (χειµερινού τουρισµού, περιοχές µε γνωστά
ονόµατα ως περιοχές προορισµού ενταγµένες στο κυρίαρχο τουριστικό πρότυπο της χώρας,
αναδυόµενες τουριστικές περιοχές, περιοχές στις οποίες βρίσκονται σηµαντικά µνηµεία της φύσης και του πολιτισµού)». Η αναπτυξιακή κατεύθυνση είναι, ως επί το πλείστον, θεµατική (συγκρότηση ενός πολυλειτουργικού προτύπου ανάπτυξης), αν και γίνεται λόγος για «ήπια τουριστική ανάπτυξη» και για µια «ελεγχόµενη µέσα από το σχεδιασµό οικιστική ανάπτυξη». Όσον αφορά στις νησιωτικές περιοχές, οι χωρικές κατευθύνσεις είναι πιο περιορισµένες, ενώ για τις λοιπές
αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που συνδέονται µε την αλιεία, όπως επίσης για τις περιοχές
του Στόχου 3, οι κατευθύνσεις είναι θεµατικές και αφορούν στη διαφοροποίηση της οικονοµίας
τους, τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη της διασύνδεσης των διαφόρων
τοµέων και περιοχών και την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
Η Μήτρα που ακολουθεί επιχειρεί να αποτυπώσει τις χωρικές κατευθύνσεις που προκύπτουν
από το ΕΣΠΑ σε σχέση µε τον κλάδο του τουρισµού ανά θεµατική και χωρική προτεραιότητα,
που αναφέρεται σε αυτό. Παράλληλα, επιχειρείται µια διάκριση µεταξύ στρατηγικών κατευθύνσεων και ενδεχόµενων κανονιστικών ρυθµίσεων, που απορρέουν από το συγκεκριµένο Πλαίσιο.
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα στρατηγικό κείµενο µε θεµατική (κυρίως) προσέγγιση και ότι η χωρική διάσταση υπεισέρχεται έµµεσα και υπό το πρίσµα των κατευθύνσεων
της στρατηγικής για τον κλάδο.

32

Σηµειώνεται ότι οι Πόλοι αυτοί δεν συµπίπτουν απόλυτα µε τις αντίστοιχες αναφορές του ΓΠΧΣΑΑ.

33

Βλ. και Γ. Μιχαηλίδης κ.ά. (2010), Η πρόκληση της Εδαφικής Συνοχής στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και τις
Ελληνικές Πόλεις.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Μήτρα χωρικών κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ για τον Τουρισµό ανά Θεµατική και Χωρική
Προτεραιότητα

▪

Στρατηγικές κατευθύνσεις

(·)

Κανονιστικές ρυθµίσεις

▪

▪

και

∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική και
∆ιαπεριφερειακκή Συνεργασία

Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

▪

Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Ελκυστικότητα της Ελλάδας
και των Περιφερειών της ως
τόπου επενδύσεων, εργασίας
και διαβίωσης

▪

κοινωνική

Θεσµικό περιβάλλον

▪

Απασχόληση
συνοχή

Χωρικές κατευθύνσεις

Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία

Επένδυση στον παραγωγικό
τοµέα της οικονοµίας

Θεµατικές και Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ

▪
(·)

Ανάλογες προσεγγίσεις για το ΕΣΣΑΑ και το ΕΣΣΑΑλ και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά τους Προγράµµατα (ΠΑΑ και ΕΠΑλ, αντίστοιχα) καταδεικνύουν την ύπαρξη στρατηγικών κατευθύνσεων
µε χωρική διάσταση, που αφορούν στα εν λόγω προγραµµατικά κείµενα.
Για λόγους πληρότητας της αποτίµησης του βαθµού ενσωµάτωσης της χωρικής διάστασης για
τον κλάδο στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό κρίθηκε χρήσιµη η περαιτέρω εµβάθυνση αναφορικά µε τις πλέον κρίσιµες αναπτυξιακές παρεµβάσεις και η ενσωµάτωση της διάστασης της υλοποίησής τους. Αναλυτικότερα, στις επόµενες ενότητες εξετάζεται το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» 2007 - 2013, µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται δράσεις κρατικών
ενισχύσεων, αλλά και δηµόσιες παρεµβάσεις για τον τουρισµό, λόγω του ότι στην τρέχουσα 4η
ΠΠ, δεν υπάρχει διακριτό ΕΠ για του Τουρισµό. Επίσης, εξετάζονται οι Επενδυτικοί Νόµοι, που
ίσχυσαν στην περίοδο υλοποίησης του ΕΠΧΣΑΑ, καθώς και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως η κύρια πηγή πραγµατοποίησης αναπτυξιακών παρεµβάσεων, σχετικών µε τον τουρισµό, σε µια σειρά περιοχές µε συγκεκριµένα αναπτυξιακά και γεωχωρικά χαρακτηριστικά. Στις
περιπτώσεις που κρίνεται χρήσιµο γίνεται αναφορά και σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΠΕΠ, ΕΠ «Αλιεία», κ.ο.κ.).

4.2 Εις Βάθος Ανάλυση Επιλεγµένων Περιπτώσεων
4.2.1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
2007-2013
Το ΕΠΑΝ ΙΙ εγκρίθηκε µε την απόφαση C(2007)/5338, 26 Οκτωβρίου 2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως φαίνεται από τους άξονες προτεραιότητας παρεµβαίνει στους τοµείς της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, της βιοµηχανίας, του τουρισµού, του εµπορίου, της προστασίας καταναλωτή και του πολιτισµού. Το ΕΠΑΝ ΙΙ καλύπτει χρηµατοδοτικά µόνο τις οκτώ περι-
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φέρειες της χώρας του αµιγούς στόχου «σύγκλιση» (Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόριο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). Ωστόσο, από την πλευρά
της στρατηγικής καλύπτει µε παρεµβάσεις στους ανωτέρω τοµείς όλη τη χώρα (πλην του τοµέα
πολιτισµού που αφορά µόνο στις οκτώ περιφέρειες), µέσω σχετικών εκχωρήσεων πόρων και
αρµοδιοτήτων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) των πέντε περιφερειών
µεταβατικής στήριξης.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την (σωρευτική) απόφαση (9η) για το έτος 2010 µε Υπ. Αριθµ.
35312/ΕΥΣ 5239 (ΦΕΚ 1356/Β/1.9.2010) εκχωρούνται πόροι συνολικής δηµόσιας δαπάνης 942
εκατ. € για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας στις 5 περιφέρειες.
Εκχώρηση από
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
ΠΕΠ Αττικής
ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης
Σύνολο

Ποσά (Ευρώ)
55.250.765
24.615.680
149.799.115
448.949.382
263.527.040
942.141.982

Επιπλέον, από τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης έχουν εκχωρηθεί πόροι ύψους 166 εκατ. €
για το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον». Συνολικά οι εκχωρηµένοι πόροι προς την ΕΥ∆
ΕΠΑΕ από τα ΠΕΠ ανέρχονται σε 1.108 εκατ. €. Ο συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός
των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας για τις 8 περιφέρειες του Στόχου 1
και τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης είναι δηλαδή 2.627 εκατ. €, ποσό που εκτιµάται ότι
θα αυξηθεί µετά την επικείµενη αναθεώρηση των Προγραµµάτων. Επιπλέον, έχουν εκχωρηθεί
πόροι και από το ΕΠΠΕΡΑΑ ύψους 15 εκ. € για τη Σύσταση του Ταµείου Χαρτοφυλακίου «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον». Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισµός συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης του Προγράµµατος ανέρχεται σε 2.642 εκατ. €.
Ειδικότερα, ακολουθεί ανάλυση και αναφορά ανά άξονα, που σχετίζεται µε τον τουρισµό.
Στοχοθεσία παρεµβάσεων
Βασικός αναπτυξιακός στόχος των παρεµβάσεων στον τοµέα του Τουρισµού κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-13 είναι η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθµιση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ο βασικός αυτός στόχος αναλύεται σε διάφορους επιµέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι
εξής:



Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέµατος (πολιτιστική
κληρονοµιά και σύγχρονος πολιτισµός) της χώρας για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.



Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε την δυναµική ανάπτυξη των ειδικών
µορφών τουρισµού, παράλληλα προς την λελογισµένη επέκταση και τη συνεχή ποιοτική
αναβάθµιση των τουριστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε το παραδοσιακό µοντέλο «ήλιος-θάλασσα».



Η δηµιουργία ή αναβάθµιση της ξενοδοχειακής και των άλλων τουριστικών υποδοµών
της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των
ειδικών µορφών τουρισµού.



Η αναβάθµιση των προσόντων και των δεξιοτήτων, αλλά και της λειτουργικής φιλοσοφίας του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον τουρισµό, το οποίο αποτελεί
πρωταρχικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τοµέα.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού τουριστικού
προορισµού.



Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την Ελληνική επικράτεια και η µείωση
της εποχικότητας, µέσω της αυξηµένης προσέλευσης ξένων επισκεπτών, αλλά και της
παράλληλης ενίσχυσης του εγχώριου τουρισµού.



Η ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών προβληµάτων που επί µακρόν αποτελούν
τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τοµέα και η προώθηση των νοµοθετικών και θεσµικών
ζητηµάτων που απαιτείται για την δυναµική ανάπτυξη όλων των µορφών τουρισµού, στο
πλαίσιο της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης της χώρας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και
την πολιτιστική κληρονοµιά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.



Η ενθάρρυνση καινοτόµων ενεργειών, µε την αξιοποίηση των επιτευγµάτων και των εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης, των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων.

Οι επιµέρους δράσεις για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ιδίως αυτών που εµφανίζουν συνάφεια µε το Ειδικό Χωροταξικό, αφορούν στην αξιοποίηση χρηµατοδοτήσεων και κινήτρων
(κρατικές ενισχύσεις), σε παρεµβάσεις αναπλάσεων, ανάδειξης και αξιοποίησης (έργα τουριστικής ανάδειξης και προβολής, προστασίας και ανάδειξης µνηµείων πολιτισµού, κ.ο.κ.), καθώς και
σε θεσµικές ρυθµίσεις. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται, κυρίως, µέσω δύο Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ:



του Άξονα Προτεραιότητας 2, «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας», και



του Άξονα Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος».

Στις επόµενες παραγράφους γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στους συγκεκριµένους Άξονες Προτεραιότητας και στη µέχρι στιγµής ενεργοποίησή τους.
Άξονας Προτεραιότητας 2
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας» περιλαµβάνει τον ειδικό στόχο 2.7, ο οποίος αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε την προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την ελληνική επικράτεια και την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού.
Ως ενδεικτικές δράσεις του ειδικού στόχου 2.7 είναι οι ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον εκσυγχρονισµό – αναδιάταξη του τουριστικού τοµέα, που αφορούν σε:

34



Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου34, µε στόχο την επέκταση, τη διεύρυνση και την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος



Ανάπτυξη των ειδικών µορφών Τουρισµού, ήτοι α) Επενδυτικά Σχέδια για την ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισµού, ιαµατικού/θεραπευτικού τουρισµού, τουρισµού φύσης – οικοτουρισµού, αστικού τουρισµού (πολιτιστικού, συνεδριακού –εκθεσιακού τουρισµού και
τουρισµού µέσω κινήτρων), θρησκευτικού τουρισµού κ.λπ., β) Επενδυτικά σχέδια αναβάθµισης των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών τουριστικών λιµένων, γ) Επενδυτικά σχέδια για την αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών ή/και
διατηρητέων κτισµάτων, χώρων, σκαφών, επιχειρήσεων εστίασης παραδοσιακής µορφής, κ.α., δ) Λοιπά επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού.

∆εν ενεργοποιήθηκε από την έναρξη του Προγράµµατος.
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Ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, δράσεις ολικής ποιότητας,
εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Άξονας Προτεραιότητας 3
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» περιλαµβάνει τον
ειδικό στόχο 3.6 ο οποίος αφορά στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών µορφών τουρισµού, καθώς και των επώνυµων και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.
Ως ενδεικτικές δράσεις του ειδικού στόχου 3.6, είναι η συµπλήρωση και αναβάθµιση υποδοµών
για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα και η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος ως µέσου αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού
προορισµού. Τέτοιες µπορεί να είναι:



Έργα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, δηµιουργία χώρων υποδοχής σε εµπορικούς λιµένες, κλπ.



∆ηµιουργία πυρήνων και πόλων τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο θεµατικών, πολιτιστικών, φυσιολατρικών, οικοτουριστικών, δράσεων εθνικής, διαπεριφερειακής και περιφερειακής σηµασίας.



Πιλοτικές δράσεις ανάδειξης και ήπιας τουριστικής αξιοποίησης οικολογικά ευαίσθητων
περιοχών, περιοχών φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.



Βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης µε χρήση νέων τεχνολογιών.



Ενίσχυση του τοµέα του Πολιτισµού, µε έµφαση στην προστασία των αρχαιοτήτων και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διαχείριση των συναφών πνευµατικών δικαιωµάτων.

Συναφείς Προσκλήσεις
Όσον αφορά στις χρηµατοδοτήσεις, µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ για τις Περιφέρειες Μεταβατικής Σύγκλισης και των ΠΕΠ για τις Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1, µέχρι στιγµής έχουν υπάρξει δύο Προσκλήσεις για τουριστικές υποδοµές και ειδικότερα:



Πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισµός».



Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός».

Η πρώτη πρόσκληση, συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού περίπου 33,5 εκ. ευρώ,
αφορά σε επενδυτικές προτάσεις (δηµόσια και ιδιωτική δαπάνη) 15.000 έως 400.000 ευρώ (πολύ µικρές έως και µεσαίες επενδύσεις), υφιστάµενων επιχειρήσεων, που εκµεταλλεύονται κύρια
και µη κύρια τουριστικά καταλύµατα, καθώς και οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις. Σηµειώνεται ότι πριµοδοτούνται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά κάτω των 3.100 κατ.
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης εγκρίθηκαν 236 επενδυτικά σχέδια. Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος, αναµένεται ότι θα υπάρξει και νέα προκήρυξη.
Ακολούθως, παρουσιάζονται δηµοσιευµένα στοιχεία αναφορικά µε τον αριθµό των επιδοτούµενων επιχειρήσεων, τον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό και τη δηµόσια επιχορήγηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» ανά Περιφέρεια. Όπως προκύπτει, οι τουριστικές Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο) συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο τµήµα των εντάξεων.
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∆ιαγράµµατα:
α) Αριθµός επιδοτούµενων επιχειρήσεων Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» ανά Περιφέρεια
β) Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός και δηµόσια επιχορήγηση Πράξης «Πράσινος Τουρισµός»
ανά Περιφέρεια
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Επ ιχορηγούµενος Προϋπ ολογισµός

∆ηµόσια Επ ιχορήγηση

Πηγή: ΥΠΠΟΤ, ∆ηµοσιευµένα στοιχεία και Ιδία Επεξεργασία
Όσον αφορά στη δεύτερη πρόσκληση, αναµένεται τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής της35.
Ωστόσο, θα αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού από υφιστάµενες
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. ∆εν αποκλείεται στο µέλλον η έκδοση σχετικής πρόσκλησης
και για νέες επιχειρήσεις.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι γίνεται λόγος για δύο ακόµη επικείµενες προσκλήσεις σχετικές µε τον
τουρισµό: η πρώτη θα αφορά στην ενίσχυση των συνεργασιών στον τουρισµό και η δεύτερη
στην αναβάθµιση υφιστάµενων καταλυµάτων.
Στις προσκλήσεις αυτές, που απευθύνονται σε υφιστάµενες επιχειρήσεις, είναι ανάγκη να αναφερθούν κατ’ ελάχιστον οι προσκλήσεις της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, οι
οποίες αφορούσαν σε άτοµα που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα µέχρι την προδηµοσίευση των προγραµµάτων, δηλ. κατ’ ουσία σε νέες επενδύσεις, οι οποίες αφορούσαν –
µεταξύ άλλων- σε κτιριακές εγκαταστάσεις, διαµόρφωση χώρων και εξοπλισµό. Για τις επιχειρήσεις τουρισµού, το κατώτατο και ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
(δηµόσια και ιδιωτική δαπάνη) της υποβαλλόµενης πρότασης ανέρχονταν σε 30.000 - 100.000
ευρώ, αντίστοιχα (πολύ µικρές και µικρές επενδύσεις). Σηµειώνεται ότι πριµοδοτούνταν επενδυτικά σχέδια σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες/ σεισµόπληκτες περιοχές. Το πρόγραµµα της νεανικής επιχειρηµατικότητα χρηµατοδοτούνταν µε το συνολικό ποσό των 24 εκ. ευρώ και της γυναικείας µε το ποσό των 16 εκ. ευρώ για όλους τους κλάδους
(µεταποίηση – εµπόριο – τουρισµός – περιβάλλον). Η συγκεκριµένη παράµετρος αναδεικνύεται,
καταρχήν για να καταδειχθεί η ύπαρξη πρόσθετων µη κλαδιών προσκλήσεων, που αφορούν
στον τουρισµό, αφετέρου για τη χρησιµότητα της βελτίωσης της ενσωµάτωσης στην προβληµατική του χωροταξικού σχεδιασµού οριζόντιων αρχών που διέπουν τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό, όπως αυτών του Άρθρου 16 του Κανονισµού 1083/2006 (της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών, της µη διάκρισης, κ.ο.κ.), ιδίως υπό το πρίσµα της ενσωµάτωσης της εδαφικής συνοχής ως τρίτου πυλώνα της Πολιτικής Συνοχής.
35

Βλ. σχετική ανακοίνωση ΕΥΠΟΤ
(http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/9_12_2011_Anak_Trop_En_Tourismos(1).pdf) [πρόσβαση στις 27 ∆εκεµβρίου, 2011].
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Όσον αφορά στις δηµόσιες παρεµβάσεις, βάσει της αξιολόγησης των προσκλήσεων για τον τουρισµό και τον πολιτισµό και των ενταγµένων έργων -όπου υπάρχουν εντάξεις, προκύπτει η ακόλουθη µήτρα συσχέτισης µε τις ειδικές µορφές του. Κρίθηκε χρήσιµο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές µορφές τουρισµού, οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 6 της ΚΥΑ 24208/ 2009 του Ειδικού
Πλαισίου. Η ένταση της συσχέτισης (Ισχυρή – Μέση – Χαµηλή) δύναται να οφείλεται τόσο στους
προϋπολογισµούς, όσο και στον αριθµό των εντάξεων.

Γκολφ

Προσκλήσεις
και εντάξεις
τουρισµού
Προσκλήσεις
και εντάξεις
πολιτισµού*

▪ ▪
· (·)

▪

Ισχυρή συσχέτιση

(·)

Μέση συσχέτιση

·

Χαµηλή συσχέτιση

Χιονοδροµικός

(·)

Κατα
ταδυτικός

Ορεινού
χώρου

▪

▪

▪ (·)

* Περιλήφθηκαν και τα έργα πολιτισµού, όπου για τις Περιφέρειες Μεταβατικής Σύγκλισης γίνεται
εκτίµηση, βάσει δείγµατος.
Τέλος, είναι χρήσιµο να γίνει ειδική αναφορά στις µελέτες που προκηρύχτηκαν πρόσφατα από
τον Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΝ ΙΙ για την ανάπτυξη συγκεκριµένων µορφών τουρισµού. Ειδικότερα, πρόκειται για τα Σχέδια ∆ράσης, που αφορούν:



στον τουρισµό κρουαζιέρας,



στον τουρισµό υγείας – ευεξίας,



στον µαζικό τουρισµό,



στον αθλητικό τουρισµό,



στο συνεδριακό τουρισµό.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Άλλες ειδικές µορφές

Γεωτουρισµός

Φύσης (οικοτουρισµός –
αγροτουρισµός)

Ιαµατικός - Θεραπευτικός

Αθλητικός

Θρησκευτικός

Πολιτισµικός

Θαλάσσιος

Αστικός

Συνεδριακός

Μήτρα συσχέτισης προσκλήσεων και ενταγµένων έργων µε τις ειδικές µορφές τουρισµού
της ΚΥΑ 24208/ 2009

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού

Η πολιτική που ακολουθείται λαµβάνει υπόψη πρωτίστως την ποιοτική διάσταση µε τουριστικά
αναπτυξιακά κριτήρια, ενώ η χωρική διάσταση υπεισέρχεται έµµεσα και αφορά στους στόχους
που αναφέρθηκαν στο σχετικό Κεφ. 3 για την εθνική στρατηγική για τον τουρισµό (χωρική διεύρυνση, δηµιουργία αυτοτελούς τουριστικής εικόνας διαφόρων περιοχών, κ.ο.κ.). Ειδικά όσον αφορά στα έργα πολιτισµού, σηµειώνεται -καθώς δεν απεικονίζεται στη µήτρα, ότι αρκετά από
αυτά, τα οποία υλοποιούνται µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ, προωθούν τη δηµιουργία πόλων/
πυρήνων ανάπτυξης (ενίσχυση αστικού τουρισµού, ενίσχυση νέων «αναδυόµενων πολιτιστικών
πόλων σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, δικτύωση των πολιτιστικών υποδοµών κατά µήκος
των νέων οδικών αξόνων, κ.ο.κ.). Επιχειρείται µε τον τρόπο αυτό, η παράλληλη προσπάθεια
σύνδεσής τους µε τον τουρισµό, καθώς έχει καταδειχθεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, ότι
σηµαντικές παρεµβάσεις στον πολιτισµό ενισχύουν την επισκεψιµότητα και τη διάρκεια παραµονής στις περιοχές όπου υλοποιούνται. Τέλος, υπάρχουν ενταγµένα έργα που εκτιµάται ότι θα
συµβάλλουν στη συνολική αποτύπωση του πολιτιστικού αποθέµατος (όπως το αρχαιολογικό
κτηµατολόγιο, που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση») και θα διευκολύνουν τη χωρική
αποτύπωση πολιτικών στο µέλλον.

4.2.2 Επενδυτικοί Νόµοι
Ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόµος αποτελεί σηµαντικό µέσο για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, έχει ευρύτατη επιρροή στον επιχειρηµατικό κόσµο, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τις
εκάστοτε πολιτικές επιλογές για το περιεχόµενο και τους στόχους της αναπτυξιακής διαδικασίας
της χώρας. Την περίοδο εφαρµογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό (Ιούνιος 2009 έως και σήµερα) ήταν σε εφαρµογή δύο αναπτυξιακοί νόµοι:



ο Νόµος 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), ο οποίος ήταν σε εφαρµογή για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και



ο Νόµος 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011), ο οποίος είναι σε εφαρµογή τον τελευταίο χρόνο.

Σε σχέση µε τον Επενδυτικό Νόµο (ΕΝ) 3299/2004, έχει επισηµανθεί ότι σηµαντικό µέρος των
επενδύσεων κατευθύνθηκε στον εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων, µε τις επενδύσεις σε νέες ξενοδοχειακές κλίνες να ακολουθούν, ενώ πολύ µικρότερα ποσά επενδύθηκαν στη µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχεία, στην προσθήκη συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία και στον εκσυγχρονισµό camping. Ωστόσο, µια συγκριτική θεώρηση µε τον
προγενέστερο Αναπτυξιακό Νόµο 2601/1998 καταδεικνύει µια σηµαντική µεταστροφή της στόχευσης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των νέων ξενοδοχειακών κλινών, σε σηµαντικό µάλιστα
βαθµό, έναντι του εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων ξενοδοχείων. Επίσης, σηµαντικός αριθµός
των υπαγωγών στο Νόµο αφορούσε σε περιοχές, οι οποίες ήδη εµφάνιζαν σηµαντική τουριστική
δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο στο βαθµό που αφορά και στον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µέρος της αυξηµένης τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές δεν οφείλονταν σε νέες κλίνες36.
Τα ακόλουθα διαγράµµατα απεικονίζουν τις επενδύσεις που υπάχθηκαν στο Ν. 3299/0437 και
στο Ν. 2601/98 ανά τύπο επένδυσης και την περιφερειακή κατανοµή των επενδύσεων του Ν.
3299/04.

36

Για µια εµπεριστατωµένη ανάλυση αναφορικά µε το θέµα, βλ. Οι τουριστικές επενδύσεις παράµετρος για την
αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό - Ε. Χατζηνικολάου, 2010

37

Με βάση στοιχεία µέχρι και τον Οκτώβριο του 2009 (ό.π)

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Επενδύσεις που υπάχθηκαν στο Ν. 3299/04 και στο Ν. 2601/98 ανά τύπο επένδυσης
70,00%
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ειδικής τουριστικής
υποδοµής

Πηγή : ΕΟΤ, στο «Οι τουριστικές επενδύσεις παράµετρος για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό» - Ε. Χατζηνικολάου, 2010 και Ιδία Επεξεργασία
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Πηγή : ΕΟΤ, στο «Οι τουριστικές επενδύσεις παράµετρος για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό» - Ε. Χατζηνικολάου, 2010 και Ιδία Επεξεργασία
Σηµειώνεται ότι για ορισµένη περίοδο εφαρµογής του συγκεκριµένου Νόµου υπήρχε η δυνατότητα ένταξης στο Νόµο των επενδύσεων σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων στις κορεσµένες περιοχές
(πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Με διαδοχικές ΚΥΑ38 προβλέφθηκαν κορεσµένα τµήµατα της
ελληνικής επικράτειας, στα οποία δεν ήταν δυνατή η παροχή κινήτρων της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του µισθολογικού κόστους του Ν.
3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων κυρίως πέντε αστέρων. Οι κορεσµένες αυτές περιοχές σε µεγάλο βαθµό δε συνέπιπταν µε την
προσέγγιση του Ειδικού Πλαισίου, λόγω διαφορετικής ερµηνείας της έννοιας του κορεσµού και
του τι λαµβάνεται υπόψη για την εκτίµησή του.
Όσον αφορά στον ισχύοντα ΕΝ 3908/2011, οι θετικές αλλαγές του έχουν να κάνουν µε τη βελτιωµένη επιχειρηµατική αντίληψη για τον κλάδο, παρά µε την υιοθέτηση ενός διαφοροποιηµένου
χωρικού προτύπου για τον τουρισµό. Ενισχύονται οι υφιστάµενες, νέες ή υπό σύσταση επιχει-

38

βλ. ΦΕΚ 574/Β/8.5.2006 και ΦΕΚ 2141/Β/15.10.2008.
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59

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού

ρήσεις, που δεν ελέγχονται από το δηµόσιο, έχουν τη νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης, εµπορικής εταιρείας ή συνεταιρισµού, τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε
επιλέξιµους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, µεταποίηση, τουρισµό και υπηρεσίες. Τα
ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 15% έως 50%39 ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης
(πολύ µικρές και µικρές, µεσαίες, µεγάλες) και την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης [τρεις
ζώνες κινήτρων (Α’, Β’, Γ’) µε κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση µε το µέσο όρο της
χώρας], η δε ενίσχυση µπορεί να είναι ένας συνδυασµός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, στοιχείο που συνιστά καινοτοµία σε σχέση µε
τον προηγούµενο Νόµο.
Ο ακόλουθος χάρτης απεικονίζει τις περιφερειακές ενισχύσεις του Ν. 3908/2011. Σηµειώνεται ότι
η διάκριση της χώρας σε ζώνες κινήτρων, οριζόντια και ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης,
αποτελεί στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύνολο των αναπτυξιακών νόµων. Η έλλειψη αυτή θεωρείται ότι δε συµβάλει στην ανάπτυξη των επιµέρους κλάδων, ενώ δεν στοιχειοθετεί ένα συγκεκριµένο χωρικό πρότυπο για τους κλάδους αυτούς σε επίπεδο χώρας. Η συγκεκριµένη παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη ότι στον προγενέστερο του Ν. 3908/2011 Ειδικό
Πλαίσιο του Τουρισµού περιλαµβάνονταν σαφείς πρόνοιες (Άρθρο 10, παρ. ∆) για τη «διαφοροποίηση των επενδυτικών κινήτρων µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων τουριστικά περιοχών». Ανάλογες είναι οι διαπιστώσεις, όσον αφορά στις υπόλοιπες σχετικές πρόνοιες της ΚΥΑ
(Άρθρο 10, παρ. Ε).

39

Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνούν το µέγιστο όριο του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, συνεπώς το µέγιστο ποσοστό ενισχύσεων διαµορφώνεται σε 50%
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων ΕΝ 3908/2011
40-45-50

30-40-50
30-40-50

40-45-50
40-45-50
30-40-50
40-45-50
30-40-50
40-45-50
30-35-40

30-40-50
30-40-50
30-35-40
30-40-50

30-35-40

30-40-50
40-45-50

30-40-50 30-35-40

30-40-50 40-45-50

30-40-50

30-40-50

30-35-40

40-45-50 30-40-50
40-45-50
40-45-50
15-25-35
40-45-50
20-30-40

15-25-35
30-40-50

15-20-25
30-40-50
40-45-50
30-35-40
30-40-50

15-20-25

30-40-50

40-45-50

30-35-40
30-35-40
15-25-35

30-40-50
30-40-50

Ζώνη Α

15-25-35

Ζώνη Β
Ζώνη Γ
ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ Ποσοστά ενίσχυσης σε Μεγάλες
επιχειρήσεις – Μεσαίες επιχειρήσεις –
Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις

30-35-40

30-35-40
30-35-40

30-35-40

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
Σηµειώνεται ότι βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Νόµου πριµοδοτούνται οι υφιστάµενες έναντι των νέων επιχειρήσεων, γεγονός που ερµηνεύεται ως προσπάθεια συγκέντρωσης των πόρων σε επιχειρήσεις, που ήδη δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο και διαθέτουν εµπειρία σε αυτόν. Όσον αφορά στις υπό σύσταση επιχειρήσεις, αυτές εντάσσονται αποκλειστικά στη δράση
της νεανικής επιχειρηµατικότητας του ΕΝ. Η συγκεκριµένη δράση καλύπτει λειτουργικές δαπάνες
και όχι πάγιες επενδύσεις, µε αποτέλεσµα να έχει µικρό ενδιαφέρον για τη δηµιουργία επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισµού.
Ειδικά σε σχέση µε το συγκεκριµένο κλάδο, στο καθεστώς ενισχύσεων του ισχύοντος ΕΝ δεν
υπάγονται οι επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων, εν γένει. Αντιθέτως, εντάσσονται οι επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση,
την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό (µετά την πάροδο εξαετίας από την έναρξη λειτουργίας της
µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας) ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων, που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις τουρισµού υγείας. Επίσης, στον ΕΝ εντάσσονται οι επενδύσεις µετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων
σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού
ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων. Σηµειώνεται ότι στον αναπτυξιακό δεν
περιλαµβάνεται η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, ανεξάρτητα
από την τάξη, τα οποία, επίσης, δεν εξετάζονται στην ΚΥΑ. Τέλος, ένα ακόµη σηµείο ενδιαφέροντος έχει να κάνει µε το ότι οι κτιριακές δαπάνες δύνανται να ανέλθουν µόλις στο 40% ενός επενδυτικού σχεδίου, γεγονός που ευνοεί τις επενδύσεις που αφορούν σε επεκτάσεις και εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων, καθώς και τη δηµιουργία µικρών µονάδων υψηλής ποιότητας
(π.χ. boutique hotels).
Εν αναµονή της υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης απολογισµού της πορείας υλοποίησης του ΕΝ
στη Βουλή των Ελλήνων δεν υπάρχουν ακόµη ανακοινώσιµα σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία.
Ωστόσο, στον πρώτο κύκλο υποβολής τον προηγούµενο Μάιο κατατέθηκε µικρός αριθµός προτάσεων (142 προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού µόλις 721 εκ ευρώ), µε αποτέλεσµα να παραµείνει αδιάθετο µεγάλο µέρος του προβλεπόµενου ποσού για το 2011. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε µια σειρά από λόγους, όπως στη δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση και κατ’ επέκταση τη συντηρητική στάση των επενδυτών και των τραπεζικών ιδρυµάτων, το αρνητικό προηγούµενο από τις µεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των επενδυτών που συµµετείχαν στον
ΕΝ 3299/04, την αύξηση του ΦΠΑ, κ.ά. Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος υποβολής για τον τρέχον έτος, όπου επίσης, υποβλήθηκε περιορισµένος αριθµός προτάσεων.

4.2.3 Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη» 2007-2013
Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα στον τοµέα της Πολικής Αγροτικής Ανάπτυξης για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, όπως καθορίζονται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013, εφαρµόζονται µέσω του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη»
2007-2013 (ΠΑΑ). Η συνολική στρατηγική του Προγράµµατος «... εστιάζεται στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη µέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού
τοµέα, καθώς και του περιβάλλοντος σε µια βιώσιµη ύπαιθρο ...». Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι
κινούνται στη λογική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παράλληλης ποιοτικής αναβάθµισης και προώθησης ήπιων γεωργικών πρακτικών, µε περιορισµένες επιπτώσεις στο αγροτικό περιβάλλον και στα οικοσυστήµατα, όπως επίσης, στην προώθηση της πολυλειτουργικής
γεωργίας.
Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει 5 Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων ο τελευταίος αφορά στην
Τεχνική Βοήθεια. Οι Άξονες αυτοί επιµερίζονται σε Μέτρα. Ειδικότερο ενδιαφέρον για τον τουρισµό και κατ’ επέκταση το ΕΠΧΣΑΑ, έχουν τα Μέτρα που υλοποιούνται µέσω:



του Άξονα Προτεραιότητας 3, «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας», και



του Άξονα Προτεραιότητας 4, «∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και
την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader».

Στις επόµενες παραγράφους γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στους συγκεκριµένους Άξονες Προτεραιότητας και στη µέχρι στιγµής ενεργοποίησή τους.
Άξονας Προτεραιότητας 3
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας» στοχεύει κυρίως στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµιση
των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ο Άξονας περιλαµβάνει τα εξής Μέτρα:



Μέτρο 311 «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες»



Μέτρο 312 «Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων»

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»



Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό»



Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»



Μέτρο 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς»



Μέτρο 341 «Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης»

Μεταξύ άλλων, τα συγκεκριµένα Μέτρα προβλέπουν τόσο την παροχή κρατικών ενισχύσεων για
την µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα, την ίδρυση,
επέκταση και εκσυγχρονισµό κύριων και µη κύριων καταλυµάτων, όσο και την υλοποίηση παρεµβάσεων ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της κάθε περιοχής.
Στα ακόλουθα διαγράµµατα απεικονίζεται το ενδιαφέρον που υπήρξε στις Προσκλήσεις των Μέτρων 311, 312, 313 του Προγράµµατος από δυνητικούς επενδυτές και φορείς ανά Περιφέρεια,
απ’ όπου, προκύπτει το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα Προγράµµατα αυτά στις κατηγορίες που
αφορούν στις νησιωτικές, κυρίως, και δευτερευόντως σε ορισµένες ορεινές περιοχές.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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∆ιαγράµµατα:
α) Αριθµός αιτήσεων Μέτρων 311, 312, 313 ανά Περιφέρεια
β) Ποσοστό (%) αιτήσεων Μέτρων 311, 312, 313 ανά Περιφέρεια
γ) Αιτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη Μέτρων 311, 312, 313 ανά Περιφέρεια
δ) Ποσοστό (%) αιτούµενης ∆ηµόσιας ∆απάνης Μέτρων 311, 312, 313 ανά Περιφέρεια
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Πηγή: ΥΠΑΑΤ (2011), Ετήσια Έκθεση Προόδου 2010 και Ιδία Επεξεργασία
Είναι χρήσιµο να σηµειωθεί ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα (Άξονα 3 και Άξονα 4, αλλά και
Άξονα 4 του ΕΠΑλ), σε αντίθεση µε τον Επενδυτικό Νόµο, θέτουν ανώτερο όριο στο ύψος του
προϋπολογισµού της επένδυσης ενισχύοντας κυρίως µικρές επενδύσεις. Επίσης, επιδοτούν αγροτουριστικές επενδύσεις (όχι µόνο καταλύµατα) και µη κύρια καταλύµατα σε συγκεκριµένες
ορεινές, µειονεκτικές, πεδινές περιοχές της χώρας και σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, που
πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, η δε φιλοσοφία των παρεµβάσεων αφορά σε ολοκληρωµένου
τύπου και ήπιας µορφής παρεµβάσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Επίσης, τίθενται συγκεκριµένοι περιορισµοί αναφορικά µε τη χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τους µια πλειάδα παραµέτρων40. Σηµειώνεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ και του Άξονα 4 του ΕΠΑλ εκπονήθηκαν ειδικές εµπειρογνωµοσύνες
τοπικής κλίµακας για τη χωροθέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που επρόκειτο να συγχρηµατοδοτηθούν, οι οποίες έλαβαν υπόψη τα υφιστάµενα Χωροταξικά Πλαίσια και τα κατά τόπους σχέδια χρήσεων γης. Τέλος, η µεταγενέστερη (2010) της ΚΥΑ του Ειδικού Πλαισίου Έκθε40

Βλ. ΚΥΑ 2974/8.4.2009 «Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων» (ΦΕΚ 670/Β/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΠΑΑ41 δεν κάνει κάποια αναφορά στην ανάγκη υιοθέτησης
ρυθµίσεων, προκειµένου η χωροταξική νοµοθεσία να µην αποτελέσει εµπόδιο για την υλοποίηση
έργων για τους συγκεκριµένους Άξονες (3 και 4) και τα Μέτρα τους.
Άξονας Προτεραιότητας 4
Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, «Εφαρµογή της προσέγγισης Leader». Ο Άξονας αφορά, επίσης, σε ορεινές, µειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές
(συµπεριλαµβανοµένων των νησιωτικών περιοχών της χώρας), µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τ. ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (νυν ∆ηµοτικές ή/ και Τοπικές Κοινότητες) µε πληθυσµό µέχρι
5.000 κατοίκους και ότι ο πληθυσµός των περιοχών εφαρµογής κυµαίνεται µεταξύ 5.000 και
150.000 κατοίκων. Στο πλαίσιο των τοπικών στρατηγικών του Άξονα 4 δύνανται να περιληφθούν
και συγκεκριµένα µέτρα των Αξόνων 1 & 3 του Προγράµµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον (σε σχέση
και µε το ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισµού) έχουν τα Μέτρα 4.1.1 «Ανταγωνιστικότητα» και 4.1.3 «Ποιότητα ζωής/ διαφοροποίηση», τα οποία, επίσης, αφορούν και σε µη κύρια καταλύµατα, δηλ. σε
ένα τµήµα του τουριστικού προϊόντος που δεν θίγεται από το ΕΠΧΣΑΑ.

4.3 Συνθετική ∆ιάγνωση της Χωρικής
Προγραµµατισµού για τον Τουρισµό

∆ιάστασης

του

Αναπτυξιακού

Με βάση όσα αναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι οι επενδύσεις που υλοποιούνται στον κλάδο του
τουρισµού λαµβάνουν υπόψη, πρωτίστως, τουριστικά αναπτυξιακά κριτήρια. Επίσης, τόσο στο
πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, όσο και του ΕΝ αναδεικνύεται ως σηµαντικότερη η κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθµισης των υφιστάµενων καταλυµάτων, έναντι της δηµιουργίας νέων, χωρίς, ωστόσο,
τα τελευταία να αποκλείονται. Μεγάλη έµφαση δίδεται, επίσης, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την προώθηση των ειδικών µορφών τουρισµού, είτε στο πλαίσιο της ένταξης
και της υλοποίησης συναφών έργων, είτε της εκπόνησης υποστηρικτικών µελετών. Παράλληλα,
επιδιώκεται η ανάδειξη της πολυδιάστατης τουριστικής ταυτότητας των περιοχών µε την υλοποίηση παρεµβάσεων, που εµφανίζουν συµπληρωµατικότητα. Η χωρική διάσταση υπεισέρχεται έµµεσα, µε τη λογική της διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης σε νέους προορισµούς, χάρη στην
ανάπτυξη ειδικών µορφών και την ανάδειξη τουριστικών πόλων. Οι ολοκληρωµένου τύπου τοπικές παρεµβάσεις έχουν εµφανώς πιο ενισχυµένη χωρική διάσταση, καθώς υλοποιούνται σε περιοχές που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, ενώ το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίησή
τους δίδει συγκεκριµένες κατευθύνσεις χωροθέτησης. Επικεντρώνονται, ωστόσο, σε τµήµα της
τουριστικής αγοράς.

41

Βλ. Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 - ΥΠΑΑΤ 2010

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

5.

ΤΟΥ

ΕΠΧΣΑΑ

ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΕΠΙΠΕ∆Α

ΤΟΥ

ΧΩΡΙΚΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η επισκόπηση της συνάφειας του Ειδικού Πλαισίου µε τα
υπόλοιπα Πλαίσιο εθνικού επιπέδου και τον υποκείµενο σχεδιασµό.
Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη:



Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Εθνικό Χωροταξικό), το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
την Βιοµηχανία και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).



Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης των 12 Περιφερειών της χώρας.



Τα προωθούµενα προς θεσµοθέτηση Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας/ Αττικής και Θεσσαλονίκης.



Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις σχεδίων χρήσεων γης που θεσµοθετήθηκαν µετά την
έκδοση της ισχύουσας ΚΥΑ.

Το κεφάλαιο ακολουθεί την ανωτέρω δοµή και περιλαµβάνει τις αντίστοιχες ενότητες.

5.1 Συνάφεια µε το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης και τα Ειδικά Πλαίσια
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), θεσµοθετήθηκε το 2009, σχεδόν ταυτόχρονα µε τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τη Βιοµηχανία και τον Τουρισµού. Η θεσµοθέτησή του αποτελεί ορόσηµο για τον χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας, καθώς έλαβε χώρα δέκα χρόνια µετά τη θέσπιση του Ν. 2742
«Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη» (ΦΕΚ 207/7.10.1999), ο οποίος το προέβλεπε.
Στο ΓΠΧΣΑΑ τίθενται επιδιώξεις, για την επίτευξη των οποίων προσδιορίζονται κατευθύνσεις και
λαµβάνονται συγκεκριµένες πρόνοιες. Επίσης, στο ΓΠΧΣΑΑ προωθούνται µηχανισµοί για την
υλοποίηση του, όπως και τρόποι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών εξελίξεων και του βαθµού επίτευξής του. Τα παραπάνω δηλώνουν την προσπάθεια ενσωµάτωσης µιας
προγραµµατικής λογικής στον χωρικό σχεδιασµό, η οποία δύναται να συµβάλλει στην βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του σε όλα του τα επίπεδα, όπως επίσης, στην ανάπτυξη των µέγιστων δυνατών συνεργιών µε άλλες πολιτικές, οριζόντιες και τοµεακές. Άλλωστε, βάσει του Ν.
2742/1999, το ΓΠΧΣΑΑ αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισµό και την εναρµόνιση των
επιµέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων, που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και την ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Ειδικά όσον αφορά στη σχέση του µε τα
Ειδικά Πλαίσια, είναι σαφής η ύπαρξη ιεραρχικής σχέσης µεταξύ τους και η υποχρέωση εναρµόνισης των πρώτων µε το Γενικό Πλαίσιο. Ως εκ τούτου, απορρέουν σαφείς δεσµεύσεις για τα Ειδικά Πλαίσια, είτε πρόκειται για τα ισχύοντα, είτε τα µελλοντικά.
Σκοπός του ΓΠΧΣΑΑ είναι ο προσδιορισµός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωµένη
χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου, στο πλαίσιο των διεθνών, ευρωπαϊκών, διακρατικών και διασυνοριακών ή διαπεριφερειακών δράσεων, συνεργασιών και υ∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ποχρεώσεων της χώρας, καθώς και στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών κάθε περιοχής
του εθνικού χώρου.
Στόχοι του είναι: α) η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, µεσογειακό και
βαλκανικό επίπεδο, β) η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής, γ) η
διαφύλαξη – προστασία του περιβάλλοντος και κατά περίπτωση, η αποκατάσταση και ανάδειξη
των ευαίσθητων στοιχείων της φύσης, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου, δ) η αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής και τέλος, ε) η παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου
για τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού.
Ειδικότερα, στο κεφάλαιο των κατευθύνσεων για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των
κύριων παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διευθέτηση συγκρούσεων χρήσεων γης και στη διασφάλιση προϋποθέσεων συνύπαρξης δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη τη µοναδικότητα και διαθεσιµότητα των πόρων για την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής
δραστηριότητας και τη στάθµιση κόστους – ωφέλειας σε κοινωνικό – οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ειδική αναφορά στον τοµέα του Τουρισµού θέτοντας
βασικούς στόχους και επιδιώξεις και δίνοντας κατευθύνσεις προς εξειδίκευση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω Μήτρα, οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου για τον κλάδο έχουν ενσωµατωθεί στο Ειδικό Πλαίσιο, κατ’ ελάχιστον ως αναφορές. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο
βαθµός ενσωµάτωσης δύναται να διαφοροποιείται µεταξύ κατευθύνσεων.
Αναφορά των κατευθύνσεων του ΓΠΧΣΑΑ στο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού
Κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ για το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού

Αναφορά στο
Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού

Αναβάθµιση της εικόνας των τουριστικών προορισµών, ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας, αναβάθµιση και αποκατάσταση του δοµηµένου χώρου

▪

Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου. Ιδιαίτερη µέριµνα
για την τουριστική ανάπτυξη των νησιών, στο πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης του φυσικού
δοµηµένου και πολιτιστικού περιβάλλοντός τους, που αποτελεί και συγκριτικός τους πλεονέκτηµα

▪

∆ιάχυση της τουριστικής δραστηριότητας µε ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικά πόρων της
ενδοχώρας στο προσφερόµενο προϊόν

▪

Περιορισµός της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες περιοχές (Natura, ορεινός όγκος, µικρά νησιά µε χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης)

▪

Εµπλουτισµός και αναβάθµιση των κοινωνικών, τεχνικών και ειδικών υποδοµών στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των τουριστικών προορισµών

▪

Προώθηση προγραµµάτων ανάπλασης για την περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος

▪

Ανάπτυξη επιλεγµένων ειδικών µορφών τουρισµού µε ηπιότερα κατά κύριο λόγο χαρακτηριστικά

▪

∆ιασύνδεση και διάχυση των αποτελεσµάτων του τουρισµού στους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας και κυρίως στον πρωτογενή

▪

Σταθερό πλαίσιο κανόνων για τη χωροθέτηση επιχειρήσεων σχετικών µε τον τουρισµό και διαµόρφωση για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων

▪
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Κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ για το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού

Αναφορά στο
Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού

∆ιαρκής παρακολούθηση, εξειδίκευση και αναπροσαρµογή των στόχων, κατευθύνσεων και
προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νοµοθεσίας και κινήτρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
τοµέα

▪

Αναφορικά µε τα υπόλοιπα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού, σηµειώνεται ότι, εν γένει,
προωθείται η συνδυαστική µεταξύ τους προσέγγιση. Ενδεικτικά, το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού, όσον αφορά στη σχέση Τουρισµός – Υδατοκαλλιέργειες, ορίζει ότι:
«η χωροθέτηση νέων µονάδων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγµένες τουριστικά ή παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη
θαλάσσιου τουρισµού. Στις λοιπές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση µονάδων
επιτρέπεται σε διακριτά τµήµατα που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε µεµονωµένα
είτε σε οργανωµένους υποδοχείς. Η «εκµετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι δυνατή και επιθυµητή υπό προϋποθέσεις. Απαραίτητος όρος συνδυασµένης ανάπτυξης η διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος».
Στην ίδια λογική, το Ειδικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτηµα της
χωροθέτησης µονάδων και ζωνών υδατοκαλλιεργειών είναι αρκετά περίπλοκο, δίνει κατεύθυνση
προς τα αναθεωρηµένα Περιφερειακά Πλαίσια και τον υποκείµενο σχεδιασµό να αντιµετωπίσουν
τα ζητήµατα χωροθέτησης µονάδων και ζωνών υδατοκαλλιεργειών στις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ενδεχοµένως µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποσαφήνιση εννοιών
που περιλαµβάνονται στα θεσµικά κείµενα άλλων Υπουργείων και ενδέχεται να δηµιουργήσουν
αλληλοσυγκρουόµενες ερµηνείες.
Ένα σηµείο που θα ήταν χρήσιµο να επισηµανθεί αναφορικά µε τα Ειδικά Πλαίσια, έχει να κάνει
µε τις διαφορές µεταξύ προσεγγίσεων σε ορισµένα ζητήµατα. Οι διαφορές αυτές εκτός από µεθοδολογικό έχουν ενίοτε και ουσιαστικό χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρεται η έµφαση του Ειδικού Πλαισίου της Βιοµηχανίας στους οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς (διακριτό Άρθρο) και η
απουσία τους στο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού.

5.2 Συνάφεια των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης και του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού
Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) θεσµοθετήθηκαν τη διετία 2003-2004. Όπως αναφέρεται, τόσο στο Ν. 2742/1999, όσο και στις σχετικές
ΚΥΑ των ιδίων, τα ΠΠΧΣΑΑ στοχεύουν στην εναρµόνιση µε το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια και
την εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο επίπεδο
της Περιφέρειας. Ωστόσο η θεσµοθέτηση των ΠΠΧΣΑΑ προηγήθηκε χρονικά της θεσµοθέτησης
του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων, συµπεριλαµβανοµένου του Ειδικού Πλαισίου για τον
Τουρισµό.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει επισηµανθεί επανειληµµένα η αναγκαιότητά της αναθεώρησής τους, αφενός επειδή δεν υπήρξαν εισροές από το µεταγενέστερο υπερκείµενο σχεδιασµό, αφετέρου διότι
δεν παρείχαν τη δυνατότητα εξειδίκευσης στο πεδίο εφαρµογής των κατώτερων επιπέδων σχε-
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διασµού (πολεοδοµικός, κ.ο.κ.)42. Ειδικότερα, αναφέρεται η ανάγκη αναθεώρησης της δοµής και
του περιεχοµένου τους ώστε: α) οι στόχοι και οι κατευθύνσεις τους να γίνουν πιο κατανοητοί, β)
να καταστούν πιο υλοποιήσιµα από επιχειρησιακή άποψη και γ) να αποτελέσουν συνθετικές εξειδικεύσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων43.
Όπως προκύπτει από τη συγκριτική θεώρηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό µε τα
ΠΠΧΣΑΑ, το πρώτο είναι σαφώς πιο συγκεκριµένο και σε πολλές περιπτώσεις κανονιστικό, καθώς προχωρά στον καθορισµό όρων δόµησης για διάφορες περιοχές, τις οποίες κατηγοριοποιούνται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Κατευθύνσεις δίνονται επίσης για συγκεκριµένες ειδικές
µορφές τουρισµού (π.χ. συνεδριακός, αστικός, θαλάσσιος, αθλητικός κ.ά.). Επίσης, το Ειδικό
Πλαίσιο εισάγει για πρώτη φορά την πολυσυζητηµένη έννοια της «σύνθετης και ολοκληρωµένης
τουριστικής υποδοµής µικτής χρήσης» ως τη συνδυασµένη ανάπτυξη ξενοδοχείων, τουριστικών
υποδοµών και υπηρεσιών και κατοικιών προς πώληση, έννοια η οποία δεν εξειδικεύονταν στα
ΠΠΧΣΑΑ, ως προγενέστερα του Ειδικού Πλαισίου.
Συνοπτικά, οι προβλέψεις των Περιφερειακών Πλαισίων για τον τοµέα του τουρισµού και τα κύρια στοιχεία, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρησή τους, µε βάση το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό, είναι τα εξής:
Κεντρική Μακεδονία
Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τοµέα του τουρισµού, όπως διατυπώνεται στο ΠΠΧΣΑΑ, διαρθρώνεται γύρω από τις αρχές τις βιώσιµης ανάπτυξης, στην κατεύθυνση αξιοποίησης και συνετής χρήσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της συνετής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Για το σύνολο της Περιφέρειας αναγνωρίζεται η ανάγκη περιορισµού της ανάπτυξης των γνωστών µορφών µαζικού τουρισµού, µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Έµφαση δίνεται στην
οριοθέτηση της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, οι οποίες θεωρούνται κορεσµένες. Ειδική
αναφορά γίνεται στη ζώνη του Αιγαίου, που περιλαµβάνει τις ακτές της Πιερίας, τη Θεσσαλονίκη
και τη Χαλκιδική, όπου προτείνεται η αναβάθµιση των υπηρεσιών τουρισµού – αναψυχής µέσω
της παροχής κινήτρων, η δηµιουργία ξενοδοχειακών υποδοµών για ιαµατικό, συνεδριακό, οικολογικό, ψυχαγωγικό, κ.λπ. τουρισµό και η ανάδειξη των σηµαντικών πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα στον ηµιορεινό – ορεινό χώρο προωθείται η προστασία των οικοσυστηµάτων, η ανάπτυξη ήπιων και οικολογικών / εναλλακτικών µορφών τουρισµού χωρίς αλλοίωση του
φυσικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και η δηµιουργία δικτύων τουρισµού – αναψυχής και
πολιτιστικών λειτουργιών σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Τέλος επισηµαίνεται η ανάγκη δηµιουργίας δοµών στήριξης στον τοµέα του τουρισµού και τονίζεται η συµβολή των υποδοµών µεταφορών (οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές) στην τουριστική ανάπτυξη
της Περιφέρειας.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν καθορίζονται αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές, όπως στο Ειδικό
Πλαίσιο, ενώ δε δίνονται κατευθύνσεις για άλλες κατηγορίες χώρου, όπως τα µικρά νησιά ή για ειδικές
µορφές τουρισµού όπως ο αθλητικός (γκολφ).

∆υτική Μακεδονία

42

Βλ. στο Λουκάκης, Π. και Γ. Θεοδωρά, «Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάου
πτυξης. Θεσµικές ρυθµίσεις και προοπτικές εφαρµογής», στα Πρακτικά του 2 Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τόµος Ι, Βόλος 24-27/09/2009, σελ. 351-363
43

Ό.π.
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Το ΠΠΧΣΑΑ της ∆υτικής Μακεδονίας στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και
διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις φυσικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της. Στον τοµέα του τουρισµού, ο συνδυασµός των σηµαντικών περιοχών φυσικού
κάλους, µε την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά θεωρείται ότι µπορεί να αποτελέσει
πόλο έλξης και µε την κατάλληλη προβολή και αξιοποίηση των περιοχών αυτών (αστικών κέντρων αλλά και ορεινών και παραλίµνιων περιοχών), να προκληθεί µια σταθερή τουριστική κίνηση και κατ’ επέκταση µια συµπληρωµατική απασχόληση και πηγή εισοδήµατος για την περιοχή.
Σε αυτό αναµένεται να συµβάλλει επίσης η βελτίωση των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών συνδέσεων όπως και η δηµιουργία δοµών στήριξης του τουρισµού.
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
Ο τουρισµός δεν είναι ανεπτυγµένος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία γεωγραφικά χαρακτηρίζεται από έναν δυϊσµό ορεινών και παραθαλάσσιων περιοχών, που
διαµορφώνεται από τον ορεινό όγκο της νότιας Ροδόπης, τα όρη της Λεκάνης και το Παγγαίο. Το
πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στον τοµέα του
τουρισµού, όπως διατυπώνεται στο ΠΠΧΣΑΑ, στοχεύει στην ανάδειξη επιλεγµένων µορφών
τουρισµού, πέραν του µαζικού, στον παράκτιο, νησιωτικό και ορεινό χώρο, µε συνετή και συνδυασµένη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας και µε την ανάπτυξη
ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας. Για τη στήριξη της οικονοµικής, κοινωνικής ανάπτυξης και της διαπεριφερειακής συνεργασίας προτείνεται η ίδρυση εκθεσιακού φορέα της Περιφέρειας για την προβολή των τοπικών προϊόντων καθώς και Εταιρείας
Τουρισµού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και για την προβολή των σηµαντικών φυσικών και πολιτιστικών της πόρων.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Η κυριότερη διαφορά µεταξύ Ειδικού Πλαισίου και ΠΠΧΣΑΑ είναι ότι στο τελευταίο δεν καθορίζονται αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού
αλλά γίνεται µόνο αναφορά στην ανάπτυξή τους στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.

Νότιο Αιγαίο
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση του χώρου (πολυνησία) που
της προσδίδει µοναδικότητα ως προς τις περιφέρειες της χώρας και της Ευρώπης, αλλά δηµιουργεί και αυξηµένες ανάγκες. Ο τουρισµός έχει αναµφισβήτητα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη των νησιών, αλλά ταυτόχρονα άσκησε πιέσεις στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, κυρίως λόγω της έλλειψης τεχνικών υποδοµών και της υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών
χωρικά (σε συγκεκριµένα κυρίως νησιά) και χρονικά (εποχικότητα). Στο ΠΠΧΣΑΑ ο χώρος του
Νοτίου Αιγαίου προβλέπεται να λειτουργήσει ως σηµαντικός διεθνής και εθνικός πόλος έλξης
τουριστικής δραστηριότητας υψηλής έντασης και απόδοσης. Στόχο αποτελεί ο έλεγχος της δραστηριότητας αυτής και η σταδιακή επιδίωξη καλύτερης διάχυσής της στο χώρο και στη διάρκεια
του έτους καθώς και η επιδίωξη επίτευξης πολυτοµεακής µορφής ανάπτυξης (µε ενίσχυση του
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα µε κατάλληλες υποδοµές, ρυθµίσεις και κίνητρα), ώστε να
αποφευχθεί η µονόπλευρη εξάρτηση της ανάπτυξης αποκλειστικά από τον τουρισµό και η πληθυσµιακή αποδυνάµωση των νησιών. Η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον (αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, παραδοσιακή αρχιτεκτονική
κλπ.), το οποίο προσδοκάται ότι θα ενισχύσει την ακτινοβολία της Περιφέρειας και θα οδηγήσει
σε υψηλότερης ποιότητας τουριστικό προϊόν ενώ τα νησιά αναµένεται να αποτελέσουν ελκυστικό
χώρο ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδοµές ειδικών µορφών τουρισµού (θαλάσσιου, πολιτιστικού,
συνεδριακού, αγροτουρισµού κλπ.), γεγονός που θα συµβάλλει και στη δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης. Λόγω του κατακερµατισµού του χώρου, σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανά∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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πτυξη της περιφέρειας αναµένεται να παίξει και η ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών (θαλάσσιες, αεροπορικές).

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ τα νησιά κατηγοριοποιούνται σε δύο Ζώνες, Α και Β (βλ. παρακάτω πίνακα), οι οποίες δε
συµπίπτουν µε την κατηγοριοποίηση του Ειδικού Πλαισίου (ως προς τις υποκατηγορίες των αναπτυσσόµενων τουριστικά περιοχών και των νησιών). Επιπλέον το ΠΠΧΣΑΑ δεν περιλαµβάνει κατευθύνσεις για
κάποιες ειδικές µορφές τουρισµού, όπως ο θαλάσσιος, ο αθλητικός και ειδικά οι εγκαταστάσεις γκολφ
που στο Ειδικό Πλαίσιο χωροθετούνται στη Ρόδο.

Κρήτη
Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί ένα αυτόνοµο χωρικά σύστηµα µε ικανό µέγεθος ενδοχώρας και
πληθυσµού και πληθώρα ιστορικών µνηµείων, που κατέχει στρατηγική θέση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και χαρακτηρίζεται ως παράδειγµα εξωστρέφειας αφού η οικονοµία της
θεωρείται διεθνοποιηµένη. Στο ΠΠΧΣΑΑ στόχο αποτελεί η ανάδειξη και η αναβάθµιση του ρόλου
της Κρήτης µε την ανάπτυξη λειτουργιών «κέντρου» στη ΝΑ Μεσόγειο και ευρύτερων δικτυώσεων στον τοµέα των µεταφορών, µε έµφαση στις θαλάσσιες διασυνδέσεις, καθώς και η ανάπτυξη
συνεργασιών µε χώρες της ευρύτερης περιοχής της µεσογειακής λεκάνης. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η διατύπωση συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, µε έµφαση στην ανάπτυξη των τοµέων του τουρισµού και της γεωργίας, µε την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων και µε κατάλληλα µέτρα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικότερα
προωθείται η ανάσχεση των φαινοµένων µονοσήµαντης ανάπτυξης του βόρειου άξονα και των
πόλων ανάπτυξης και η ισόρροπη κατανοµή των τουριστικών εγκαταστάσεων -αναβαθµισµένου
τύπου- σε όλο τον χώρο της Κρήτης, µε κλασσικές µορφές στις παράκτιες περιοχές και ήπιες
στις ορεινές και ηµιορεινές ζώνες. Επίσης επιδιώκεται η άρση των προβληµάτων που εµφανίζονται στις παράκτιες ζώνες µε σύγκρουση χρήσεων γης και προβλήµατα αστικοποίησης. Παράλληλα µε τα παραπάνω προωθείται η συνδυασµένη ανάπτυξη των τοµέων του πολιτισµού και της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, µε ενίσχυση και προβολή των ιστορικών, πολιτιστικών
και φυσικών πόρων και µε ένταξή τους σε συστήµατα χωρικών συνόλων, δικτύων και διαδροµών. Με τον τρόπο αυτό ο τουρισµός αναµένεται να αποκτήσει µεγαλύτερο «εργασιακό περιεχόµενο», µε καλύτερη περιβαλλοντική συµβατότητα και µε µεγαλύτερη συµβολή σε προγράµµατα
ανάδειξης του περιβάλλοντος.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ οι περιοχές που εντάσσονται σε παράκτιες ζώνες ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης και
σε ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, δε συµπίπτουν απόλυτα µε την κατηγοριοποίηση του Ειδικού
Πλαισίου (ως προς τις υποκατηγορίες των αναπτυσσόµενων τουριστικά περιοχών (οµάδες Β1 και Β2).

Ήπειρος
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαµβάνει µία από τις πλέον αποµακρυσµένες θέσεις στον ελληνικό
χώρο. Η τουριστική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από χαµηλό δυναµικό τουριστικών κλινών,
επικράτηση των ενοικιαζόµενων δωµατίων έναντι των ξενοδοχειακών κλινών, συγκέντρωση των
κλινών στο Νοµό Πρεβέζης και στην Πάργα, επικράτηση µη ποιοτικών καταλυµάτων, επικράτηση Ελλήνων επισκεπτών και µικρή µέση διάρκεια παραµονής. Ήπιες µορφές τουρισµού έχουν
αναπτυχθεί στις εσωτερικές ηµιορεινές και ορεινές περιοχές. Η ολοκλήρωση του δικτύου των
µεταφορικών υποδοµών (Εγνατία οδός, ∆υτικός Άξονας, αναβάθµιση λιµένα Ηγουµενίτσας και
αεροδροµίου Ακτίου) αναµένεται να επιδράσουν σηµαντικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών.
Στόχος του ΠΠΧΣΑΑ στον τοµέα του τουρισµού είναι η ελεγχόµενη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και παράλληλα η σύνδεση του παράκτιου τουρισµού µε ήπιες µορφές τουρισµού στις ορεινές
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ζώνες και στην ενδοχώρα γενικότερα. Τα παραπάνω συνδυάζονται µε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος και την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού.
Προτείνεται επίσης ο έλεγχος των χρήσεων γης προκειµένου να αµβλυνθούν οι συγκρούσεις των
τουριστικών δραστηριοτήτων µε άλλες ασύµβατες δραστηριότητες και η συγκρότηση φορέων
ανάπτυξης τουρισµού, η προώθηση προγραµµάτων υποστήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων
του κλάδου, έρευνας αγοράς, διαφήµισης-προβολής και κατάρτισης προσωπικού.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ ο παράκτιος άξονας Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας αντιµετωπίζεται ενιαία, σε αντίθεση µε το
Ειδικό Πλαίσιο στο οποίο τµήµατα αυτού του άξονα εντάσσονται στις αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές
(οµάδα Α) και τµήµατα στις αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού (οµάδα Β1). Επίσης οι περιοχές στις οποίες ορίζεται ότι µπορούν να αναπτυχθούν ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού στα δύο Πλαίσια διαφέρουν ελαφρώς µεταξύ τους. Τέλος στο ΠΠΧΣΑΑ δε
γίνεται ειδική αναφορά στην ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού και γκολφ στα Ιωάννινα, όπως αναφέρεται
στο Ειδικό Πλαίσιο.

Ιόνια Νησιά
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει χαρακτηριστικά αναπτυσσόµενης δυναµικής οικονοµίας
χάρη στην ανάπτυξη του τουρισµού. Η Περιφέρεια αναµένεται να λειτουργήσει ως ενιαίος πόλος
τουριστικής ανάπτυξης που θα ανταγωνιστεί άλλους ευρωπαϊκούς και µη προορισµούς µε προσανατολισµό στον ποιοτικό περιηγητικό τουρισµό του ευρύτερου πολιτιστικού χώρου της Μεσογείου – Αδριατικής. Σε εθνικό επίπεδο η Περιφέρεια αντισταθµίζει και εξισορροπεί τους άλλους
σηµαντικούς νησιωτικούς πόλους (Ν. Αιγαίο και Κρήτη) και λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τη λιγότερο αναπτυγµένη τουριστική ακτή της Ηπείρου και µε τη δυτική ακτή της
Πελοποννήσου. Στο ΠΠΧΣΑΑ στόχο αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού
στο περιβάλλον της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης µε παράλληλη αποθάρρυνση της µονοκαλλιέργειας του κλάδου µέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και άλλων παραγωγικών τοµέων.
Προτείνεται η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη ποιοτικού και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, κατά προτεραιότητα στις λιγότερο αναπτυγµένες εσωτερικές ζώνες,
σε σύνδεση µε τις αναπτυγµένες τουριστικά παράκτιες ζώνες, η δηµιουργία σχέσεων συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας µε τους τουριστικούς προορισµούς των απέναντι ακτών και της
ενδοχώρας της ηπειρωτικής Ελλάδας, η διατήρηση και ανάδειξη της ιδιάζουσας πολιτιστικής
κληρονοµιάς αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα η βελτίωση των ενδοπεριφερειακών µεταφορικών αξόνων (θαλάσσιων και εναέριων). Επίσης προτείνεται η περαιτέρω εξειδίκευση των ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων κατά τοµείς και περιοχές και η πρόβλεψη
κατάλληλων υποστηρικτικών δοµών (π.χ. οργανισµός προώθησης τοπικών προϊόντων – περιφερειακό σήµα ποιότητας). Λόγω της ύπαρξης µικτών ζωνών τουρισµού – παραθεριστικής κατοικίας προωθείται η κατά προτεραιότητα ανάπλαση – πολεοδόµηση των περιοχών αυτών και η
εξυγίανση των ακτών τους και η εξέταση της τουριστικής – παραθεριστικής ανάπτυξης υφιστάµενων οικισµών και της χωροθέτησης υποδοµών µικτών χρήσεων παραθεριστικής κατοικίας και
τουρισµού χωρίς αλλοίωση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος προτείνεται η
οργανωµένη τουριστική ανάπτυξη µε ΠΟΑΠ∆ σε όλα τα νησιά.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ εντοπίζονται κύριες περιοχές µε προτεραιότητα στην παράκτια τουριστική ανάπτυξη σε όλα
τα κύρια Ιόνια νησιά, οι οποίες δεν ακολουθούν επακριβώς την κατηγοριοποίηση του Ειδικού Πλαισίου
(οµάδες Α, Β, Ε). Επίσης στο ΠΠΧΣΑΑ δε γίνεται ειδική αναφορά στην ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού
(στην Κέρκυρα) και γκολφ (στη Ζάκυνθο), όπως αναφέρεται στο Ειδικό Πλαίσιο.

Βόρειο Αιγαίο
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το ποικίλο µέγεθος των νησιών της
και το παραγωγικό της πρότυπο, αποτελούν προϋποθέσεις για την εκκίνηση νέων δραστηριοτήτων, όπως ο τουρισµός, που συµβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της οικονοµίας της. Βελτιώσεις και αλλαγές στη λειτουργία και τον εξοπλισµό της ακτοπλοΐας καθώς και η λειτουργική σύνδεση των εναέριων και θαλάσσιων µέσων αναµένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων αλλά και των διασυνδέσεων µε τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα
∆ωδεκάνησα. Στο ΠΠΧΣΣΑ η Περιφέρεια καλείται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, δηλαδή τη γεωγραφική της θέση, το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες που συνδυάζουν το παραδοσιακό πρότυπο ανάπτυξης στον πρωτογενή
τοµέα, µε δυνατότητες ανάπτυξης ποιοτικού τουρισµού και υπηρεσιών συµβατών µε το περιβάλλον. Στόχο στον τοµέα του τουρισµού αποτελεί η ανάπτυξή του µε παράλληλη προώθηση διαφοροποιηµένων µορφών του τουριστικού προτύπου, συνεργασία µε τον τοµέα της γεωργίας,
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και πολεοδοµική αναβάθµιση, ανάδειξη και προστασία των ιστορικών κέντρων και των παραδοσιακών οικισµών.
Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η ολοκλήρωση των έργων βασικής τουριστικής υποδοµής, η ενίσχυση και προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων που αφορούν τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων ξενοδοχειακών µονάδων, τις επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, η σύνδεση – συµπληρωµατικότητα µε
τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, η δηµιουργία δοµών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού και ο σχεδιασµός ερευνών και πολιτικών για την προβολή της περιοχής.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ υπάρχει διάκριση µεταξύ τουριστικών περιοχών και περιοχών µε ήπια τουριστική ανάπτυξη
και δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχηση µε τις οµάδες Α και Β του Ειδικού Πλαισίου. Επίσης στο ΠΠΧΣΑΑ
δε γίνεται ειδική αναφορά στην ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού στη Μυτιλήνη, όπως αναφέρεται στο
Ειδικό Πλαίσιο.

Πελοπόννησος
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο τοµέας του τουρισµού αποτελεί βασική οικονοµική δραστηριότητα µε αυξηµένες δυνατότητες στήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής της µέσω της παροχής βελτιούµενων υπηρεσιών υπερτοπικού χαρακτήρα. Η Περιφέρεια διαθέτει εξαιρετικά σηµαντικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πολιτιστικούς πόρους (αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία,
παραδοσιακούς οικισµούς) που καλύπτουν όλο το φάσµα της ελληνικής ιστορία και που σε συνδυασµό µε το φυσικό περιβάλλον προσδίδουν ιδιαίτερες δυνατότητες συνδυασµένης ανάπτυξης
εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε προοπτική ετήσιας διάρκειας. Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι
προωθείται η ανάπτυξη ευρέως φάσµατος µορφών τουρισµού, µέσω της θέσπισης νέων αναπτυξιακών κινήτρων για τον τουρισµό, της προώθησης των αναγκαίων υποδοµών σε όλους τους
τοµείς (τουρισµός, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, περιβάλλον) και της αναβάθµισης της
ποιότητας παροχής µεταφορικών υπηρεσιών. Παράλληλα προωθείται η ανάδειξη και αξιοποίηση
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η ένταξή τους σε διαδροµές ανάπτυξης εναλλακτικού
τουρισµού. Τονίζεται επίσης η ανάγκη διασύνδεσης των δραστηριοτήτων και προϊόντων του
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα µε την τουριστική αγορά. Τέλος προτείνεται η δηµιουργία
ΠΟΤΑ στη Μεσσηνία και η διερεύνηση της ανάπτυξης ΠΕΡΠΟ στον παράκτιο χώρο.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται παράκτιες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, χωρίς περαιτέρω κατηγοριοποίηση όπως αυτή που υπάρχει στο Ειδικό Πλαίσιο (οµάδες Α και Β1). Επίσης δε γίνεται αναφορά στα µικρά νησιά της Περιφέρειας και σε ειδικές µορφές τουρισµού όπως ο συνεδριακός και ο αθλητικός (γκολφ).
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∆υτική Ελλάδα
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας παρουσιάζει χαρακτηριστικά υστέρησης – µειονεκτικότητας. Η
Περιφέρεια αναπτύσσει σχέσεις και εξαρτήσεις διαπεριφερειακής εµβέλειας κυρίως προς το χώρο της Πελοποννήσου, τα νησιά του Ιονίου και την περιφέρεια Αττικής, µε πυρήνα το αστικό κέντρο της Πάτρας. Η ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Ακτίου – Πρέβεζας καθώς και η συνεχιζόµενη κατασκευή της Ιονίας οδού έχουν αναβαθµίσει το ρόλο της Περιφέρειας µε την ανάπτυξη διαπεριφερειακών σχέσεων στο εµπόριο, τον τουρισµό, τον πολιτισµό, την έρευνα – τεχνολογία και τις
υπηρεσίες. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται στο ΠΠΧΣΑΑ για την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας είναι η αναβάθµιση της διεθνούς – ευρωπαϊκής ακτινοβολίας της ως διεθνούς
πολιτιστικού προορισµού (µε επίκεντρο την Αρχαία Ολυµπία – Ήλιδα) σε δικτύωση µε άλλους
σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς (Επίδαυρος, ∆ελφοί, ∆ωδώνη) και παράλληλα η αναβάθµιση του εθνικού της ρόλου, µε ανάπτυξη ειδικών και ήπιων µορφών τουρισµού σε συνδυασµένα πολιτιστικά – περιβαλλοντικά δίκτυα (οικολογικός τουρισµός, αγροτουρισµός κ.α.). Στο
ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται επίσης η διερεύνηση της ανάπτυξης ΠΕΡΠΟ.

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ προσδιορίζονται ενδεικτικές ευρύτερες ζώνες αναζήτησης ελεγχόµενων δραστηριοτήτων
τουρισµού – παραθερισµού, οι οποίες δεν αντιστοιχίζονται επακριβώς µε την οµάδα Β1 του Ειδικού
Πλαισίου. Επίσης δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ειδικές µορφές τουρισµού όπως ο αθλητικός (χιονοδροµικός, που είναι σηµαντικό να αναφερθεί εξαιτίας της ύπαρξης του χιονοδροµικού κέντρου στο Χελµό
και γκολφ).

Θεσσαλία
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί µια σχετικά δυναµική περιφέρεια για τα ελληνικά δεδοµένα, µε
θετικές προοπτικές από άποψη χωρικής ανάπτυξης. Τα πλεονεκτήµατά της στον τοµέα του τουρισµού είναι η ύπαρξη ζωνών µε τουριστική ανάπτυξη καθώς και αναξιοποίητων τουριστικών
πόρων και συνεπώς οι δυνατότητες ανάπτυξης «κλασικού» και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Σε αυτό συµβάλλει το αξιόλογο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Παράλληλα όµως οι
παράκτιες ζώνες επιβαρύνονται µε άναρχη δόµηση παραθεριστική κατοικίας ενώ οι τουριστικές
και περιαστικές περιοχές δέχονται αυξανόµενες οικιστικές πιέσεις. Ένας από τους στόχους του
ΠΠΧΣΑΑ είναι συνεπώς η µεγέθυνση του τριτογενούς µε αιχµή τις σύγχρονες υπηρεσίες προς
τις επιχειρήσεις και τον τουρισµό, η βελτίωση της προσβασιµότητας µε όλα τα µέσα µεταφοράς,
η ισόρροπη και πολυκεντρική ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη, η ποιοτική ενίσχυση των αστικών
κέντρων µε έµφαση στις δικτυώσεις, την ποιότητα ζωής και την ανταγωνιστικότητα και η βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι σηµαντικοί τουριστικοί πόλοι, όπως οι Σποράδες, το Πήλιο και τα Μετέωρα αναµένεται να δικτυωθούν µέσω της δηµιουργίας εκτατικής ορεινής ζώνης νέων µορφών
τουρισµού και σύνθετων τουριστικών κυκλωµάτων ώστε να επιµηκυνθεί και η συνολική τουριστική περίοδος. Τέλος, προτείνεται η χρήση µηχανισµών και εργαλείων συγκέντρωσης χρήσεων
(ΠΕΡΠΟ, ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠ∆ κ.α.).

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ καθορίζονται περιοχές που εµφανίζουν έντονες τάσεις τουριστικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια προβλήµατα σύγκρουσης χρήσεων, οι οποίες δεν αντιστοιχίζονται επακριβώς µε την οµάδα Α και
Β1 του Ειδικού Πλαισίου. Επίσης προσδιορίζονται ορεινές – ηµιορεινές περιοχές µε προβλήµατα ανάπτυξης, στις οποίες ουσιαστικά περιλαµβάνεται όλη η ορεινή περιµετρική ζώνη της Περιφέρειας και οι οποίες
δεν ταυτίζονται πλήρως µε τις περιοχές της οµάδας Β2 ούτε χωρικά ούτε ως προς το βαθµό ανάπτυξης
Τέλος, δε δίνονται κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη των µικρών νησιών, των περιοχών όπου
εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία καθώς και για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού
όπως ο συνεδριακός, ο αθλητικός (χιονοδροµικός, που είναι σηµαντικό να αναφερθεί εξαιτίας της ύπαρ-
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ξης του χιονοδροµικού κέντρου στα Χάνια, γκολφ κ.α.).

Στερεά Ελλάδα
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέχει ιδιαίτερη θέση και ρόλο στην εθνική οικονοµία λόγω της
βιοµηχανικής της παραγωγής, αλλά και της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονοµιάς. Αιχµή της
Περιφέρειας στην προσπάθεια αναβάθµισης της θέσης της, όπως αναφέρεται στο ΠΠΧΣΑΑ,
µπορεί να είναι, µεταξύ άλλων, και ο τουρισµός, που συνδέεται µε τους ειδικούς πόρους της και
νέες µορφές ποιοτικής αξιοποίησής τους (υδροθεραπεία, χιονοδροµικά κέντρα κ.α.). Παράλληλα
οι χώροι φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µπορούν να ενταχθούν σε υλικά (διαδροµές) και
άυλα δίκτυα (πόλεων, ανταλλαγών, κ.λπ.) εξασφαλίζοντας διαπεριφερειακή λειτουργία στις χωρικές τους ενότητες και στα κέντρα τους. Επίσης επιδιώκεται η ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων προς τον «επιλεκτικό» τουρισµό, µε επενδύσεις στον θεραπευτικό και χιονοδροµικό τουρισµό, ο σχεδιασµός δράσεων αγροτουρισµού και οικοτουρισµού και η στροφή προς
τον µεγάλο και πολυτελή ξενοδοχειακό τουρισµό. Τέλος προτείνεται η χωροθέητηση ΠΟΑΠ∆ (σε
ενότητες της Εύβοιας, λόγω του ειδικού παράκτιου χαρακτήρα τους και της ανάγκης συγκέντρωσης των χρήσεων).

Σηµεία που εντοπίζονται διαφορές του ΠΠΧΣΑΑ µε το ισχύον Ειδικό Πλαίσιο:
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν καθορίζονται αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές, όπως στο Ειδικό
Πλαίσιο, αλλά η κατηγοριοποίηση του χώρου γίνεται κυρίως µεταξύ παράκτιων / νησιωτικών και ορεινών
περιοχών. Επίσης δίνονται κατευθύνσεις, όχι ανά οµάδες περιοχών, αλλά σε επίπεδο ΟΤΑ, για τη χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων εντατικής κλίµακας (µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων) ή ήπιων
µορφών τουρισµού. Κατευθύνσεις δε δίνονται όµως για άλλες κατηγορίες χώρου, όπως οι περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες άλλες χρήσεις (Άγραφα – Ασπροπόταµος) και τα µικρά νησιά ή για ειδικές µορφές τουρισµού όπως ο συνεδριακός.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η σύγκριση των ΠΠΧΣΑΑ µε το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό, ως προς την κατηγοριοποίηση του χώρου και τις ειδικές µορφές τουρισµού, που το τελευταίο καθορίζει αναδεικνύει κάποιες διαφορές, η ένταση των οποίων αποτυπώνεται µε τη βοήθεια
Μητρών.
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Ένταση διαφοροποίησης ΠΠΧΣΑΑ από το Ειδικό Πλαίσιο για τις Κατηγορίες Περιοχών

▪

Κεντρικής Μακεδονίας

(Β1)

(Β2)

(Β3)

▪

▪

▪

(·)

Παράκτιες

Οµάδα
Ι

▪

▪

(·)

▪

▪

Νοτίου Αιγαίου

(·)

▪

▪

(·)

Κρήτης

(·)

▪

▪

·

Ηπείρου

▪

▪ (·)

(·)

Ιονίων Νήσων

▪

▪

▪

Μακεδονίας

Οµάδα
ΙΙ

–
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▪

▪

·
▪

▪
(·)

▪

▪

▪

·
▪

Ι. Αρχαιολογικοί Χώροι και
Μνηµεία

▪

·

▪

▪

(·)

▪

· (·)

▪

(·)

▪

· (·)

▪

(·)

· (·) (·) (·)
(·) · (·) (·) (·)
(·) · (·)

▪

Θ. Παραδοσιακοί Οικισµοί

Η. Περιοχές NATURA 2000

Ζ. Πεδινές Περιοχές

Οµάδα
ΙΙΙ

(·)

∆υτικής Μακεδονίας
Ανατολικής
Θράκης

ΣΤ. Ορεινές Περιοχές

Ε. Νησιά και Παράκτιες Περιοχές

∆. Μητροπολιτικές Περιοχές

Γ. Τουριστικού Ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες άλλες χρήσεις

ΠΠΧΣΑΑ

Β. Αναπτυσσόµενες τουριστικά

Α. Ανεπτυγµένες Τουριστικά

ΕΧΠΑΑ Τουρισµού

(·)

▪

·

· (·) (·) (·)
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Βορείου Αιγαίου

▪

▪

▪

▪

Πελοποννήσου

▪

▪ (·)

(·)

▪

(·) ·

▪ (·) ▪

(·)

▪

(·)

∆υτικής Ελλάδας

Θεσσαλίας

▪

▪

▪

Στερεάς Ελλάδας

▪

▪

▪

▪

Υψηλή διαφοροποίηση

(·)

Μέση διαφοροποίηση

·

Χαµηλή διαφοροποίηση
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·

▪

(·) (·)

▪

· (·)

·

(·)

·

(·)

(·)

▪

·
▪

(·)

·

·

(·)

▪

(·) · (·)

▪

▪

·

·

(·)

▪

(·) ·

▪

·
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(Η) Γεωτουρισµός

(Θ) Άλλες Ειδικές µορφές τουρισµού

·

▪

(·)

▪

·

▪

▪

▪

·

▪

▪

▪

·

▪ (·) ▪

▪

▪

·

▪

▪

▪

▪

(·)

▪

·

▪

▪

▪

▪

▪

(·)

▪

▪

▪

(·)

▪

(Ε1.1) Γκολφ

Κεντρικής Μακεδονίας

(·) (·) (·) ▪

▪

▪

▪ (·) ▪ (·) ·

∆υτικής Μακεδονίας

(·) ·

▪

▪

▪

(·)

▪

(·) ▪

▪

ΠΠΧΣΑΑ

▪

·

▪

▪

·

Νοτίου Αιγαίου

(·) ▪

▪

▪

▪

·

Κρήτης

(·) (·) ·

▪

▪

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

▪

Ηπείρου

▪

Ιονίων Νήσων

▪ (·) ·

Βορείου Αιγαίου

▪ (·)
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· (·) · (·) ▪
· (·) ▪
▪ (·)

▪
▪

(Ε1.3) Καταδυτικός

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός

(ΣΤ) Ιαµατικός – θεραπευτικός τουρισµός

(Ζ) Φύσης (Οικοτουρισµός-Αγροτουρισµός)

(Ε1.4) Ορεινού χώρου

▪

(Ε1.2) Χιονοδροµικός

▪

(∆1) Θρησκευτικός
Τουρισµός

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός

(Β) Αστικός Τουρισµός

(Α) Συνεδριακός Τουρισµός

Ένταση διαφοροποίησης ΠΠΧΣΑΑ από το Ειδικό Πλαίσιο για τις Ειδικές Μορφές Τουρισµού

▪
▪
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Πελοποννήσου

∆υτικής Ελλάδας

▪
Υψηλή διαφοροποίηση

(·)
Μέση διαφοροποίηση

·
Χαµηλή διαφοροποίηση

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

▪
· (·)

·
·

Θεσσαλίας

▪ (·)
▪
▪

Στερεάς Ελλάδας

▪ (·) ·
·
·

(ΣΤ) Ιαµατικός – θεραπευτικός τουρισµός

(Η) Γεωτουρισµός

(Θ) Άλλες Ειδικές µορφές τουρισµού

▪
▪
▪
▪
·

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪ (·) (·)
▪

▪
▪
▪
▪
▪ (·) (·)
▪
·

▪
▪
▪
·

·

(Ζ) Φύσης (Οικοτουρισµός-Αγροτουρισµός)

(Ε1.4) Ορεινού χώρου

▪ (·) ▪

(Ε1.3) Καταδυτικός

(Ε1.2) Χιονοδροµικός

(Ε1.1) Γκολφ

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός

(∆1) Θρησκευτικός
Τουρισµός

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός

(Β) Αστικός Τουρισµός

ΠΠΧΣΑΑ
(Α) Συνεδριακός Τουρισµός
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5.3 Συνάφεια των προωθούµενων προς θεσµοθέτηση Ρυθµιστικών Σχεδίων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού
Σε αντίθεση µε τα ΠΠΧΣΑΑ, τα Ρυθµιστικά Σχέδια, τόσο της Αθήνας, όσο και της Θεσσαλονίκης,
βρίσκονται σε ολοκληρωµένο στάδιο επικαιροποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε χρήσιµο,
η σχετική εκτίµηση αναφορικά µε τη συνάφεια να λάβει υπόψη της τα προωθούµενα προς θεσµοθέτηση Ρυθµιστικά Σχέδια και όχι τους αντίστοιχους Νόµους 1515/1985 και 1561/1986, που
ισχύουν για τα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
Προωθούµενο προς θεσµοθέτηση Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής 2021
Η βασική εκτίµηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό, ότι
το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας (πολιτιστικό κεφάλαιο, κλίµα, µήκος και ποιότητα ακτών, πολυνησιακός χαρακτήρας, φυσικό περιβάλλον, πυκνότητα και
ποικιλία των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους) την καθιστούν µοναδική στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη ως προς
τις δυνατότητες ανάπτυξης των περισσοτέρων από τις σύγχρονες µορφές τουρισµού, υιοθετείται και ενσωµατώνεται στο
προωθούµενο προς θεσµοθέτηση Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας
/ Αττικής 2021, τόσο σε επίπεδο στόχων, όσο και κατευθύνσεων χωρικού σχεδιασµού και µορφών του προωθούµενου
τουρισµού.

Μορφές
σµού:

προωθούµενου

τουρι-

Πολιτιστικός και περιηγητικός, Συνεδριακός, Εκθεσιακός, Θαλάσσιος,
Γήπεδα γκολφ, Τουρισµός - ηµερήσια αναψυχή (θεµατικά πάρκα, χώροι πρασίνου, παράκτιο µέτωπο,
ορεινοί όγκοι), Αθλητικός τουρισµός
(αξιοποίηση ολυµπιακών εγκαταστάσεων, σπορ αέρος – αεροδρόµιο
Τατοίου), Παραθεριστικός τουρισµός
(κυρίως στα νησιά και τον παράκτιο
χώρο), Ιαµατικός τουρισµός, Αγροτουρισµός.

Οι προωθούµενες µορφές τουρισµού διαφοροποιούνται από τις αναφερόµενες ως ειδικές µορφές τουρισµού του Ειδικού Πλαισίου, ενώ υπάρχει αναφορά στον παραθεριστικό τουρισµό.
Επισηµαίνεται, επίσης, η διαφοροποίηση αναφορικά µε την ενσωµάτωση της χωρικής ενότητας
νησιωτικής Αττικής του Ρυθµιστικού στην Κατηγορία Β2 «Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιου και εναλλακτικού τουρισµού».

Μορφές
σµού:

προωθούµενου

τουρι-

Συνεδριακός, Εκθεσιακός, Θαλάσσιος, Τουρισµός φύσης, ΑθλητικόςΠροπονητικός, Τουρισµός µεγάλων
γεγονότων (mega events), Σπορ
αέρος, Προσκυνηµατικός, Αγροτουρισµός, Ιαµατικός και Θεραπευτικός,
Τουρισµός αναψυχής, Πολιτιστικός
και Περιηγητικός τουρισµός.

Προωθούµενο προς θεσµοθέτηση Ρυθµιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης
Όπως και στην περίπτωση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021, το προωθούµενο προς θεσµοθέτηση
Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης ενσωµατώνει την εκτίµηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισµό, ότι η χώρα διαθέτει, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της, δυνατότητες ανάπτυξης των περισσοτέρων από τις σύγχρονες
µορφές τουρισµού. Η ενσωµάτωση λαµβάνει χώρα, τόσο σε
επίπεδο στοχοθεσίας, όσο και κατευθύνσεων χωρικού σχεδιασµού. Οι προωθούµενες µορφές τουρισµού διαφοροποιούνται από τις αναφερόµενες ως ειδικές µορφές τουρι-

σµού του Ειδικού Πλαισίου.

5.4 Συνάφεια του υποκείµενου σχεδιασµού µε το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού
Όπως προκύπτει από την εξέταση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων, οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου λαµβάνονται µεν υπόψη από τον υποκείµενο σχεδιασµό (ιδίως οι κατευθύνσεις
που ορίζονται ανά Κατηγορία Περιοχής), ενώ αξιοποιούνται παράλληλα και τα Περιφερειακά
Πλαίσια -τα οποία σχολιάστηκαν ανωτέρω, λόγω της αναφοράς τους σε µικρότερη κλίµακα χώρου. Η πρακτική αυτή συνεπάγεται την ανάγκη τροποποίησης των τελευταίων (που ήδη προω∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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θείται), στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου, δεδοµένου ότι υπήρξαν µεταγενέστερα αυτού.
Επισηµαίνεται, δε, ότι ειδικά σε θεωρούµενες ως ευαίσθητες περιοχές του Ειδικού Πλαισίου (π.χ.
ορεινές περιοχές, νησιά και παράκτιος χώρος) τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, πέραν του ότι είναι περισσότερο εξειδικευµένα, ταυτίζονται µε το πνεύµα και τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις περιοχές αυτές, παρά του ότι έχουν προηγηθεί οι µελέτες τους από την θεσµοθέτηση του . Στο
πλαίσιο αυτό προτείνονται στα εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ζώνες µε πολεοδοµικές ρυθµίσεις για
οργανωµένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων44, περιορισµοί για νέες εγκαταστάσεις
σε περιοχές που κρίνονται ως «κορεσµένες» (µε περιβαλλοντικά κριτήρια)- ειδικά στον παράκτιο
χώρο45, ενώ προωθούνται οι ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, µε αξιοποίηση, ανάδειξη
τοπικών χαρακτηριστικών, προστασία της γεωργικής γης µε δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικών
εγκαταστάσεων µόνο εναλλακτικών µορφών τουρισµού (οικοτουρισµού – αγροτουρισµού), προστασία του ορεινού όγκου µε εγκαταστάσεις φυσιολατρικού τουρισµού, κ.ά.

5.5 Συνθετική ∆ιάγνωση της Εναρµόνισης του ΕΠΧΣΑΑ µε τα υπόλοιπα επίπεδα
σχεδιασµού
Το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού εναρµονίζεται µε το ΓΠΧΣΑΑ, µε το οποίο θεσπίστηκε την ίδια
περίπου περίοδο και αναφέρεται στο σύνολο των κατευθύνσεών του για τον κλάδο. Ενδεχοµένως, οι ιδιαίτερα αυστηροί όροι του Ειδικού Πλαισίου για ορισµένες κατηγορίες χώρου δε συµβάλλουν στην επιδίωξη περί χωρικής διεύρυνσης που προωθεί το Εθνικό Χωροταξικό, στο βαθµό που καθυστερεί η υλοποίηση των αντίστοιχων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ. Αντίστοιχα, έχει ληφθεί µέριµνα, ώστε να προωθείται η συνδυαστική προσέγγιση µεταξύ των Ειδικών Πλαισίων. Σηµαντικότερες αποκλίσεις παρουσιάζονται µεταξύ των Περιφερειακών Πλαισίων και του Ειδικού Πλαισίου,
καθώς τα πρώτα υπήρξαν προγενέστερα του δεύτερου. Οι αποκλίσεις αυτές αφορούν σε ζητήµατα ορισµών (π.χ. προσέγγισης της έννοιας του κορεσµού), στοχοθεσίας και κατευθύνσεων του
χωρικού σχεδιασµού για συγκεκριµένες περιοχές και ειδικές µορφές, που αναφέρονται στο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού. Το τελευταίο, σε πολλά του σηµεία είναι περισσότερο αναλυτικό και
εξειδικευµένο σε σχέση µε τα Περιφερειακά Πλαίσια, ενώ περιλαµβάνει και κανονιστικές ρυθµίσεις. Σηµαντικός αριθµός των Περιφερειακών Πλαισίων αναφέρεται σε οργανωµένους χωρικούς
υποδοχείς µε τρεις τρόπους: α) απλή αναφορά της αναγκαιότητας δηµιουργίας οργανωµένων
χωρικών υποδοχέων για τον τουρισµό, β) υπόδειξη ζωνών για τη χωροθέτηση υποδοχέων, γ)
προσδιορισµό συγκεκριµένου χωρικού υποδοχέα. Στο Ειδικό Πλαίσιο απουσιάζει –ουσιαστικά- η
αναφορά στους οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς, πλην όµως εισάγεται η έννοια των «σύνθετων και ολοκληρωµένων τουριστικών υποδοµών µικτής χρήσης» (σύνθετα τουριστικά καταλύµατα). Τα υπό επικαιροποίηση Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ως µεταγενέστερα,
υιοθετούν και εξειδικεύουν το Ειδικό Πλαίσιο, µε µικρές διαφοροποιήσεις, ενώ αναφέρονται µε
πιο ολοκληρωµένο, εξειδικευµένο και χωρικά εντοπισµένο τρόπο στις µορφές του τουρισµού. Τα
µεταγενέστερα της έκδοσης του Ειδικού Πλαισίου ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ υιοθετούν τις κατά περιοχή κατευθύνσεις του, ορισµένα εξ αυτών προωθούν ζώνες µε οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς,

44

ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Βιάννου Ν. Ηρακλείου (ΦΕΚ54/ΑΑΠ/30.03.2011), ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Κρουσώνα Ν. Ηρακλείου
(ΦΕΚ120/ΑΑΠ/9.4.2010), ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής (ΦΕΚ286/ΑΑΠ/21.7.2010)
45

Ό.π. και επιπρόσθετα ΓΠΣ Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου (ΦΕΚ460/ΑΑΠ/1.11.2010), ΣΧΟΟΑΠ Μούδρου Λήµνου (ΦΕΚ/ΑΑΠ/31.12.20101), ΓΠΣ ∆ήµου Σταγύρων – Ακάνθου Χαλικιδικής (ΦΕΚ332/ΑΑΠ/10.8.2010), ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μπιζανίου Νοµού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 529ΑΑΠ/19.10.2009), ΓΠΣ ∆ήµου Άργους (ΦΕΚ
269ΑΑΠ/12.7.2010), ΣΧΟΟΑΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Μαδύτου (ΦΕΚ 130ΑΑΠ/3.6.2011), ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας
Πατρέων ∆ήµου Πατρέων (ΦΕΚ 358ΑΑΠ/30.12.2011), ΣΧΟΟΑΠ ∆ηµοτικής Ενότητας (πρώην ∆ήµου) Κάτω Ολύµπου ∆ήµου Τεµπών (ΦΕΚ 13ΑΑΠ/30.1.2012), ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Πύλης ∆ήµου Πύλης Νοµού Τρικάλων (ΦΕΚ 32ΑΑΠ/13.2.2012).
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ενώ στην πλειοψηφία τους, δίνουν έµφαση οριζόντια σε ήπιες µορφές τουρισµού, ανεξαρτήτως
περιοχής (πέραν των Β2 και Στ, δηλ. ακόµη και σε Β1 και ∆).

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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6.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σηµαντικές πρόσφατες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, οι
οποίες ανέκυψαν µετά την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και επηρεάζουν θέµατα που
ρυθµίζει το Πλαίσιο, εποµένως χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση αναθεώρησής του.
Η παρουσίαση περιλαµβάνει πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις, καθώς και Σχέδια Νόµων και
∆ιαταγµάτων που βρίσκονται σήµερα σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης, όπως και τις σχετικές µε τη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική τροποποιήσεις που εισήχθησαν µέσω των
πολυνοµοσχεδίων εξειδίκευσης των µέτρων του ‘µνηµονίου’ και του ‘µεσοπρόθεσµου’ προγράµµατος.
Η παρούσα καταγραφή γίνεται σε άµεση αντιπαραβολή µε τις κάθε φορά επηρεαζόµενες ρυθµίσεις του ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου, ώστε να είναι εµφανή τα σηµεία που χρήζουν αναθεώρησης ή τροποποίησης.

6.1 Νόµος για τη Βιοποικιλότητα (Ν. 3937/2011)
Ο νέος Ν. 3937/2011 για τη «∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας»46 στοχεύει στην επικαιροποίηση
των κατευθύνσεων και του θεσµικού πλαισίου του Ν. 1650/1986 (όπως ισχύει) για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο νέος νόµος αναδεικνύει τη σηµασία της βιοποικιλότητας ως «πολύτιµου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σηµασίας εθνικού κεφαλαίου»47 και προωθεί, µεταξύ άλλων, τη δηµιουργία ενός Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, µε διαβαθµισµένες
ρυθµίσεις προστασίας στα πρότυπα του καταλόγου προστατευόµενων περιοχών της IUCN (International Union for Conservation of Nature). Τονίζει δε ρητά ότι «η ενσωµάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλες τις τοµεακές πολιτικές που µπορεί να επιφέρουν επιπτώσεις στα
είδη και τους οικότοπους, αποτελεί υποχρέωση όλων των αρµόδιων Υπουργείων» και δίνει προτεραιότητα στην «ενσωµάτωση αυστηρών µέτρων προστασίας της βιοποικιλότητας στις τοµεακές
πολιτικές» µεταξύ των οποίων και ο τουρισµός48.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 4 του νέου Νόµου, που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν.
1650/1986, ενσωµατώνονται στο Εθνικό Σύστηµα Προστατευόµενων Περιοχών οι Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) και οι Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) που έχουν ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο περιοχών Natura 2000, οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών που διέπονται από τις
διατάξεις του ∆ασικού Κώδικα, τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), καθώς και τα χαρακτηρισµένα
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) του Ν. 1469/1950 και του νέου ΓΟΚ (Ν. 2831/2000).
Σηµειώνεται δε, ότι στους σκοπούς προστασίας του Ν. 3937/2011 εντάσσεται πλέον και η αγροτική βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερα, δοµικά στοιχεία του ελληνικού αγροτικού τοπίου (φυτοφράκτες, πεζούλες, κλπ).
Το περιεχόµενο των κατηγοριών προστασίας έχει ως εξής49:

46

Ν. 3937/2011 ‘∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011).

47

Βλ. §1 του άρθρου 1 του Ν. 3937/2011.

48

Βλ. §4 του άρθρου 15 του ίδιου νόµου.

49

Βλ. τα άρθρα 5 και 6 του ίδιου νόµου, που αντικατέστησαν τα αντίστοιχα άρθρα 19 και 21 του Ν. 1650/1986.
Ορισµένες αναφορές περιλαµβάνονται στο άρθρο 9 του ίδιου νόµου.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις
µε εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, ενδιαιτήµατα σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν σηµαντική θέση
στην κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Μικρές
τροποποιήσεις σε σχέση µε το άρθρο 19 (παρ. 1) του Ν. 1650/1986, µε πρόβλεψη για αυστηρή φύλαξη από τις αρµόδιες αρχές και για ορισµό περιφερειακής ζώνης προστασίας. Η
διατήρηση αυτής της κατηγορίας προστασίας κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του
συστήµατος προστατευόµενων περιοχών, αλλά και ως εργαλείο για την αποτελεσµατική
προστασία εξαιρετικά ευαίσθητων οικοσυστηµάτων µικρής σχετικά έκτασης. Ο χαρακτηρισµός αυτών των περιοχών γίνεται µε Π∆ που εκδίδεται µετά από πρόταση του ΥΠΕΚΑ, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΓΓ της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σε εφαρµογή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ).
2. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας. ∆εν υπάρχει κάποια επί της ουσίας αλλαγή σε σχέση µε το άρθρο 19 (παρ. 2) του Ν. 1650/1986. Η διαδικασία χαρακτηρισµού είναι όµοια µε της κατηγορίας 1.
3. Φυσικά πάρκα (Natural parks) χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες συνήθως περιλαµβάνουν χρήσεις που υπόκεινται σε ρυθµίσεις. Ανάλογα µε
τη γεωγραφική τους θέση και σηµασία, τα φυσικά πάρκα µπορούν να διακρίνονται σε εθνικά
ή περιφερειακά. Και στις δυο κατηγορίες επιδιώκεται η προστασία και βελτίωση των οικολογικών χαρακτηριστικών τους, η ενίσχυση των περιβαλλοντικά συµβατών παραγωγικών και
λοιπών οικονοµικών δραστηριοτήτων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η αναψυχή.
3.1 Εθνικά πάρκα (National parks) χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης έκτασης που είτε λόγω
της θέσης τους, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της οικολογικής σπουδαιότητάς τους
θεωρούνται ως εθνικής σηµασίας. Σε αυτή την κατηγορία προβλέπεται η ένταξη των κηρυγµένων εθνικών δρυµών και των υγροτόπων Ramsar. Η διαδικασία χαρακτηρισµού
είναι όµοια µε της κατηγορίας 1.
3.2 Περιφερειακά πάρκα (Regional parks) χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε λόγω της θέσης τους, είτε λόγω της οικολογικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως περιφερειακής
σηµασίας. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στις περιαστικές περιοχές, των οποίων ως κύρια προστατευτέα αξία ορίζονται οι οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρουν στα αστικά κέντρα
και τους κατοίκους τους, όπως και στις αγροτικές περιοχές, όπου αναγνωρίζεται η υψηλή βιολογική τους αξία και τα διάφορα ανθρωπογενή στοιχεία του τοπίου. Ο χαρακτηρισµός γίνεται, οµοίως, µε Π∆ που εκδίδεται µετά από πρόταση του ΥΠΕΚΑ, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Φύση 2000 και του ΓΓ της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε
βάση όµως ειδική έκθεση και όχι ΕΠΜ.
Σηµειώνονται, επίσης, τα εξής:

50



Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης και στα εθνικά
πάρκα απαγορεύεται η χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ)50.



Στα περιφερειακά πάρκα µπορεί να περιλαµβάνονται οικιστικές ενότητες ως περιφερειακές ζώνες των προστατευτέων αντικειµένων, οι οποίες ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης. Στις ζώνες αυτές ενισχύεται µε κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν άµεση ή και έµµεση σχέση

Βλ. §7 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου.
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µε τον τουρισµό (αναφέρονται µεταξύ άλλων ο τουρισµός φύσης, η αναψυχή, η ολοκληρωµένη ή βιολογική γεωργία, η µεταποίηση τοπικών προϊόντων)51.



Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, έως την έκδοση των Π∆ χαρακτηρισµού, το περιεχόµενο τυχόν εγκεκριµένων ΕΠΜ πρέπει να λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τη χωροθέτηση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας52.

4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management areas): Ως περιοχές της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται αυτοµάτως όλες οι ζώνες που συµπεριλαµβάνονται στον εθνικό κατάλογο των περιοχών του Κοινοτικού δικτύου Natura 2000, δηλαδή οι
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) και οι Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (Οδηγία
92/43/ΕΟΚ), καθώς και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής. Κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών είναι η σηµασία τους για τη διατήρηση συγκεκριµένων οικοτόπων και ειδών:
4.1 Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) (Special Areas of Conservation) είναι όλοι οι τόποι του
παραρτήµατος 1 της Απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι
διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους
(Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας). Οι ΕΖ∆ µπορούν συµπληρωµατικά να ενταχθούν και σε
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας. Αν δεν ενταχθούν σε άλλη κατηγορία προστασίας, τότε οριοθετούνται, καθορίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης µε Π∆ µετά από
πρόταση του ΥΠΕΚΑ και µε βάση ειδική έκθεση.
4.2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas) είναι όλοι οι τόποι που έχουν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόµενοι βάσει του άρθρου 4 της
οδηγίας 2009/147/EK για τα άγρια πτηνά. Οι ΖΕΠ µπορούν συµπληρωµατικά να ενταχθούν και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας. Αν δεν ενταχθούν σε άλλη κατηγορία προστασίας, τότε οριοθετούνται, καθορίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης και
χρήσεων γης και ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που αφορά στην προστασία και οικολογική
τους διαχείριση µε Π∆ µετά από πρόταση του ΥΠΕΚΑ και µε βάση ειδική έκθεση.
4.3 Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) είναι τα παλιά «καταφύγια θηραµάτων» του δασικού κώδικα, τα οποία µε βάση το άρθρο 57 του Ν. 2637/1998 µετονοµάστηκαν σε «καταφύγια
άγριας ζωής», και εντάσσονται πλέον στο Εθνικό Σύστηµα Προστατευόµενων Περιοχών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις που διατηρούνται εν ισχύι µε το Ν. 3937/2011, τα ΚΑΖ καλύπτουν φυσικές περιοχές (χερσαίες, υδάτινες ή θαλάσσιες) που έχουν ιδιαίτερη σηµασία
ως σηµαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Με τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις, ως ΚΑΖ θα µπορούν πλέον να χαρακτηρίζονται και θαλάσσιες περιοχές που
έχουν σηµαντική αξία ως βιότοποι αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή
ως σηµαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Τα ΚΑΖ χαρακτηρίζονται µε απόφαση του ΓΓ της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε βάση ειδική έκθεση.
Σηµειώνονται, επίσης, τα εξής:



Το όριο αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές των ΕΖ∆ και των ΖΕΠ ορίζεται σε 10
στρέµµατα53.



Στις ΕΖ∆ και τις ΖΕΠ, εκτός οικοτόπων προτεραιότητας και ενδιαιτηµάτων των ειδών
προτεραιότητας, επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η χωροθέτηση έργων και η έγκριση σχεδίων, των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιµηθεί ως πολύ σηµαντικές στην αντίστοιχη

51

Βλ. §3.2.δ του άρθρου 5 του ίδιου νόµου.

52

Βλ. § 5 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου.

53

Βλ. §2.α του άρθρου 9 του ίδιου νόµου.
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µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µόνο εάν, στη βάση επαρκούς τεκµηρίωσης, αξιολογηθούν 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 200054.



Στα ΚΑΖ απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα (περιλαµβανοµένης της πολεοδόµησης) που
µπορεί να επιφέρει αλλοίωση της φυσικής κατάστασης των περιοχών. Είναι σηµαντικό
ότι ως ΚΑΖ µπορούν να χαρακτηρίζονται και οι διάδροµοι ελευθεροεπικοινωνίας («οικολογικοί διάδροµοι») µεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών.

5. Προστατευόµενα τοπία και προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί: Στην κατηγορία εντάσσονται περιοχές και στοιχεία του τοπίου που έως τώρα ρυθµίζονταν από διαφορετικά καθεστώτα χαρακτηρισµού και οριοθέτησης. Ο χαρακτηρισµός σε κάθε περίπτωση γίνεται µε απόφαση του ΓΓ της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε βάση ειδική έκθεση και γνώµη του αιρετού Περιφερειάρχη.
5.1 Προστατευόµενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές
µεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισµικής αξίας και εκτάσεις που είναι
ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συµβάλλουν στην προστασία φυσικών
πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα
προστατευόµενα τοπία µπορεί να δίνονται µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους ειδικότερες ονοµασίες, όπως αισθητικό δάσος, γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό. Σε σχέση µε το Ν. 1650/1986 έχει δηλαδή προστεθεί η οικολογική και γεωλογική αξία, καθώς και η έννοια του «γεωπάρκου».
5.2 Προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του
τοπίου που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισµική αξία ή συµβάλλουν στην
προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, µονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές και αναβαθµίδες, κρήνες. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που
µπορούν να τεκµηριώσουν την αξία του προστατευτέου αντικειµένου στα αγροτικά περιφερειακά πάρκα, ενώ συνδέονται ουσιαστικά και µε το περιεχόµενο των µελετών του τοπίου που παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα (6.2).
5.3 Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται
λειτουργικά τµήµατα της φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της, που έχουν ιδιαίτερη
επιστηµονική, οικολογική, γεωλογική, γεωµορφολογική, ή αισθητική αξία ή συµβάλλουν
στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάµνων, θαλάσσια, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και
παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι,
σπηλιές, βράχοι, απολιθωµένα δάση, δέντρα ή τµήµατά τους, παλαιοντολογικά ευρήµατα, κοραλλιογενείς, γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για στοιχεία που συνδέονται επίσης µε το περιεχόµενο των µελετών του τοπίου που παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα (6.2). Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης (Protected natural monuments). Σε σχέση µε
το Ν. 1650/1986 έχουν προστεθεί οι οικότοποι προτεραιότητας, η γεωλογική και γεωµορφολογική αξία και η έννοια του «γεώτοπου», για τον οποίο µάλιστα δίνεται ορισµός.
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Επιπλέον των προαναφερθέντων, τρεις από τους ορισµούς του άρθρου 2 του νέουΝνόµου –µε
τις αντίστοιχες πρόνοιες που εξειδικεύονται σε επόµενα άρθρα– παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε
σχέση µε το περιεχόµενο του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού. Πρόκειται για τους ορισµούς:



Της παράκτιας ζώνης: Χερσαία και υδάτινα τµήµατα, εκατέρωθεν της ακτογραµµής στα
οποία η αλληλεπίδραση µεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τµήµατος αποκτά τη
µορφή πολύπλοκων συστηµάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούµενων
από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν µε τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο-οικονοµικές δραστηριότητες. Η παράκτια
ζώνη είναι δυνατόν να περιλαµβάνει φυσικούς σχηµατισµούς ή µικρά νησιά στο σύνολό
τους.



Της κρίσιµης παράκτιας ζώνης: Το τµήµα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται
σε άµεση µεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τµήµα αυτής. Περιλαµβάνονται ιδίως γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, εκτάσεις που αποτελούνται
από υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη µεταφορά του ανέµου και από χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για
ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες. Στο άρθρο 20 προβλέπεται η οριοθέτηση της κρίσιµης παράκτιας ζώνης µε Π∆ του ΥΠΕΚΑ ή µε άλλα Π∆ καθορισµού χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης, ενώ στο άρθρο 13 ορίζεται ότι εντός αυτής επιτρέπονται µόνο ήπιες και χαµηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση, µε την επιφύλαξη των έργων
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001.



Του οικολογικού διαδρόµου: ∆ιάδροµος γης που συνδέει υπάρχουσες προστατευόµενες
περιοχές και επιτρέπει την ισορροπηµένη ελευθεροεπικοινωνία των ειδών. Ένας οικολογικός διάδροµος πρέπει να παρέχει περιβάλλον παρόµοιο µε εκείνο των δύο περιοχών.
Οι οικολογικοί διάδροµοι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χαρακτηρίζονται ως ΚΑΖ.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου δεν έρχονται σε ευθεία αντίθεση
µε τις νεότερες ρυθµίσεις του Ν. 3937/2011. Σε περίπτωση πάντως αναθεώρησης του Πλαισίου,
οι διατάξεις του Ν. 3937/2011 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον εµπλουτισµό ή και την τροποποίηση των κατευθύνσεων του ΕΠΧΣΑΑ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. Η του άρθρου 5 και την παρ. ∆ του άρθρου 9 της ΚΥΑ 24208/2009. Αυτό
µπορεί να αφορά τη σύνδεση των προβλέψεων του Πλαισίου µε τις κατηγορίες προστασίας του
Ν. 3937/2011. Ενδεικτικά, θα µπορούσε να εξεταστεί:



η διαφοροποίηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων ανάλογα µε την ευαισθησία των διάφορων ζωνών του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών (βλ. και Κεφ. 7),



η προώθηση του αγροτουρισµού στα περιφερειακά –αγροτικά– πάρκα,



η αναφορά στην ανάγκη διατήρησης / πρόβλεψης οικολογικών διαδρόµων κατά την εξέταση σχεδίων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, αν και αφορά πρωτίστως στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό.

Επίσης, θα µπορούσαν να εµπλουτιστούν οι ορισµοί του άρθρου 3 και των διατάξεων της παρ. Ε
του άρθρου 5 του Πλαισίου σχετικά µε τον αιγιαλό και τις παράκτιες περιοχές, ώστε να αποδίδεται µέριµνα στην οριοθέτηση της κρίσιµης παράκτιας ζώνης µε κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας, πέρα από αριθµητικούς κανόνες.
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6.2 Εθνική Στρατηγική για το Τοπίο (Νόµος 3827/2010: Κύρωση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για το Τοπίο)
6.2.1 Η έννοια του τοπίου και η σηµασία του για την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Τοπίου, που κυρώθηκε στις αρχές του 2010 στην Ελλάδα και αποτελεί πλέον νόµο του κράτους55 ως τοπίο νοείται «µία περιοχή, όπως αυτή γίνεται
αντιληπτή από τον άνθρωπο, της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσµα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων»56.
Η έννοια του τοπίου, όπως προσδιορίζεται από το Ν. 3827/2010, υπερβαίνει την έννοια του ‘φυσικού’ ή του ’όµορφου’. ∆εν περιορίζεται στην οπτική εµπειρία που συναρτάται µε µια δεδοµένη
περιοχή, αντίθετα περιλαµβάνει το σύνολο των παραγόντων που γίνονται αντιληπτοί µε ενιαίο
τρόπο από τον άνθρωπο µέσω του συνόλου των αισθήσεων, της µνήµης, της ιστορίας κλπ. Με
αυτή την έννοια, το τοπίο περιλαµβάνει τόσο τις αστικές περιοχές όσο και την ύπαιθρο, αναφέρεται εξίσου στις ‘υποβαθµισµένες’ περιοχές, στις περιοχές ‘υψηλής ποιότητας’ που ήδη αναγνωρίζονται ως εξαιρετικού κάλλους, αλλά και στη µεγάλη πλειονότητα των ‘καθηµερινών’ περιοχών.
Από την άλλη µεριά, ο Ν. 3827/2010 σηµειώνει ότι «το τοπίο διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο
δηµοσίου συµφέροντος από άποψη πολιτισµική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική και
συνιστά πόρο ευνοϊκό για την οικονοµική δραστηριότητα, του οποίου η προστασία, η διαχείριση
και ο σχεδιασµός µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας»57, αναγνωρίζοντας έτσι
την αξία του τοπίου ως σηµαντικό πόρο περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αυτή η
διαπίστωση σχετίζεται άµεσα µε τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της χώρας: η ποικιλοµορφία, ο αναλλοίωτος –σε µεγάλο βαθµό– χαρακτήρας και η έντονα πολυπολιτισµική και ιστορική διάσταση του ελληνικού τοπίου (στον αστικό, αγροτικό, νησιωτικό και ορεινό χώρο) αποτελεί βασικό παράγοντα τουριστικής έλξης, καθιστώντας το τοπίο της χώρας ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Η συνεχιζόµενη αλλοίωση / υποβάθµιση ή και ‘οµογενοποίηση’ του ελληνικού τοπίου, ως αποτέλεσµα της άναρχης και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης (και
τουριστικών) δραστηριοτήτων, υπονοµεύει τελικά τις ίδιες τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισµού στη χώρα. Με αυτή την έννοια, η πολιτική για τη χωροταξική οργάνωση του τουρισµού αποτελεί προνοµιακό πεδίο για την εφαρµογή ολοκληρωµένων και πολυεπίπεδων δράσεων προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης του τοπίου, σε εφαρµογή και εξειδίκευση του εθνικού πλαισίου πολιτικής και της εθνικής στρατηγικής για το τοπίο.

6.2.2 Η εθνική στρατηγική και η σχέση της µε το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισµού
Τα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου καλούν τα συµβαλλόµενα κράτη - µέλη
να υιοθετήσουν διαδικασίες και µεθοδολογικά εργαλεία για την οριζόντια ενσωµάτωση του τοπίου σε όλες τις πολιτικές ανάπτυξης και διαχείρισης του χώρου, µέσω, κατ’ αρχήν, της αναγνώρισης των τοπίων της επικράτειας και της αξιολόγησης των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή τους. Βασική δε προϋπόθεση για την εφαρµογή της Σύµβασης αλλά και οποιασδήποτε
δράσης και πολιτικής περί τοπίου, είναι ο ενεργός ρόλος του ευρέος κοινού, µε την καθιέρωση
κατάλληλων διαδικασιών δηµόσιας συµµετοχής και διαβούλευσης.
Η υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
στην Ελλάδα επελέγη να ενταχθεί στο πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
55

Ν. 3827/2010 ‘Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου’ (ΦΕΚ 30/Α/25.02.2010).

56

Βλ. άρθρο 1 της Σύµβασης.

57

Βλ. το προοίµιο της Σύµβασης.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Η ∆/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ ορίστηκε ως επιτελικός φορέας για την προώθηση των σχετικών δράσεων και έχει ήδη προχωρήσει σε µια σειρά θεσµικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών
µε στόχο τη διατύπωση του εθνικού πλαισίου πολιτικής σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασµού (εθνικό  περιφερειακό  τοπικό επίπεδο), καθώς και στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού
σχεδιασµού (ΕΠΜ, ΣΜΠΕ και ΜΠΕ). Ειδικότερα, προγραµµατίζεται εντός των επόµενων δύο
ετών, µέσω της προωθούµενης πράξης ‘∆ράσεις για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
για το Τοπίο (Ν. 3827/2010) σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο χωρικού σχεδιασµού’58:



η κατάρτιση εθνικής τυπολογίας για τα ελληνικά τοπία,



η διατύπωση ειδικού θεσµικού πλαισίου για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
για το Τοπίο και τη θεσµοθέτηση της προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης των ελληνικών τοπίων (εδώ περιλαµβάνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, συµπληρώσεις των προδιαγραφών εκπόνησης χωροταξικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών µελετών, και, εφόσον απαιτηθεί, η εισαγωγή αυτοτελούς νοµοθετικής ρύθµισης µε τη µορφή Νόµου-Πλαισίου),



η προώθηση δράσεων και υπηρεσιών ενηµέρωσης και δηµόσιας διαβούλευσης,



η διατύπωση της Eθνικής Στρατηγικής και πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης.

Μέχρι την προώθηση και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, η ένταξη της συνιστώσας του
τοπίου στο χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό θα προχωρήσει αυτοτελώς, στο πλαίσιο ειδικών - πιλοτικών προδιαγραφών για κάθε τύπο Σχεδίου και ρύθµισης. Σε αυτό το πλαίσιο –και
λαµβάνοντας φυσικά υπόψη την αυτοτέλεια και την υψηλή ιεραρχική του θέση στο σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού της χώρας– το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό, εφόσον αναθεωρηθεί, θα
µπορούσε να ενσωµατώσει τις γενικές αρχές για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του ελληνικού τοπίου, σύµφωνα µε το πνεύµα του νέου νόµου 3827/2010. Ο στόχος είναι η οριζόντια
ενσωµάτωση του τοπίου στις επιλογές του χωροταξικού σχεδιασµού, όπου η παράµετρος ‘τοπίο’
θα χρησιµοποιείται καταρχήν για τον ορισµό των κριτηρίων καταλληλότητας, αποκλεισµού ή υπό
όρους χωροθέτησης των διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων ανά κατηγορία του εθνικού χώρου. Με αυτό τον τρόπο, το Ειδικό Πλαίσιο µπορεί να διατηρήσει παράλληλα και την απαιτούµενη ευελιξία µε στόχο την αρµονική ενσωµάτωση ειδικότερων κατευθύνσεων για τη χωροθέτηση
και δόµηση τουριστικών καταλυµάτων, οι οποίες θα προκύψουν σταδιακά από την ολοκλήρωση
του εθνικού πλαισίου πολιτικής για το τοπίο.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη σχέση του Ειδικού Πλαισίου µε τον υποκείµενο –περιφερειακό και
τοπικό– σχεδιασµό, προκύπτει σε σχέση µε το τοπίο η ανάγκη µιας αµφίδροµης / ανατροφοδοτούµενης σχέσης. Αυτό συµβαίνει καταρχήν διότι τα 12 νέα –προς ανάθεση– Περιφερειακά
Πλαίσια περιλαµβάνουν µια ειδική σχετική ενότητα59, στην οποία θα γίνεται:



58

αφενός µια γενική (ενδεικτική / ποιοτική) τυπολόγηση του τοπίου κάθε Περιφέρειας, µε
την αναγνώριση και περιγραφή ορισµένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και του χαρακτήρα του τοπίου σε ευρείες χωρικές ενότητες και αντίστοιχη διατύπωση γενικών κατευθύνσεων προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης (οι οποίες θα έχουν προφανώς επίδραση
και στα κριτήρια και στις τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις για τη χωροθέτηση τουριστικών
εγκαταστάσεων και θα λαµβάνονται συµπληρωµατικά υπόψη από τη διοίκηση κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στο µέλλον),

Βλ. Απόφαση Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 170466/04.10.2011.

59

Βλ. Απόφαση Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ οικ.10106/03.03.2011 (ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/17.03.2011) ‘Προδιαγραφές Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού...’, Παράρτηµα Ι.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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αφετέρου µια ειδικότερη µελέτη (πιλοτικού χαρακτήρα) σε περιορισµένο αριθµό επιλεγµένων τοπίων, από την οποία θα προκύψουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις σχεδιασµού
για τις εν λόγω περιοχές (µε περισσότερο δεσµευτικό χαρακτήρα για τον τοπικό σχεδιασµό των χρήσεων γης και την αδειοδότηση δραστηριοτήτων).

Αντίστοιχη ανάδραση από τα υποκείµενα επίπεδα µπορεί να προκύψει µελλοντικά κατά την εφαρµογή µελετών χαρακτηρισµού / αξιολόγησης του τοπίου (‘Landscape Character Assessments’) στο τοπικό επίπεδο (των νέων ∆ήµων ή και οµάδων ∆ήµων). Αυτού του είδους οι κατευθύνσεις µπορούν να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τον οριστικό καθορισµό
ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στον εξωαστικό χώρο µέσω των ΓΠΣ (αλλά και για την αδειοδότηση µεµονωµένων µονάδων), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη µεγάλη πλειονότητα των ‘καθηµερινών’
τοπίων που χαρακτηρίζουν τον πεδινό και τον αγροτικό χώρο, όπως και τµήµατα του παράκτιου
χώρου.
Επιπλέον, αντίστοιχη εισροή µε αναφορά στη χωροθέτηση και την κατά το δυνατό αρµονική ένταξη των εγκαταστάσεων στο τοπίο αναµένεται να προκύψει από τις σχετικές µε τη µελέτη του
τοπίου διατάξεις (κυρίως τις µελέτες θέασης) που θα περιληφθούν στην αναθεώρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, η οποία πρόκειται να
υλοποιηθεί κατ’ εφαρµογή του νέου νόµου 4014/201160 (βλ. επόµενη ενότητα 6.3). Η συγκεκριµένη προσέγγιση θα αφορά κυρίως τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α του νέου νόµου, δηλαδή τα έργα και δραστηριότητες µε πολύ σηµαντικές (κατηγορία Α1) και σηµαντικές (κατηγορία
Α2) επιπτώσεις στο περιβάλλον, για τα οποία και θα απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Με την επιφύλαξη της επικείµενης αναθεώρησης της ισχύουσας κατάταξης61, αυτό θα αφορά τις µονάδες που εντάσσονται στις κατηγορίες Α1 και Α2
της οµάδας 6 της ΚΥΑ 15393/2332/200262, δηλαδή τα κύρια τουριστικά καταλύµατα δυναµικότητας άνω των 100 κλινών, αρκετές από τις εγκαταστάσεις «ειδικής τουριστικής υποδοµής» του
Ειδικού Πλαισίου (γκολφ, συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ.) και όλες τις σύνθετες / οργανωµένες αναπτύξεις (ΠΟΤΑ κλπ.). Επιπλέον, γενικές κατευθύνσεις για τη µείωση
των επιπτώσεων στο τοπίο αναµένεται να δίνονται και για τις δραστηριότητες χαµηλότερης όχλησης (µε «τοπικές επιπτώσεις»), µέσω των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων που
προβλέπεται να υποκαταστήσουν το θεσµό των ΜΠΕ για τα έργα Β κατηγορίας63.

6.3 Νέος νόµος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ν. 4014/2011)
Ο νέος Νόµος 4014/201164 προβλέπει την αναθεώρηση των διατάξεων για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, στοχεύοντας στην απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, στην επικαιροποίηση της κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιβαλλοντικής όχλησης και στην ενσωµάτωση πρόσφατων ρυθµίσεων, όπως οι αναφερθείσες παραπάνω σχετικά µε την προστασία της βιοποικιλότητας και τη µελέτη του τοπίου.
Με το νέο νόµο αλλάζει εν µέρει η διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων τουρισµού, καθώς προβλέπεται ότι «για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για τα τουριστικά καταλύµατα και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής γνωµοδο60

Βλ. άρθρο 2, §13 του Ν. 4014/2011.

61

Βλ. άρθρο 1, §4 του ίδιου νόµου.

62

Οµάδα 6 (Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες πολεοδοµίας) του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 15393/2332/2002
(ΦΕΚ 1022/Β/05.08.2002).
63

Βλ. άρθρο 8 του Ν. 4014/2011.

64

Ν. 4014/2011 ‘Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος’ (ΦΕΚ
209/Α/21.09.2011).
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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τεί επιπλέον και ο ΕΟΤ όσον αφορά την τουριστική καταλληλότητα του οικείου οικοπέδου ή γηπέδου και τη σκοπιµότητα της αιτούµενης ειδικής τουριστικής υποδοµής» οπότε «η απόφαση ΕΠΟ
επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον EOT και έγκρισης σκοπιµότητας ή σκοπιµότητας - χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδοµές»65.
Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 10 του Νόµου, έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται σε
προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 (εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά Π∆
και υπουργικές αποφάσεις προστασίας) υπόκεινται στην εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Η ειδική αυτή αξιολόγηση, που υποβάλλεται ως τµήµα της ΜΠΕ για τα έργα της Α κατηγορίας και ανεξάρτητα για τα έργα της Β κατηγορίας, εστιάζει στον προσδιορισµό των συνεπειών
για την προστατευόµενη περιοχή σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους στόχους διατήρησής της. Τα συµπεράσµατα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της ΜΠΕ λαµβάνονται
υπόψη για την έγκριση ή µη της συγκεκριµένης χωροθέτησης από την αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή, καθώς και για τον προσδιορισµό των αναγκαίων αντισταθµιστικών µέτρων στην περίπτωση που αποφασιστεί η πραγµατοποίηση του έργου για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων. Επιπλέον, η αρµόδια
αρχή µπορεί να ζητήσει την εφαρµογή τις ίδιας διαδικασίας και για έργα που βρίσκονται εκτός
των ορίων προστατευόµενων περιοχών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν
περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τέλος, προβλέπεται66 η υποχρεωτική περιβαλλοντική επιθεώρηση µε αυτοψία από το φορέα διαχείρισης ή κλιµάκιο περιβαλλοντικών ελεγκτών για όλα τα
έργα που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του δικτύου.
Σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων ανάλογα µε το βαθµό
όχλησης, καθώς και στο περιεχόµενο των ΜΠΕ ανά κατηγορία, αναµένεται η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα 6.2.
Συµπερασµατικά, επιπλέον των όσων αναφέρονται στις ενότητες 6.1 και 6.2, σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου χρειάζεται να ενσωµατωθούν οι γενικές πρόνοιες του Ν.
4014/2011 ως µέρος της διαδικασίας έγκρισης χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων, πλέον
των γενικών κριτηρίων που ορίζει το Πλαίσιο ανά κατηγορία του εθνικού χώρου. Ιδιαίτερη µνεία
χρειάζεται να γίνει για τη νέα διαδικασία αδειοδότησης τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και για
τις µεγάλες τουριστικές αναπτύξεις (ΠΟΤΑ και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα), που προφανώς
θα παραµείνουν στην υψηλότερη κατηγορία περιβαλλοντικής όχλησης (Α1), ιδίως σε σχέση µε
τη χωροθέτησή τους εντός προστατευόµενων περιοχών.

6.4 ∆ιατάξεις τουριστικής νοµοθεσίας του νέου Νόµου 4002/2011
Το Β’ µέρος του πρόσφατου πολυνοµοσχεδίου «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του ∆ηµοσίου, κλπ», που κυρώθηκε µε το νόµο 4002/201167 περιλαµβάνει:



τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 9 του ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και



τον επανακαθορισµό του πλαισίου χαρακτηρισµού και οριοθέτησης των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).

65

Βλ. §11 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου.

66

Βλ. άρθρο 20 του ίδιου νόµου.

67

Ν. 4002/2011 ‘Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης’ (ΦΕΚ 180/Α/22.08.2011).
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Με την πρώτη ρύθµιση (άρθρα 8 και 9 του νέου νόµου) εισάγεται στη νοµοθεσία68, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 (παρ. Γ) του ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου, η έννοια των «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων», όρος που αντικατέστησε τις «σύνθετες και ολοκληρωµένες τουριστικές
υποδοµές µικτής χρήσης» του άρθρου 9 του ΕΠΧΣΑΑ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το νέο αυτό εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης εµφανίζεται µερικά διαφοροποιηµένο στο νέο νόµο σε σχέση µε
τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του Πλαισίου, ως εξής:
α) αύξηση του ποσοστού τουριστικών κατοικιών προς πώληση στο 30% της συνολικά δοµούµενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος (έναντι 20% του Ειδικού Πλαισίου),
β) κανονισµός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας µε πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (έναντι µόνο οριζοντίων του Ειδικού Πλαισίου),
γ) τα ξενοδοχεία τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις αναπτύξεις κατατάσσονται στην
κατηγορία των πέντε αστέρων (έναντι και τεσσάρων του Ειδικού Πλαισίου),
δ) η πολεοδόµησή τους µε όρους ΠΟΤΑ γίνεται µόνο για γήπεδα µεγαλύτερα των 800 στρεµµάτων (το Ειδικό Πλαίσιο δεν περιελάµβανε σχετικές προβλέψεις),
ε) ο συντελεστής δόµησης για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µειώνεται στο
0,15 (έναντι 0,20 του Ειδικού Πλαισίου),
στ) το ελάχιστο απαιτούµενο εµβαδόν των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών ορίζεται σε 100
τ.µ. (έναντι 80 τ.µ. του Ειδικού Πλαισίου),
ζ) τέλος, τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις εφαρµογής και για υφιστάµενα καταλύµατα (µε ελάχιστη αρτιότητα 50 στρεµµάτων), ενώ δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξής τους σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς.
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 11 αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3 και 4 του Ν. 2545/1997, οι
εξουσιοδοτικές διατάξεις των οποίων είχαν κριθεί ως αντισυνταγµατικές από το ΣτΕ κατά την εξέταση προσφυγής που αφορούσε στην αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για τη δηµιουργία
της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας69. Οι νέες διατάξεις:



προβλέπουν πλέον την έκδοση Π∆ για το χαρακτηρισµό, την οριοθέτηση και την πολεοδόµηση των ΠΟΤΑ,



εισάγουν ως προϋπόθεση για την έγκριση κάθε σχεδίου την υποβολή και έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ώστε να υπάρξει εναρµόνιση
µε την απαίτηση της (µεταγενέστερης του Ν. 2545/1997) ΚΥΑ 107017/200670 για τη
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση, και



προβλέπουν την έκδοση νέας ΚΥΑ για τον καθορισµό των ειδικότερων προϋποθέσεων
και των απαιτούµενων δικαιολογητικών, τη διαδικασία ελέγχου της συµβατότητας κάθε
αίτησης µε τα δεδοµένα του χωροταξικού σχεδιασµού και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής71.

68

∆ηλαδή στις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.07.1993), καθώς και προς αντικατάσταση της παρ. Γ
του άρθρου 10 του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού.

69

Βλ. σχετικά την απόφ. 1593/2007 του ΣτΕ.

70

ΚΥΑ 107017/2006 ‘Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001’ (ΦΕΚ 1225/Β/ 05.09.2006).

71

Η νέα αυτή ΚΥΑ των υπουργών ΠΕΚΑ και Πολιτισµού και Τουρισµού θα αντικαταστήσει την προϊσχύουσα
ΚΥΑ Τ/3522/09.07.1998 (ΦΕΚ 822/Β/06.08.1998) που είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου
29 του Ν. 2545/1997 και µε την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 500309/22.04.1998 απόφαση του Γ.Γ. του ΕΟΤ µε
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

92

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού

Χρειάζεται εντούτοις να σηµειωθεί ότι οι ρυθµίσεις του νέου Νόµου (εκ των πραγµάτων) δεν αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της γενικής χωροταξικής οργάνωσης των σύνθετων αυτών τουριστικών
εγκαταστάσεων (δηλαδή την κατανοµή τους στον εθνικό χώρο), καθώς µια τέτοια πρόβλεψη αποτελεί κατ’ εξοχήν πεδίο του χωροταξικού σχεδιασµού. Στη βάση εξάλλου της έλλειψης ενός
τέτοιου προγραµµατισµού, µέσω του οποίου θα οριστούν οι κατάλληλες θέσεις σε εθνικό επίπεδο, εδράζεται και η νοµολογία του ΣτΕ για την ακυρότητα της πράξης χωροθέτησης της ΠΟΤΑ
Μεσσηνίας72.
Με δεδοµένη τη σηµασία προώθησης των σύνθετων αυτών επενδύσεων για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς και την καταφανή ανάγκη ελαχιστοποίησης
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τέτοιες υποδοµές (που κατά κανόνα χωροθετούνται σε περιοχές φυσικού κάλλους και αυξηµένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας), ο χωροταξικός σχεδιασµός χρειάζεται να θέσει τα κατάλληλα κριτήρια χωροθέτησης στη βάση και των τριών
πυλώνων της αειφορίας. Η θέσπιση τέτοιων κριτηρίων διαφέρει από το επίπεδο του εθνικού
σχεδιασµού ως εκείνο των χαµηλότερων επιπέδων, προτού καταλήξει στον οριστικό καθορισµό
των σχετικών χρήσεων γης µέσω των χωροταξικών / πολεοδοµικών σχεδίων τοπικού επιπέδου
(ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και άλλα σχέδια χρήσεων γης). Από την ιεραρχική του θέση στο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού, το Ειδικό Πλαίσιο Τουρισµού µπορεί να ενσωµατώσει γενικές κατευθύνσεις και
κριτήρια χωροθέτησης, σε εξειδίκευση των διατάξεων του νόµου 4002/2011, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τον υποκείµενο σχεδιασµό για την επιλογή των κατάλληλων περιοχών.

6.5 Εφαρµοστικός Νόµος 3986/2011
Ο νόµος 3986/201173, γνωστός και ως ‘εφαρµοστικός’, ψηφίστηκε µε επείγουσα διαδικασία το
καλοκαίρι του 2011 για να εξειδικεύσει ένα σύνολο µέτρων δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που απορρέουν από την κύρωση της δανειακής σύµβασης της Ελλάδας µε τις δανείστριες χώρες. Με
το κεφάλαιο Α του νόµου 3986/2011 συστήθηκε το «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του ∆ηµοσίου», στην κυριότητα του οποίου µπορούν να περιέρχονται δηµόσια ακίνητα µε σκοπό
την αξιοποίησή τους. Το κεφάλαιο Β του νόµου περιέχει τις ρυθµίσεις χωροταξικού / πολεοδοµικού χαρακτήρα για την επιλογή και τους τρόπους ανάπτυξης αυτών των ακινήτων, προβλέποντας ιδιαίτερα (στο άρθρο 11):



Πέντε γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, τέσσερεις εκ των οποίων παρουσιάζουν άµεση
συνάφεια µε την εγκατάσταση τουριστικών δραστηριοτήτων:
• Η κατηγορία (α) «Τουρισµός - Αναψυχή», η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικών χρήσεων του οµώνυµου άρθρου 8 του Π∆ της 23.02.198774, και επιπλέον τα
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, το σύνολο των ειδικών τουριστικών υποδοµών
(γκολφ, συνεδριακά κέντρα, υδροθεραπευτήρια κλπ.), καθώς και «κάθε άλλη συναφή
χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου».
• Η κατηγορία (β) «Επιχειρηµατικά Πάρκα», στην οποία περιλαµβάνονται, πέραν των
χρήσεων που προβλέπει ο Ν. 3982/2011 (βλ. επόµενη ενότητα), τα «τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές», καθώς και «κάθε άλλη
συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου».

τίτλο: «Γενικές κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για τη δηµιουργία Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής
Ανάπτυξης».
72

Βλ. οµοίως την απόφ. 1593/2007 του ΣτΕ.

73

Ν. 3986/2011 ‘Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015’ (ΦΕΚ 152/Α/01.07.2011).

74

Π∆ της 23.02.1987 ‘Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης’ (ΦΕΚ 166/∆/06.03.1987).
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• Η κατηγορία (γ) «Θεµατικά πάρκα - Εµπορικά κέντρα - Αναψυχή», η οποία περιλαµβάνει τις χρήσεις της «γενικής κατοικίας» του άρθρου 4 του του Π∆ της 23.02.1987,
πλην των επαγγελµατικών εργαστηρίων χαµηλής όχλησης, µε επιπλέον δυνατότητα
χωροθέτησης ελικοδροµίων και «κάθε άλλης συναφούς χρήσης, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου».
• Η κατηγορία (ε) «∆ηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων» αποτελεί σύνθεση δύο ή περισσότερων από τις άλλες τέσσερεις κατηγορίες γενικών χρήσεων γης.



Γενικούς όρους δόµησης για κάθε γενική κατηγορία χρήσεων, που ορίζονται σε:
• Ανώτατο Σ∆ 0,2 για την κατηγορία (α), 0,3 για την κατηγορία (β), 0,4 για την κατηγορία (γ) και 0,4 για την κατηγορία (ε).
• Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% για όλες τις κατηγορίες.
• ∆υνατότητα παρέκκλισης ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους κατά ΓΟΚ.

Πέραν αυτών, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόµου τα δηµόσια
ακίνητα που «εµπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης
προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, παράγραφοι 1 και 2, και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, σε πυρήνες εθνικών δρυµών, σε διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς
σηµασίας», ενώ «η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων που εµπίπτουν σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τα
υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που
θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά».
Η ανάπτυξη των ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους του νέου νόµου (άρθρα 12, 13, 15) διενεργείται µε ταχείες διαδικασίες (µειωµένοι χρόνοι γνωµοδότησης και λιγότερες εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την έγκριση των απαιτούµενων µελετών) µε το εργαλείο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής
Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α). Το ειδικό αυτό σχέδιο εγκρίνεται µε Π∆ προτάσει
των Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕΚΑ (ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµόσιας Περιουσίας), συνοδευόµενο από Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) κατά τις κείµενες διατάξεις της ΚΥΑ 107017/2006, και
κατισχύει των ρυθµίσεων εγκεκριµένων χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων κάθε κλίµακας.
Με δεδοµένες τις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθµίσεις τουριστικής ανάπτυξης που προβλέπονται για τα
εντασσόµενα δηµόσια ακίνητα του νόµου 3986/2011 (υψηλοί όροι δόµησης, έλλειψη ελάχιστων
ορίων αρτιότητας, µη υποχρέωση καταβολής εισφορών σε γη και χρήµα, κατίσχυση σε σχέση µε
κάθε άλλη ρύθµιση του χώρου, ταχείες διαδικασίες έγκρισης), αλλά και την «ελαστικότητα» του
περιεχοµένου των ειδικών χρήσεων κάθε γενικής κατηγορίας (τέσσερεις στις πέντε κατηγορίες
αφορούν στον τουρισµό), µάλιστα µε σηµαντικά διαφοροποιηµένους όρους δόµησης που ευνοούν τις κατηγορίες µη αµιγούς τουριστικού προορισµού, καθίσταται σαφές ότι ο χωροταξικός
σχεδιασµός χρειάζεται να παράσχει κάποια ελάχιστα κριτήρια για τη χωροθέτηση και το περιεχόµενο των ζωνών αυτών, ώστε να διασφαλίζει –στο µέτρο του δυνατού– την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου, καθώς και την ορθολογική αξιοποίηση
κάθε ακινήτου ώστε να µην αλλοιώνεται ο κύριος προορισµός του από αναντίστοιχα ποσοστά
των ειδικών χρήσεων στο εσωτερικό του. Αυτό εξάλλου είναι σύµφωνο και µε το πνεύµα του νέου νόµου, που:



αφενός ορίζει ότι «οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, όπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάµενα χωροταξικά πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται κατά τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των δηµοσίων ακινήτων σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, της αποδοτικό-
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τητας και της αποτελεσµατικότητας της επένδυσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη
δυνατή σχέση µεταξύ των χωροταξικών επιλογών και των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας»75, ενώ



αφετέρου δίνει τη δυνατότητα µερικής εξειδίκευσης του περιεχοµένου των ειδικών χρήσεων κάθε γενικής κατηγορίας76.

Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού, θα ήταν χρήσιµο να εξεταστεί η
παροχή ορισµένων ελάχιστων κριτηρίων για την επιλογή ακινήτων προς τουριστική αξιοποίηση
(π.χ. ελάχιστο όριο αρτιότητας, ποσοστά ειδικών χρήσεων και ειδικοί όροι δόµησης για τις τουριστικές δραστηριότητες κάθε γενικής κατηγορίας χρήσεων του άρθρου 11 του νόµου), µε συνεργασία του ΥΠΕΚΑ µε το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων.

6.6 Νέος Νόµος 3982/2011 για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα και το υπό διαβούλευση
νέο διάταγµα χρήσεων γης
Ο λόγος για τον οποίο εξετάζονται παράλληλα ο νέος Νόµος 3982/201177 και το υπό διαβούλευση ∆ιάταγµα, είναι ότι έτσι γίνεται σαφές το πώς συνδέονται τα τουριστικά καταλύµατα µε τους
νέους οργανωµένους υποδοχείς υπό το γενικό τίτλο των «Επιχειρηµατικών Πάρκων».
Σύµφωνα µε το νόµο 3982/2011 η ανάπτυξη των Επιχειρηµατικών Πάρκων γίνεται για λόγους
δηµόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:
α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης,
β) στη βελτίωση των υποδοµών, σε περιοχές µε προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης,
γ) στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης,
δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων, και
ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των Επιχειρηµατικών Πάρκων.
Εντός των οργανωµένων υποδοχέων - Επιχειρηµατικών Πάρκων αναπτύσσονται δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, µε εξαίρεση τα εµπορικά κέντρα, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήµατα αποθηκών, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, υποστηρικτικές δραστηριότητες της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και υπηρεσιακές µονάδες δηµοσίων υπηρεσιών, δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας. Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό όχλησης των
εγκατεστηµένων δραστηριοτήτων, ως εξής:
α. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Α, ως υποδοχέας κάθε βαθµού όχλησης
β. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Β, ως υποδοχέας µέσης και χαµηλής όχλησης
γ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Γ, ως υποδοχέας χαµηλής όχλησης και δραστηριοτήτων που
δεν υπάγονται σε συγκεκριµένη κατηγορία όχλησης
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Βλ. §Α.1 του άρθρου 11 του Ν. 3986/2011.
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Βλ. §Γ.5 του άρθρου 11 του ίδιου νόµου
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Ν. 3982/2011 ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων
και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 143/Α/17.06.2011).
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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δ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ειδικού Τύπου, ως υποδοχέας επιχειρήσεων ειδικών κλάδων, όπως:
τεχνοπόλεις, πράσινης επιχειρηµατικότητας
ε. Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης, ως υποδοχέας για περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών
µε άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση και
στ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) που χωροθετείται σε καθορισµένες εκτός σχεδίου ζώνες στις οποίες προβλέπεται εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Υποδέχεται δραστηριότητες που προβλέπονται στα Επιχειρηµατικά Πάρκα
Τύπου Β.
Η οργάνωση Επιχειρηµατικών Πάρκων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ενεργείται µόνο
εφόσον επιτρέπεται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.
Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου ορίζεται σε
150 στρέµµατα για Πάρκο Τύπου Α, σε 100 στρέµµατα για Πάρκο Τύπου Β και 50 στρέµµατα για
Πάρκα Τύπου Γ και Ειδικού Τύπου.
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Επιχειρηµατικού Πάρκου επιτρέπεται η απευθείας
παραχώρηση στο φορέα ίδρυσης και διαχείρισης του Πάρκου, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για χρονικό διάστηµα µέχρι 50 χρόνια.
Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηµατικών Πάρκων ως και η συµπλήρωση ή αναβάθµιση των υποδοµών των υφιστάµενων Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση και χορηγείται.
Οι όροι δόµησης προσδιορίζονται στην Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που απαιτείται για την
πολεοδόµηση του Πάρκου, µε την τήρηση των εξής ορίων:



ποσοστό κάλυψης µέχρι 70%



συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 για τις βιοµηχανικές και 1,2 για τις λοιπές χρήσεις



ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων 25% επί της συνολικής επιφάνειας

Οι ιδιοκτήτες του Επιχειρηµατικού Πάρκου που πολεοδοµείται υπόκεινται σε εισφορά σε γη και
σε χρήµα. Η εισφορά σε γη ανέρχεται σε ποσοστό 25% της αρχικής έκτασης και η εισφορά σε
χρήµα σε 15% επί του εναποµένοντος εµβαδού µετά την πράξη εφαρµογής.
Σύµφωνα µε το σχέδιο Π∆ χρήσεων γης (που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης), στα Επιχειρηµατικά Πάρκα των κατηγοριών Β, Γ και ∆ –ειδικού τύπου, καθώς και στα Επιχειρηµατικά
Πάρκα Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) όπως αυτά καθορίζονται στο ν. 3982/2011
(άρθρο 41) και περιγράφτηκαν παραπάνω, δίνεται δυνατότητα, µεταξύ άλλων, χωροθέτησης
«ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων».
Καθώς τα Επιχειρηµατικά Πάρκα αποτελούν οργανωµένους υποδοχείς, δηµιουργούνται ερωτηµατικά για τη σχέση τους µε τους γνωστούς µέχρι σήµερα υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων (ΠΟΤΑ), ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι ευνοϊκότερες ρυθµίσεις πολεοδόµησης των Επιχειρηµατικών Πάρκων σε σχέση µε τις ΠΟΤΑ. Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται προφανώς µε σκοπό τη δηµιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα µας στα
πλαίσια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της τρέχουσας οικονοµικής πολιτικής. Στην πραγµατικότητα ωστόσο η θεώρηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντική στρέβλωση, τόσο σε επίπεδο εννοιολογικό και αρχών σχεδιασµού (βλ. τον προορισµό και τις ειδικότερες χωρικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις κάθε τύπου υποδοχέα), όσο και σε νοµικό και θεσµικό επίπεδο, µε κίν∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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δυνο να προκληθούν τελικά περισσότερα προβλήµατα αδειοδοτήσεων, νοµιµότητας, κλπ. σε
υφιστάµενες και νέες επενδύσεις σε σχέση µε όσα επιχειρείται να επιλυθούν βραχυπρόθεσµα.
Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού, θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν
θέµατα διασαφήνισης / επίλυσης τέτοιων ενδεχόµενων συγκρούσεων, στη λογική που αναπτύσσεται και για τα δηµόσια ακίνητα της προηγούµενης ενότητας 3.5.

6.7 ΚΥΑ 2974/2009 για τις µορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων και
λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα
αρµοδιότητας ΥΠΑΑΤ
Οι διατάξεις της ΚΥΑ 2974/200978 αφορούν σε δράσεις για την προώθηση του αγροτικού τουρισµού και του τουρισµού µε την ευρεία έννοια, οι οποίες δύνανται να ενταχθούν σε προγράµµατα
χρηµατοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αφορούν:
α) τη µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα,
β) την ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, και
γ) την ίδρυση µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων.
Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού, οι πρόνοιες της ΚΥΑ 2974/2009
µπορούν να συνδεθούν µε τις προβλέψεις για την τουριστική ανάπτυξη περιοχών του εθνικού
χώρου (ιδίως του πεδινού / ηµιορεινού και του ορεινού χώρου), όπως σχολιάζεται και στην ενότητα 7.2 της παρούσας έκθεσης.

6.8 Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
Με βάση τον Νόµο 3852/201079 η χώρα απέκτησε νέα διοικητική δοµή. Οι νέοι δήµοι, που δηµιουργήθηκαν µε συνενώσεις των προγενέστερων Καποδιστριακών δήµων, συνιστούν τον πρώτο
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ οι περιφέρειες τον δεύτερο βαθµό. Επίσης δηµιουργήθηκαν οι
αποκεντρωµένες διοικήσεις ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους,
µε αποφασιστική αρµοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Παράλληλα, µε τη
διοικητική αυτή µεταρρύθµιση έγινε µια ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των πρώην νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των νέων διοικητικών δοµών.
Σήµερα οι Καλλικρατικοί δήµοι καλύπτουν µεγάλη έκταση ενώ παρατηρούνται και περιπτώσεις
στις οποίες καλύπτουν ακόµα και τη µισή έκταση πρώην νοµού – νυν Περιφερειακής Ενότητας
(π.χ. 2 Καλλικρατικοί ∆ήµοι στο Κιλκίς). Το γεγονός αυτό εγείρει µια σειρά ερωτηµάτων σχετικά
µε τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία σύµφωνα µε τον Ν.2508/9780 καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή
των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται ένας προβληµατισµός
σε σχέση µε το επίπεδο εκπόνησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ αλλά και του χαρακτήρα που θα πρέπει
να έχουν (στρατηγικός ή κανονιστικός), σε συνδυασµό και µε την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία
η οποία ενδεχοµένως να απαιτεί ένα περισσότερο ευέλικτο πλαίσιο όσον αφορά στον χωρικό
σχεδιασµό.
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ΚΥΑ 2974/710/08.04.2009 ‘Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων’ (ΦΕΚ 670/Β/ 10.04.2009).
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Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
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Ν. 2508/1997 ‘Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ
124/Α/13.06.1997)
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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6.9 Συνθετική ∆ιάγνωση των Αναγκαίων Προσαρµογών που προκύπτουν από τις
Αλλαγές στο Θεσµικό Περιβάλλον
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι στο επίπεδο του θεσµικού πλαισίου, χρειάζεται
ιδιαίτερα να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του Ν. 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα, ειδικά σε ό,τι
αφορά στις κατηγορίες του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών. Επίσης, είναι χρήσιµο να προωθηθεί η οριζόντια ενσωµάτωση του τοπίου στις πολιτικές και κατευθύνσεις σχεδιασµού, µε βάση το πνεύµα και τις γενικές ρυθµίσεις του Ν. 3827/2010, καθώς και να ενσωµατωθούν οι νέες διατάξεις για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων του Ν. 4014/2011 και
των αναµενόµενων εξουσιοδοτικών του διατάξεων. Περαιτέρω, χρειάζεται να αντιµετωπιστούν
συνολικά, µε βάση ένα λογικό συνδυασµό αναπτυξιακών, χωρικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, οι γενικές - οριζόντιες ρυθµίσεις ανάπτυξης οργανωµένων χωρικών υποδοχέων των νέων
Νόµων 3982/2011 (Επιχειρηµατικά Πάρκα), 3986/2011 (τουριστική αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων µέσω των ΕΣΧΑ∆Α) και 4002/2011 (αναθεώρηση του πλαισίου για τις ΠΟΤΑ και εισαγωγή
για πρώτη φορά των απαραίτητων διατάξεων για την ανάπτυξη των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων), υπό το πρίσµα της δηµιουργίας ενός ιεραρχηµένου χωρικού προτύπου.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡ-

7.

ΜΟΓΩΝ
Στο παρόν κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η καταγραφή των προβληµάτων και η αξιολόγηση των
επιµέρους άρθρων του εγκεκριµένου Ειδικού Πλαισίου, µε άξονα τις κατευθύνσεις, το περιεχόµενο των άρθρων, την εσωτερική συνοχή, τη σαφήνεια και την εφαρµοσιµότητα των προνοιών του
ΕΠΧΣΑΑ.
Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη:



τα προβλήµατα εφαρµογής που έχουν διαπιστωθεί από τη ∆/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ,



οι γενικότερες κατευθύνσεις της ∆/νσης,



τα αιτήµατα των υπηρεσιών, φορέων και ιδιωτών που έχει συγκεντρώσει η ∆/νση στη
διάρκεια των προηγούµενων ετών και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α1 της ΚΥΑ 15393/2332/2002, όπως ισχύει,



οι απόψεις των φορέων και των υπηρεσιών που συγκέντρωσε η ∆/νση, στο πλαίσιο της
παρούσας αξιολόγησης του Ειδικού Πλαισίου, καθώς και τα συµπεράσµατα ανάλογων
συναντήσεων και συνεργασιών,

ενώ, παράλληλα, λαµβάνονται υπόψη:



γενικά σηµεία κριτικής προς το εγκεκριµένο Πλαίσιο, στη βάση της συνάφειάς του µε την
τρέχουσα κοινωνικο-οικονοµική πραγµατικότητα, τη διαµορφούµενη στρατηγική για τον
τουρισµό, τις κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής, την εθνική χωροταξική πολιτική
και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, όπως και



οι νεότερες εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο, που ανέκυψαν µετά την έγκριση του Πλαισίου
και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση αναθεώρησής του,

Το κεφάλαιο ακολουθεί τη δοµή του Ειδικού Πλαισίου και περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:



Επισηµάνσεις επί της γενικής στοχοθεσίας του Ειδικού Πλαισίου,



Επισηµάνσεις επί των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης ανά κατηγορία χώρου,



Επισηµάνσεις επί θεµάτων που άπτονται των ειδικών µορφών τουρισµού και των οργανωµένων χωρικών υποδοχέων,



Επισηµάνσεις επί άλλων σηµαντικών θεµάτων για την εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου,
όπως είναι το Πρόγραµµα ∆ράσης.

7.1 Γενική στοχοθεσία του Ειδικού Πλαισίου (Σκοπός, στόχοι, αρχές, ορισµοί)
Στην περίπτωση του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού εµφανίζεται µια υστέρηση του προοιµίου,
σε σχέση µε τα προοίµια του Γενικού και των υπολοίπων Ειδικών Πλαισίων. Τόσο το Γενικό
Πλαίσιο, όσο και τα υπόλοιπα Ειδικά Πλαίσια (Βιοµηχανίας και ΑΠΕ), που υπήρξαν σύγχρονα µε
το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού, καθώς και το πρόσφατο Ειδικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών, περιλαµβάνουν ένα αρκετά εµπλουτισµένο εισαγωγικό κείµενο εκτιµήσεων αναφορικά µε
τα χαρακτηριστικά της χώρας ή τις ευρύτερες και ειδικότερες συνθήκες του εκάστοτε κλάδου. Κα-

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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τά συνέπεια, θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει ανάλογος εµπλουτισµός του προοιµίου του Ειδικού
Πλαισίου του Τουρισµού ει δυνατόν µε µία δοµηµένη λογική, π.χ. ακολουθώντας µια λογική ισχυρών – αδύνατων σηµείων (εσωτερικό περιβάλλον) και απειλών – ευκαιριών (εξωτερικό περιβάλλον), προκειµένου να τεκµηριώνονται καλύτερα οι προτάσεις του.
Ειδικότερα, απουσιάζουν από το προοίµιο πρόσφατες αναφορές στην εξέλιξη των γενικών µεγεθών του κλάδου σε επίπεδο χώρας, επισήµανση που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις σηµερινές
συνθήκες, καθώς το εθνικό –αλλά και το διεθνές– περιβάλλον έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά
στο διάστηµα που µεσολάβησε από την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου. Ως εκ τούτου, θα ήταν
χρήσιµο να περιλαµβάνονται αναφορές στη διαχρονική συµµετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας και την απασχόληση (ισχυρά σηµεία, αλλά και απειλές), στοιχεία για την εξέλιξη της Μέσης
κατά Κεφαλή ∆απάνης (απειλή), στις προοπτικές του κλάδου, εφόσον υπάρξουν διαρθρωτικές
παρεµβάσεις (ευκαιρία), κ.ο.κ. Επίσης, απουσιάζει από το προοίµιο αναφορά σε ευρωπαϊκά κείµενα πολιτικής (π.χ. Συνθήκη της Λισσαβόνας) και την εθνική στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, όπως αυτή ισχύει. Ειδική µνεία απαιτείται και στην ύπαρξη πρόσφατων θεσµικών ρυθµίσεων (‘µνηµονιακοί’ νόµοι, νόµοι για τη βιοποικιλότητα και το τοπίο, κ.ά.), οι οποίοι εισήγαγαν χωρικού επιπέδου ρυθµίσεις, ώστε να καταδεικνύεται ότι το Ειδικό Πλαίσιο στοχεύει στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής περιοχών και εκτάσεων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, µε βάση τους κανόνες της χωροταξικής επιστήµης και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Το σύνολο των αναφορών αυτών θα ήταν χρήσιµο να περιληφθεί στο προοίµιο, κατά τον τρόπο
που αναφέρθηκε.
Στο πλαίσιο των στόχων του άρθρου 2 διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης της χωρικής έναντι
της τοµεακής διάστασης, καθώς η τοµεακή επικέντρωση των στόχων οδηγεί σε ασθενή συσχέτιση µε το περιεχόµενο και τις πρόνοιες του Πλαισίου, που ως επί το πλείστον έχουν χωρική διάσταση. Ειδικότερα, στόχοι όπως «διάχυση των αποτελεσµάτων του τουρισµού στους υπολοίπους
τοµείς της οικονοµίας, µε πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους» ή «βελτίωση του
συνολικού (άµεσου και έµµεσου) οικονοµικού αποτελέσµατος της τουριστικής δραστηριότητας και
του βαθµού απόδοσής της» αν και ορθοί, δεν συνάδουν µε το ρόλο και το σκοπό ενός Χωροταξικού Πλαισίου, ειδικά όταν οι αναφορές που παραπέµπουν στο χωρικό πρότυπο του τουρισµού
εµφανίζονται αδύναµες. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχα, ο σχετικός στόχος του Ειδικού Πλαισίου για
τη Βιοµηχανία αναφερόταν στην «προώθηση ενός χωρικού προτύπου που δηµιουργεί εξωτερικές οικονοµίες στον τοµέα ή σε διασυνδεόµενους τοµείς και µειώνει τις εξωτερικές παρενέργειες
σε τοµείς, περιοχές ή οµάδες του πληθυσµού». Αξίζει, δε, να σηµειωθεί ότι έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες από πλευράς Υπουργείου ΠΕΚΑ για το ζήτηµα της στοχοθεσίας του Ειδικού
Πλαισίου. Οι προσεγγίσεις που προέκυψαν υπήρξαν ποικίλες και αφορούσαν στην ανάπτυξη
ενός ευρέος φάσµατος στόχων πολλών επιπέδων και θεµατικών, µε κοινή συνισταµένη την ενίσχυση της χωρικής διάστασης της στοχοθεσίας.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι απουσιάζουν αναφορές σε ορισµένα θέµατα που σχετίζονται µε
την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα, όπως η προώθηση
των ΑΠΕ για την κάλυψη των αυξηµένων ενεργειακών αναγκών του τοµέα, η προώθηση βιοκλιµατικών µεθόδων σχεδιασµού για τη µείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας, η προστασία του αγροτικού, του περιαστικού και του παράκτιου χώρου ως αναντικατάστατων πόρων
για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αναχαίτιση
των παραγόντων αλλοίωσης και υποβάθµισης του τοπίου που σχετίζονται µε την τουριστική
δραστηριότητα, κ.λπ. Στο βαθµό που ανάλογες αναφορές υπάρχουν και σε άλλα άρθρα του
Πλαισίου, όπως οι αναφορές του Άρθρου 7 για την ενέργεια και κατ’ επέκταση, σε µια λογική διατήρησης της λιτότητας του κειµένου, θα µπορούσαν κατ’ αρχήν να παραλειφθούν (περιλαµβάνεται, άλλωστε, ο στόχος για «την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισµού της χώρας …»). Ωστόσο, ένας στόχος που θα µπορούσε να περιληφθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις αναφορές που προηγήθηκαν, την ανάλυση που ακολουθεί, αλλά και τη σχετική κατεύ∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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θυνση του Γενικού Πλαισίου, δύναται να αφορά στη µείωση της ελκυστικότητας της διάσπαρτης
εκτός σχεδίου δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές (κάτι που
ισχύει και στο παρόν Πλαίσιο), αλλά παράλληλα, στον προσανατολισµό της πρωτίστως σε ζώνες
χρήσεων γης και οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, στόχοι όπως η «εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και επιλογών του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον
τοµέα του τουρισµού» και 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» θα ήταν χρήσιµο να ενταχθούν στο σκοπό του Ειδικού Πλαισίου (Άρθρο 1), στο βαθµό που αποτελούν συνθήκες που
καθορίζονται, ούτως ή άλλως, από το Νόµο Πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού (Ν.
2742/1999).
Αντίστοιχα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, εξετάστηκαν οι δυνατότητες εµπλουτισµού των ορισµών του Άρθρου 3, ώστε να γίνεται µνεία σε έννοιες που αναφέρονται και εξειδικεύονται στη
συνέχεια του Πλαισίου. Κρίνεται, ωστόσο, χρήσιµο να αποφευχθεί η επανάληψη και να µη συµπεριληφθούν ορισµοί που προσδιορίζονται µε σαφήνεια σε άλλα νοµοθετήµατα, προγενέστερα
ή µεταγενέστερα του εγκεκριµένου ΕΠΧΣΑΑ, όπως το «τοπίο» (από το µεταγενέστερο Ν.
3827/2010), στοιχεία προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από το Ν. 3937/2011 (όπως οι
«οικολογικοί διάδροµοι» και τα «προστατευόµενα τοπία» του άρθρου 5 του νόµου) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος (όπως οι παραδοσιακοί οικισµοί), παρά µόνον να περιληφθούν ορισµοί
του υφιστάµενου Πλαισίου που δηµιουργούν ασάφειες ως προς το περιεχόµενο των όσων περιγράφουν.
Ως προς την έννοια της «φέρουσας ικανότητας τουρισµού», η οποία αξιοποιείται στο Πλαίσιο,
αλλά ορίζεται έµµεσα (στον ορισµό της «υψηλής συγκέντρωσης τουρισµού»), σηµειώνονται τα
εξής:



H φέρουσα ικανότητα τουρισµού81 για µία περιοχή αφορά στο µέγιστο επιθυµητό αριθµό
ατόµων - µη τοπικών κατοίκων - που µπορούν να επισκεφθούν ταυτοχρόνως ένα τουριστικό προορισµό, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές (µη αναστρέψιµες) στο φυσικό,
οικονοµικό, και κοινωνικό πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και να µην δηµιουργήσουν απαξίωση της ποιότητας της ικανοποίησης του επισκέπτη και χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.



Η φέρουσα ικανότητα συσχετίζεται άµεσα µε την προσβασιµότητα στην υπό εξέταση περιοχή, µε την διάρκεια της περιόδου τουριστικών δραστηριοτήτων, µε µέσες πληρότητες
και όχι µόνο µε τις πληρότητες αιχµής, και συσχετίζεται µε τον στόχο 12-µηνου τουρισµού ή/και επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου.



Οι διαστάσεις επίδρασης της φέρουσας ικανότητας είναι τρεις82:
(1) Η διάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που αφορά στους φυσικούς αλλά και τους ιστορικούς και πολιτιστκούς πόρους
(2) Η κοινωνικο-οικονοµική που αφορά στις επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό, τον πληθυσµό και τις οικονοµικές δραστηριότητες
(3) Η διάσταση της δυναµικότητας των διαφόρων υποδοµών και εγκαταστάσεων που
εξυπηρετούν τους επισκέπτες της περιοχής

81

Προσαρµογή από ορισµούς του Συνεδρίου Ρίο, Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού και βιβλιογραφικές αναφορές
82

Wearing & Neil 1999

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα είναι (ενδεικτικοί):
• Ελκυστικότητα προορισµού - φήµη - αναγνωρισιµότητα
• Προσπελασιµότητα - προσβασιµότητα περιοχής
• Βαθµός συγκέντρωσης τουριστικών πόρων
• Ένταση χρήσης φυσικών και πολιτιστικών πόρων
• Οικολογική ισορροπία
• Χρήσεις γής
• Συγκέντρωση / διάχυση οικιστικής ανάπτυξης
• Επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας περιοχής
• Επίπεδα συµφόρησης δικτύων υποδοµών (ύδατος, απορριµµάτων, κλπ)
• ∆ιαθεσιµότητα εργατικού δυναµικού
• Οικονοµική αποδοτικότητα τουριστικών δραστηριοτήτων
• ∆ιαχείριση τουριστικών πόρων και διακίνηση επισκεπτών
• Ποιότητα και εύρος εξυπηρετήσεων (ικανοποίηση επισκεπτών)
• Παρεχόµενα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες



Η φέρουσα ικανότητα συνδυάζεται και αποτελεί στοιχείο του σχεδιασµού τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και µπορεί να θεωρηθεί το «µέγιστο αποδεκτό - επιθυµητό» επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, αν και η πρακτική ποσοτικοποίηση των ορίων είναι δύσκολα εφαρµόσιµη.



Ενδεικτικοί δείκτες της φέρουσας ικανότητας είναι οι εξής:
• Λειτουργικότητα τουριστικών εγκαταστάσεων
• Πυκνότητα εγκαταστάσεων
• Χωρητικότητες αιχµής τουριστικών εγκαταστάσεων
• Αφίξεις - διανυκτερεύσεις - τουριστικές ροές
• ∆όµηση - κάλυψη, πολεοδοµικά χαρακτηριστικά
• Άνεση εγκαταστάσεων
• Συµφόρηση κίνησης - κυκλοφορία, οχήµατα, επισκέπτες, ουρές

Από τα ανωτέρω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας αποτελεί
χρήσιµο στοιχείο, αλλά δύσκολα υπολογίσιµο. Κατ’ επέκταση, θα πρέπει να εκτιµηθεί κατά το
στάδιο της διαβούλευσης η δυνατότητα αξιοποίησής της και σε αυτήν την περίπτωση να ενσωµατωθεί ο ανωτέρω ορισµός της και να υπάρξει σχετική αναφορά στο Πρόγραµµα ∆ράσης του
Ειδικού Πλαισίου για τη σύνταξη προδιαγραφών του τρόπου εκτίµησής της και ενδεχοµένως,
διακριτού µηχανισµού παρακολούθησης της συγκεκριµένης διάστασης.

7.2 Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (γενικές, ανά κατηγορία χώρου) και ειδικές
µορφές τουρισµού
Η αξιολόγηση αυτής της ενότητας αφορά στα Άρθρα 4, 5 και 6 του Ειδικού Πλαισίου, τα οποία
συνιστούν το κατεξοχήν χωρικό πλαίσιο ρύθµισης του ΕΠΧΣΑΑ και έχουν δηµιουργήσει τις µε∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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γαλύτερες ασάφειες στα αρµόδια όργανα της διοίκησης ως προς την ερµηνεία και εφαρµογή
τους. Αναφορά γίνεται επίσης και στα δάση και την αγροτική γη, που περιλαµβάνονται στο άρθρο 8 του Πλαισίου.
Τα Άρθρα 4 και 5 του Πλαισίου χωρίζουν τον εθνικό χώρο σε κατηγορίες περιοχών και δίνουν τις
αντίστοιχες κατευθύνσεις ανάπτυξης του κλάδου. Η κατηγοριοποίηση του χώρου –αν και δεν
είναι ευδιάκριτη στο Πλαίσιο– και οι αντίστοιχες κατευθύνσεις και ρυθµίσεις προκύπτει ότι βασίζονται σε κριτήρια:



Έντασης και είδους τουριστικής δραστηριότητας (ανεπτυγµένες ή µη περιοχές),



Αστικότητας (αστικός, περιαστικός και εξωαστικός χώρος),



Γεωµορφολογίας / γεωγραφίας (ορεινός, πεδινός, παράκτιος, νησιωτικός χώρος),



Ευαισθησίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, σε συνάρτηση µε συγκεκριµένα
καθεστώτα προστασίας (περιοχές φυσικού πλούτου, περιοχές σηµαντικής αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς).

Με τη συνθετική εφαρµογή των ως άνω κριτηρίων, προκύπτει η κατηγοριοποίηση του εθνικού
χώρου σε 10 τύπους περιοχών. Οι περιοχές αυτές, εκ των πραγµάτων, διακρίνονται από αλληλεπικαλύψεις, καθώς, για παράδειγµα, µερικές εξ αυτών έχουν «σηµειακό» χαρακτήρα, εποµένως περιλαµβάνονται εντός ευρύτερων «εκτατικών» περιοχών. Το συγκεκριµένο ζήτηµα έχει τεθεί και από τις αρµόδιες υπηρεσίες που εµπλέκονται σε διοικητικές πράξεις και ερµηνεύουν τις
διατάξεις του Πλαισίου, παρά το ότι υπάρχει σαφής κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου πως «στις
περιπτώσεις περιοχών που εµπίπτουν σε περισσότερες της µιας κατηγορίες, όπου δεν ορίζεται
διαφορετικά, ισχύουν οι αυστηρότερες, από άποψη τιθέµενων περιορισµών, ρυθµίσεις και ακολουθούνται σωρευτικά οι σχετικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης» (Άρθρο 5).
Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι στην πράξη δηµιουργούνται προβλήµατα στην ερµηνεία των κάθε
φορά ισχυουσών διατάξεων. Επιπλέον, έχουν επισηµανθεί προβλήµατα σε περιπτώσεις όπου οι
οριζόµενοι από το Ειδικό Πλαίσιο όροι και περιορισµοί δόµησης διαφέρουν από την ισχύουσα
νοµοθεσία για την εκτός σχεδίου δόµηση, µε αποτέλεσµα οι αδειοδοτούσες αρχές να µην γνωρίζουν ποιο καθεστώς δόµησης ισχύει. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των περιοχών «τουριστικού
ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό»
(Κατηγορία Γ), όπου σε ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια των οικισµών ορίζεται αρτιότητα
δύο (2) στρέµµατα και συντελεστής δόµησης 0,3, όροι ευνοϊκότεροι από εκείνους του Π∆ της
20.01.1988 για την εκτός σχεδίου δόµηση τουριστικών καταλυµάτων.
Ιδιαίτερης µνείας χρήζει η ύπαρξη του συνοδευτικού χάρτη, που επιχειρεί να αποδώσει σχηµατικά τα όρια των περιοχών. Ο χάρτης αυτός, σε συνδυασµό µε τις κανονιστικές διατάξεις του
Πλαισίου ερµηνεύεται από τις υπηρεσίες ως συµπληρωµατικός της ΚΥΑ και όχι ως ενδεικτικός,
γεγονός που δηµιουργεί παρερµηνείες. Η κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου είναι ότι «όπου από
τη διαγραµµατική απεικόνιση του χάρτη δεν προκύπτουν µε σαφήνεια τα όρια των υπό στοιχεία Α
- Γ περιοχών, η ακριβής οριοθέτησή τους θα γίνει στο πλαίσιο του υποκείµενου σχεδιασµού (ΓΠΣ
/ ΣΧΟΟΑΠ ή άλλα σχέδια χρήσεων γης)» (Άρθρο 4). Η πρόβλεψη αυτή είναι ορθή, καθώς ένα
χωροταξικό σχέδιο αυτής της κλίµακας (κλίµακα χώρας, σχεδιαστικού επιπέδου 1:1.000.000 ή
1:2.000.000) δεν µπορεί και δεν πρέπει να προβεί σε λεπτοµερέστερη οριοθέτηση περιοχών.
Εντούτοις, τίθεται ένα σηµαντικό πρόβληµα ως προς το τι ισχύει στο µεσοδιάστηµα, τουλάχιστον
σε περιπτώσεις που βρίσκονται στα όρια µεταξύ δύο περιοχών του εθνικού χώρου, δεδοµένης
της χρονοβόρας διαδικασίας ολοκλήρωσης του υποκείµενου σχεδιασµού. Στη συνέχεια δίδονται
κατευθύνσεις επίλυσης των σχετικών προβληµάτων ανά κατηγορία χώρου. Εφόσον κριθεί ότι
αυτές δεν επαρκούν για να µειώσουν τις ασάφειες, θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν εναλλακτικές
προτάσεις αναφορικά µε το περιεχόµενο του χάρτη του Ειδικού Πλαισίου.
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Γενικότερα πάντως, διαπιστώνεται ελλιπής περιγραφή και τεκµηρίωση των ίδιων των κριτηρίων,
τα οποία αναφέρονται πολύ συνοπτικά στην εισαγωγική παράγραφο του Άρθρου 4. Μια καλύτερη παρουσίασή τους θα βοηθούσε αναµφίβολα στην κατανόηση της κατηγοριοποίησης του εθνικού χώρου, µειώνοντας εξαρχής τις όποιες ασάφειες και παρερµηνείες. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου, θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει µια διαφορετική αντιµετώπιση, που να αναπτύσσεται σε βήµατα, εισάγοντας π.χ. κάθε φορά ένα κυρίαρχο τύπο κριτηρίου για τον ορισµό των κατηγοριών στο ισχύον Πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά στις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες για συγκεκριµένες επιλογές ένταξης περιοχών σε κατηγορίες του εθνικού χώρου (όπως καταγράφονται
στις επόµενες παραγράφους), κρίνεται ότι πρόκειται για ζητήµατα που θα πρέπει να εξεταστούν
συνολικά και εφόσον προκύπτουν ώριµες, ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, που
δύνανται να στοιχειοθετήσουν τέτοιες αλλαγές, τότε να ληφθούν υπόψη.
Το ζήτηµα αυτό είναι συνυφασµένο µε τις ιδιαίτερα αυστηρές ρυθµίσεις που περιλαµβάνει το
Πλαίσιο για ορισµένες κατηγορίες περιοχών, οι οποίες καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα του ελλαδικού χώρου (π.χ. περιοχές Β2). Το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να τύχει δέουσας προσοχής,
ιδίως για περιοχές του χώρου, που καθορίζονται µε κυρίαρχο το αναπτυξιακό κριτήριο, δεδοµένου ότι δυσχεραίνεται η υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων (στο βαθµό που δεν καθορίζονται
ζώνες από τον υποκείµενο σχεδιασµό) και στη βάση αυτή να υπάρξουν διορθωτικές παρεµβάσεις στο Πλαίσιο.
Όσον αφορά στις κανονιστικές διατάξεις του Πλαισίου, εκτιµάται ότι η πλήρης άρση τους θα
προκαλούσε επιβάρυνση στο περιβάλλον, ενώ η αποκλειστική παραποµπή στον υποκείµενο
σχεδιασµό, θα οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις, στη δηµιουργία περιοχών δύο ταχυτήτων (περιοχές µε ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ και περιοχές χωρίς), καθώς δεν φαίνεται επί του παρόντος ότι προκύπτει δυνατότητα άµεσης ολοκλήρωσης των σχετικών µε την έγκριση των υποκείµενων σχεδίων
διαδικασιών.
Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών κατευθύνσεων και ρυθµίσεων για κάθε κατηγορία περιοχών µε την καταγραφή και αξιολόγηση των σηµαντικότερων προβληµάτων, που έχουν ανακύψει
σε κάθε περίπτωση και προτάσεις επίλυσης.
Α. Ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές
Οι περιοχές αυτές περιγράφονται ως έχουσες «αναγνωρίσιµη τουριστική ταυτότητα µε ισχυρή
φήµη, υψηλή συγκέντρωση µαζικού τουρισµού, αυξηµένη πιθανότητα για φθίνουσα οικονοµική
απόδοση του τουριστικού πόρου και υψηλό βαθµό εξάρτησης της τοπικής οικονοµίας από την
τουριστική δραστηριότητα». Το κριτήριο επιλογής τους βασίζεται εποµένως αποκλειστικά στην
ένταση και το είδος της υφιστάµενης τουριστικής δραστηριότητας. Εκ των πραγµάτων, εντοπίζονται σε τµήµατα του παράκτιου και του νησιωτικού –κυρίως– χώρου, ενώ πρέπει να επισηµανθεί
ότι ταιριάζουν σε σηµαντικό βαθµό, χωρίς όµως να ταυτίζονται, µε τις περιοχές που στα εγκεκριµένα ΠΠΧΣΑΑ αναφέρονται ως «εντατικής τουριστικής ανάπτυξης» ή «κορεσµένες περιοχές»
(κατά περίπτωση, βλ. και την ανοµοιογένεια στην ορολογία µεταξύ των 12 Περιφερειακών Πλαισίων και του Ειδικού Πλαισίου).
Ως προς τις προωθούµενες πολιτικές και ρυθµίσεις, σηµειώνονται ιδιαίτερα τα εξής:



Η πολιτική για τον τοµέα δίνει τη δυνατότητα «κατά περίπτωση κατασκευής νέων καταλυµάτων 4 και 5 αστέρων» και «αύξησης της χωρητικότητας της περιοχής µε διάχυση
των τουριστικών ροών στο χώρο, ώστε να αποφορτιστούν πόροι που δέχονται υψηλές
πιέσεις».
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Αυξάνεται το όριο αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές από τα 4 στα 15 στρέµµατα
και µειώνεται η πυκνότητα κλινών από τις 10 και 12 κλίνες / στρέµµα σε 8 και 9 για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων αντίστοιχα.



Είναι δυνατή η χωροθέτηση «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων» σύµφωνα µε τους
όρους και περιορισµούς του άρθρου 9.

Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Στο βαθµό που οι συγκεκριµένες περιοχές δεν κατονοµάζονται / περιγράφονται, αλλά εµφανίζονται µόνο στο συνοδευτικό χάρτη του Ειδικού Πλαισίου, δηµιουργούνται εύλογα ασάφειες
ως προς τα όριά τους.
∆εδοµένου ότι:
(α) ο χάρτης του Πλαισίου δεν µπορεί να γίνει πιο λεπτοµερής, ενώ και οι συγκεκριµένες περιοχές είναι αρκετά µικρής έκτασης (συνήθως λωρίδες γης κατά µήκος παράκτιων περιοχών),
(β) οι συγκεκριµένες περιοχές δεν ταυτίζονται (όπως αναφέρθηκε) µε αντίστοιχες των Περιφερειακών Πλαισίων, ώστε να γίνεται παραποµπή σε αυτό το πιο λεπτοµερές χωρικό
πλαίσιο αναφοράς,
(γ) σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχουν καθορισµένες χρήσεις,
µε την ευκαιρία της επικείµενης αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων, εκτιµάται ότι θα
ήταν χρήσιµο να προκύψει λεπτοµερέστερη οριοθέτηση των ζωνών από τα υποκείµενα
Πλαίσια, εφόσον δοθεί σχετική κατεύθυνση. Φυσικά και εδώ δεν θα προκύψουν ακριβή όρια
περιοχών, όµως ο βαθµός ασάφειας θα µειωθεί σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση για τα Περιφερειακά Πλαίσια χρειάζεται να είναι η οµογενοποίηση της χρησιµοποιούµενης
ορολογίας και του είδους των προωθούµενων ρυθµίσεων, µε βάση τις γενικές αρχές και όρους του Ειδικού Πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα που χαρακτήρισαν την
προηγούµενη γενιά Περιφερειακών. Σε αυτή τη λογική, θα µπορούσε π.χ. να αναφέρεται ότι
ως περιοχές Α ορίζονται στο σύνολό τους οι ∆ήµοι ή οι ∆ηµοτικές Ενότητες στους οποίους
εµπίπτουν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει τα όρια των εν λόγω περιοχών, να γίνεται αναφορά στην
ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών ορίων όπως ποτάµια, εθνικές οδοί κ.λπ., να υπάρχει συσχετισµός µε κάποιες υψοµετρικές καµπύλες ή µε ένα δεδοµένο βάθος από την ακτογραµµή (το
τελευταίο πιθανά σε συσχέτιση µε τον ορισµό της παράκτιας ζώνης). Σε κάθε περίπτωση
πάντως, προκύπτει χρησιµότητα αποσαφήνισης της ορολογίας και «αντικειµενικοποίησης»
των κριτηρίων ορισµού των περιοχών, ώστε να υπάρχει καλύτερη τεκµηρίωση των επιλογών.
Στο µεσοδιάστηµα, η εξέταση των σχετικών αιτηµάτων αδειοδότησης σε αυτές τις περιοχές
θα ήταν χρήσιµο να γίνεται µε βάση µια λογική ανάγνωση του χάρτη του Ειδικού Πλαισίου.
Στις περιπτώσεις που δεν βρίσκονται καταφανώς εντός ή εκτός περιοχής Α, η αρµόδια αρχή
αναγκαστικά θα χρειαστεί να συνεκτιµήσει τα χωροταξικά και γεωγραφικά δεδοµένα της περιοχής, να εξετάσει αν υπάρχουν άλλες ζώνες αποκλεισµού στην περιοχή κ.λπ. Οι χάρτες
των θεσµοθετηµένων Περιφερειακών Πλαισίων µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να αποτελέσουν χρήσιµη εισροή.
2. Ως προς την πολιτική για την ανάπτυξη του κλάδου, όπως ήδη αναφέρθηκε, προκύπτουν
αντιφάσεις µεταξύ του Ειδικού Πλαισίου και ορισµένων Περιφερειακών Πλαισίων αναφορικά
µε περιοχές που στα τελευταία χαρακτηρίζονται ως κορεσµένες (π.χ. ακτές Βόρειας Κρήτης,
Ρόδος). Ενώ στο πρώτο δίδεται η δυνατότητα κατασκευής νέων καταλυµάτων, στα αντίστοιχα θεσµοθετηµένα Περιφερειακά Πλαίσια υπάρχει ο χαρακτηρισµός «κορεσµένες τουριστικά
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περιοχές» µε κατεύθυνση για αναβάθµιση (µε επεκτάσεις και συµπληρώσεις σε υποδοµές,
όπου χρειάζεται) των υφισταµένων µονάδων και αποφυγή δηµιουργίας νέων. Τέτοιου είδους
αντιφάσεις θα ήταν χρήσιµο να διευκρινιστούν και να επιλυθούν κατά περίπτωση, στη λογική
ότι ο υποκείµενος σχεδιασµός οφείλει να είναι περισσότερο αναλυτικός και εξειδικευµένος
από τον υπερκείµενο. Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι χρήσιµο να γίνει διάκριση µεταξύ του
κορεσµού µε βάση τα καταλύµατα και του κορεσµού µε βάση τους διαθέσιµους πόρους και
τις τουριστικές αναπτυξιακές προοπτικές. Η πρώτη προσέγγιση υιοθετείται σε αρκετά υφιστάµενα Περιφερειακά Πλαίσια, ενώ η δεύτερη φαίνεται να υιοθετείται στο Ειδικό Πλαίσιο (µε
βάση τα αναφερόµενα κριτήρια κατηγοριοποίησης). Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, είναι δυνατό να προκύπτουν κορεσµένες –κατά τα Περιφερειακά Πλαίσια– περιοχές, οι οποίες
δύνανται να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους, βασιζόµενες σε κατάλληλες στρατηγικές
(π.χ. ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού).
Ωστόσο, στο βαθµό που η Κατηγορία Α περιλαµβάνει περιοχές µε «αυξηµένη πιθανότητα για
φθίνουσα οικονοµική απόδοση του τουριστικού πόρου», θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί η
υποδιαίρεση της Κατηγορίας µεταξύ των περιοχών που έχουν εξαντλήσει τους διαθέσιµούς
τους πόρους και τις τουριστικές αναπτυξιακές τους προοπτικές και των περιοχών που έχουν
τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητά τους µε κατάλληλες στρατηγικές
και αντιστοίχως, να δοθεί διαφορετική κατεύθυνση για καθεµιά από αυτές.
∆εδοµένου αφενός, του µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα, που δύναται να έχει µια τέτοια προσέγγιση, αφετέρου του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα του χωροταξικού σχεδιασµού θα µπορούσε, στο Πρόγραµµα ∆ράσης του Ειδικού Πλαισίου, να περιληφθεί κοινή δράση των ΥΠΠΟΤ
και ΥΠΕΚΑ, βάσει της οποίας θα καθορίζονται οι περιοχές αυτές µε τη χρήση σύνθετων δεικτών και ακολούθως, θα παρακολουθούνται. Είναι, επίσης, δυνατό κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου να προκύψουν και περιοχές πέραν της σηµερινής Κατηγορίας Α,
οι οποίες να εµφανίζουν χαρακτηριστικά της Α.2, εποµένως είναι χρήσιµο να προκύψει κατάλογος των περιοχών αυτών, ο οποίος θα ανανεώνεται.
Στην περίπτωση της δηµιουργίας δύο υποκατηγοριών Α1 «∆υναµικών ανεπτυγµένων περιοχών» και Α2 «Φθινουσών ανεπτυγµένων περιοχών» θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει διαφοροποίηση των κατευθύνσεων της τουριστικής τους ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η δηµιουργία
νέων µονάδων στις περιοχές Α2 θα πρέπει να συνδυάζεται µε την απόσυρση παλαιών µονάδων ή/ και την επανάχρηση παλαιών κελυφών.
Β. Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές
Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από τη «συγκέντρωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών φυσικού
και πολιτισµικού περιβάλλοντος, αξιόλογη κατά περίπτωση ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, περιορισµένη αξιοποίηση πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισµό, δυνατότητα µεγαλύτερης
διαφοροποίησης και εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση µε τις ήδη αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, καθώς και την ύπαρξη ή προγραµµατιζόµενη ανάπτυξη αποδεκτού
επιπέδου υποδοµών». Το κριτήριο επιλογής τους βασίζεται, όπως φαίνεται, αφενός στην ένταση
και το είδος της υφιστάµενης τουριστικής δραστηριότητας και αφετέρου στο επιθυµητό πρότυπο
τουριστικής ανάπτυξης.
Περαιτέρω, διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες, µε βάση τον ειδικότερο χαρακτήρα τους και το
επιθυµητό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι τα κριτήρια αυτής της υποδιαίρεσης
δεν αναφέρονται µε σαφήνεια στο κείµενο του Ειδικού Πλαισίου, εποµένως η περιγραφή των
περιοχών που ακολουθεί βασίζεται στην «ανάγνωσή» τους στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης.
Β.1: Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού:
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Πρόκειται για περιοχές που αξιολογείται ότι έχουν ήδη ή εµφανίζουν σταδιακά σηµαντική δυναµική τουριστικής ανάπτυξης [εκ των πραγµάτων, όπως και οι (Α), εντοπίζονται στον παράκτιο και
το νησιωτικό χώρο], χωρίς όµως να έχουν φτάσει στα επίπεδα κορεσµού των περιοχών Α. Σε
αυτή τη λογική, σηµειώνονται κυρίως τα ακόλουθα:



Οι κατευθύνσεις πολιτικής είναι παρόµοιες µε εκείνες των περιοχών Α, µε τη διαφορά ότι
ενθαρρύνονται περισσότερο οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, προωθούνται δράσεις
πρόληψης της υποβάθµισης των πόρων, ενώ σε ό,τι αφορά στην κατασκευή νέων καταλυµάτων, προβλέπεται επιπλέον και η κατηγορία των 3 αστέρων.



Αυξάνεται το όριο αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές από τα 4 στα 8 στρέµµατα και
µειώνεται η πυκνότητα κλινών από τις 10, 12 και 15 κλίνες / στρέµµα σε 8, 9 και 10 για
ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων αντίστοιχα.



Είναι δυνατή η χωροθέτηση «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων» σύµφωνα µε τους
όρους και περιορισµούς του άρθρου 9.

Β.2: Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού:
Πρόκειται για το σύνολο του νησιωτικού χώρου (πλην των περιοχών που εµπίπτουν στις περιπτώσεις Α και Β1), καθώς και για 15 ευρείες ενότητες της ηπειρωτικής χώρας (περιλαµβανοµένης της Κρήτης και της Εύβοιας), που αξιολογούνται ως πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά και για
το λόγο αυτό προωθείται συστηµατικά η «ήπια» τουριστική αξιοποίησή τους, µε έµφαση στη
στήριξη της πολυλειτουργικότητας, την ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα και τον περιορισµό της
διάχυσης τουριστικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Σηµειώνονται ιδίως οι προβλέψεις:



Απαγόρευση της δηµιουργίας νέων τουριστικών εγκαταστάσεων (πλην εκείνων που
συνδέονται µε την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική εξάρτηση, όπως οι ιαµατικές πηγές) σε εκτός σχεδίου περιοχές.



∆υνατότητα δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές µε τους
όρους της περίπτωσης Β1 (αύξηση ορίου αρτιότητας στα 8 στρέµµατα και µείωση της
πυκνότητας κλινών), µόνο σε ζώνη 500µ. από τα όρια οικισµών και εφόσον στα όρια του
εκάστοτε οικισµού το ποσοστό αδόµητων οικοπέδων υπολείπεται του 40%.



Η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόµησης δεν ισχύει για τα «σύνθετα τουριστικά καταλύµατα».

Β.3: Ανεπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε
περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού:
Πρόκειται για επιλεγµένους πόλους εντός περιοχών Β2 στους οποίους εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις των περιοχών Α. Αφορούν στις περιοχές των υφιστάµενων χιονοδροµικών κέντρων
(Χελµού, Παρνασσού, Τυµφρηστού, Βερµίου) και των οικισµών που τα περιβάλλουν.
Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
Όσον αφορά στις περιοχές Β1:
1. Οι περιοχές αυτές, όπως και οι Α, δεν κατονοµάζονται / περιγράφονται, αλλά εµφανίζονται
µόνο στο συνοδευτικό χάρτη του Ειδικού Πλαισίου. Κατ’ επέκταση, ισχύουν οι παρατηρήσεις
που γίνονται παραπάνω (Κατηγορία Α). Μια καταρχήν εννοιολογική, αλλά ουσιαστική, παρατήρηση έχει να κάνει µε την ονοµασία της συγκεκριµένης υποκατηγορίας, καθώς η ανάπτυξη
µαζικού τουρισµού δεν προκύπτει ως κατεύθυνση από τη στρατηγική του αρµόδιου Υπουργείου (ΥΠΠΟΤ), στο βαθµό που δεν είναι ποιοτικός. Κατά συνέπεια ο ορθός χαρακτηρισµός
της συγκεκριµένης κατηγορίας θα ήταν χρήσιµο να είναι «µε περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού
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µαζικού τουρισµού» και, ενδεχοµένως, να υπάρξει στόχευση για υψηλότερες κατηγορίες καταλυµάτων, εφόσον το αρµόδιο Υπουργείο συµφωνήσει σε µια τέτοια κατεύθυνση.
2. Επισηµαίνεται ότι οι κατευθύνσεις αναφέρονται µόνο σε αναβάθµιση καταλυµάτων. Σηµειώνεται, ότι για τον εκσυγχρονισµό ενός καταλύµατος, σε πολλές περιπτώσεις η επέκταση αποτελεί προϋπόθεση. Ως εκ τούτου, προτείνεται η δυνατότητα αποσαφήνισης ότι εκτός της
αναβάθµισης περιλαµβάνεται και η επέκταση υφιστάµενων καταλυµάτων σε υψηλές κατηγορίες, η οποία συνάδει µε την προτεινόµενη στόχευση της κατηγορίας, περί «ανάπτυξης ποιοτικού µαζικού τουρισµού».
3. Αναφορικά µε την ύπαρξη ασαφών όρων, όπως «κατά περίπτωση», «κατά προτεραιότητα»,
κ.ο.κ., διατυπώνεται η εκτίµηση ότι η χωροθέτηση νέων καταλυµάτων σε περιοχές εκτός ορίων και εκτός ζώνης θα πρέπει να γίνεται σε ζώνες χρήσεων γης που το επιτρέπουν και σε
οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς και µέχρι την ύπαρξη των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση για
ποιοτικά καταλύµατα.
Όσον αφορά στις περιοχές Β2:
1. Πρόκειται για εκτεταµένες περιοχές του ηπειρωτικού χώρου και το µεγαλύτερο µέρος του νησιωτικού χώρου. Οι απαγορεύσεις που ισχύουν στις περιοχές αυτές, έχουν δηµιουργήσει
πολλά προβλήµατα, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Η βελτίωση της διαβάθµισης της έντασης των χρήσεων, σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές αποτελεί ζητούµενο,
λαµβανοµένης υπόψη της έκτασης της συγκεκριµένης κατηγορίας περιοχών και της δυνατότητας συµβολής των περιοχών αυτών στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας, µε την
ένταξη των αναξιοποίητων τουριστικών προορισµών της ενδοχώρας στο τουριστικό προϊόν,
που αποτελεί κατεύθυνση και του Εθνικού Χωροταξικού. Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζεται
ότι η εγκατάσταση νέων καταλυµάτων σε περιοχές εκτός ορίων και εκτός ζώνης οικισµών θα
πρέπει να γίνεται σε ζώνες χρήσεων γης που το επιτρέπουν και σε οργανωµένους χωρικούς
υποδοχείς, που από τη φύση τους συνδέονται µε την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική ή
θεµατική εξάρτηση. Μέχρι την ύπαρξη των ανωτέρω, η δηµιουργία νέων καταλυµάτων, θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την ποιοτική διάσταση.
2. Οι περιοχές Β2 του ηπειρωτικού χώρου κατονοµάζονται, αριθµούνται και εµφανίζονται µε
σχηµατικό (σαφώς ενδεικτικό) τρόπο στο συνοδευτικό χάρτη. Σε αυτές τις περιοχές έχουν
ανακύψει τα σηµαντικότερα προβλήµατα εφαρµογής, καθώς η ζήτηση είναι µεγάλη και οι
υπηρεσίες συχνά δυσκολεύονται να ερµηνεύσουν αν ένα αγροτεµάχιο βρίσκεται εντός ή εκτός περιοχής Β2, ώστε να απορρίψουν ή να εγκρίνουν αντίστοιχα αιτήσεις τουριστικών καταλυµάτων.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω (σχολιασµός περιοχών Κατηγορίας Α), χρειάζεται να δοθεί
η κατεύθυνση λεπτοµερέστερης οριοθέτησης των ζωνών από τα νέα Περιφερειακά Πλαίσια,
µεριµνώντας, ώστε να υπάρχει οµοιογενής προσέγγιση.
Στο µεσοδιάστηµα, η εξέταση των σχετικών αιτηµάτων αδειοδότησης θα πρέπει και εδώ να
γίνεται µε βάση µια λογική ανάγνωση του χάρτη του Ειδικού Πλαισίου, συνεκτιµώντας τα
χωροταξικά και γεωγραφικά δεδοµένα της περιοχής στις οριακές περιπτώσεις.
Σηµειώνεται ότι το πρόβληµα έχει αναδειχθεί, λόγω µεγάλου αριθµού αιτηµάτων που έχουν
φτάσει στην Κεντρική ∆ιοίκηση, επειδή οι Περιφερειακές αρµόδιες αρχές δεν ήταν σε θέση να
δώσουν λύση.
3. Έχει τεθεί το ζήτηµα ότι σε ορισµένες από τις περιοχές αυτές, όπου οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης είναι ευνοϊκές, η δόµηση στη ζώνη των 500µ. µπορεί να µην είναι εφικτή για
αντικειµενικούς λόγους (π.χ. γεωµορφολογικοί λόγοι, ύπαρξη θεσµικών περιορισµών, συγκέντρωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων). Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασµό µε τον παράλ∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ληλο περιορισµό της δυνατότητας δόµησης πέραν της συγκεκριµένης ζώνης δηµιουργεί σηµαντικά αναπτυξιακά προβλήµατα στις περιοχές αυτές.
4. Ειδικά σε ό,τι αφορά στα προβλήµατα που έχουν αναφερθεί για τη δυσκολία προσδιορισµού
της ζώνης των 500µ. πέριξ των οικισµών, πρόκειται για ζήτηµα που χρήζει αντιµετώπισης
από τις κατά τόπους πολεοδοµίες (από το διάγραµµα των εγκεκριµένων ορίων του οικισµού,
εφόσον έχει γίνει οριοθέτηση ή µε εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ της 24.04/03.05.1985
στην αντίθετη περίπτωση) και δεν φαίνεται να προκύπτει ανάγκη τροποποίησης του Ειδικού
Πλαισίου για το συγκεκριµένο (µεθοδολογικό) λόγο.
5. Όσον αφορά στο θέµα της δυσκολίας υπολογισµού του ποσοστού αδόµητων γηπέδων
(40%) εντός του οικισµού, οµοίως είναι θέµα της τοπικής πολεοδοµίας να γνωµοδοτήσει σχετικά. Ωστόσο, εκτιµάται ότι στην περίπτωση αυτή δηµιουργούνται µεγαλύτερα πρακτικά
προβλήµατα υπολογισµού. Επίσης, είναι δυνατό τα διαθέσιµα εντός οικισµού οικόπεδα να
µη δύναται να οικοδοµηθούν (π.χ. λόγω κλίσεων του εδάφους, µεγέθους των ιδιοκτησιών).
Κατά συνέπεια, η συγκεκριµένη διάταξη θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου
συντρέχει ουσιαστικός λόγος διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας ενός οικισµού.
Όσον αφορά στις περιοχές Β3, κατονοµάζονται τέσσερις περιοχές υφιστάµενων χιονοδροµικών
κέντρων και των γύρω οικισµών. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε το ΥΠΠΟΤ, αν έχουν προκύψει νέα δεδοµένα για τη θεµατική και κατ’ επέκταση τη
γεωγραφική διεύρυνση της συγκεκριµένης κατηγορίας (π.χ. λουτροπόλεις) και κατ’ επέκταση, αν
κάτι τέτοιο συνεπάγεται µεταβολή των κατευθύνσεων που δίδονται για τις περιοχές αυτές.
Γ. Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες
χρήσεις άλλες από τον τουρισµό
Πρόκειται για περιοχές που χαρακτηρίζονται από «κυρίαρχη άλλη χρήση πλην τουρισµού και
χαµηλό επίπεδο ή έλλειψη τουριστικών υποδοµών», διαθέτουν «ορισµένα χαρακτηριστικά τουριστικής έλξης (φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία ιδιαίτερης αξίας, κ.α.), που για ποικίλους λόγους
δεν αξιοποιήθηκαν µέχρι σήµερα, καθώς η ανάπτυξή τους υποστηρίχθηκε από άλλους τοµείς,
ιδίως τον πρωτογενή», εποµένως διαφαίνεται η «δυνατότητα συµπληρωµατικής λειτουργίας της
τουριστικής δραστηριότητας για την ενίσχυση άλλων −κυρίαρχων– χρήσεων και δραστηριοτήτων». Το κριτήριο επιλογής τους βασίζεται, όπως και στις Β, στο συνδυασµό της έντασης της
υφιστάµενης τουριστικής δραστηριότητας και του επιθυµητού προτύπου τουριστικής ανάπτυξης,
µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια ειδική υποκατηγορία
των περιοχών Β2 µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά, στην οποία επιχειρείται να δοθούν κάποια επιπλέον κίνητρα τουριστικής ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί γενικότερα η τοπική ανάπτυξη, που
σήµερα βασίζεται κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τοµέα. Σηµειώνονται, ιδίως, οι προβλέψεις:



Ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, στη βάση της αξιοποίησης των πλούσιων
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, σε συµπληρωµατικό πάντοτε ρόλο µε τις κυρίαρχες
χρήσεις και δραστηριότητες.



∆ιατήρηση των ισχυόντων όρων δόµησης εκτός σχεδίου.



Πριµοδότηση της τουριστικής δραστηριότητας µε αυξηµένο Σ∆ (0,3) και µειωµένη αρτιότητα (2 στρέµµατα) σε ζώνη 500µ. από τα όρια οικισµών, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.



∆εν δίδονται κατευθύνσεις για τα «σύνθετα τουριστικά καταλύµατα». Από την ανάγνωση
του συνοδευτικού χάρτη προκύπτει ότι υπάρχει η σχετική δυνατότητα σε µικρό, αναλογικά, τµήµα της περιοχής Γ1 και της περιοχής Γ2, καθώς τα υπόλοιπα τµήµατα των δυο
περιοχών και ολόκληρη η περιοχή Γ3 εντάσσονται στον ορεινό χώρο (υψόµετρο >
600µ.).
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Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Οι περιοχές Γ κατονοµάζονται, αριθµούνται και εµφανίζονται µε σχηµατικό (σαφώς ενδεικτικό) τρόπο στο συνοδευτικό χάρτη. Όπως και µε τις περιοχές Β2, έχουν ανακύψει σηµαντικά
προβλήµατα εφαρµογής, καθώς οι υπηρεσίες συχνά δυσκολεύονται να ερµηνεύσουν αν ένα
αγροτεµάχιο βρίσκεται εντός ή εκτός περιοχής Γ. Το ζήτηµα αποκτά µεγαλύτερη σηµασία
εφόσον στην περίπτωση των περιοχών Γ υπάρχει σαφής πριµοδότηση της εκτός σχεδίου
δόµησης, όταν στις περιοχές Β2 συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Καταρχήν επισηµαίνεται, όπως και παραπάνω, ότι εφόσον η κατηγορία διατηρηθεί ως έχει
(α) θα ήταν χρήσιµο να δοθεί η κατεύθυνση λεπτοµερέστερης οριοθέτησης των ζωνών από
τα νέα Περιφερειακά Πλαίσια, (β) να αντικειµενικοποιηθούν τα κριτήρια οριοθέτησης των
τριών αυτών περιοχών, ενώ (γ) στο µεσοδιάστηµα, η εξέταση των σχετικών αιτηµάτων αδειοδότησης θα πρέπει να γίνεται µε βάση µια λογική ανάγνωση του χάρτη του Ειδικού Πλαισίου, συνεκτιµώντας τα χωροταξικά και γεωγραφικά δεδοµένα της περιοχής στις οριακές περιπτώσεις.
2. Χρειάζεται πάντως να σηµειωθεί ότι η απεικόνιση των περιοχών Γ1 και Γ2 είναι προβληµατική, καθώς εντάσσονται εξ ολοκλήρου µέσα σε περιοχές Β2 (η Γ1 µάλιστα επεκτείνεται και λίγο πιο έξω από την Β2.1 στα βορειοανατολικά της Κοµοτηνής). Είναι, µάλιστα, ενδεικτικό ότι
τα βόρεια όρια των δύο περιοχών δεν περιλαµβάνουν τα σύνορα της χώρας µε τη Βουλγαρία, όπως συµβαίνει και µε την ενδιάµεση περιοχή Β2.1.
3. Επισηµαίνεται το θέµα νοµικής ισχύος των ευνοϊκών όρων δόµησης που παρέχονται στη
ζώνη των 500µ. σε σχέση µε τους γενικούς όρους της εκτός σχεδίου δόµησης του Π∆ της
24.05.1985. Καθώς το Ειδικό Πλαίσιο εγκρίνεται µε ΚΥΑ, αναφέρεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες θέτουν τον προβληµατισµό αν οι διατάξεις της ΚΥΑ κατισχύουν του Π∆.
Η συγκεκριµένη επισήµανση είναι εύλογη, καθώς πρόκειται για περίπτωση επιβολής ευνοϊκότερων όρων δόµησης µέσω ενός νοµοθετήµατος κατώτερου επιπέδου (κάτι που δεν θα
ίσχυε σε περίπτωση επιβολής αυστηρότερων ρυθµίσεων, όπως συµβαίνει µε άλλες διατάξεις
του Ειδικού Πλαισίου). Σηµειώνεται, δε, ότι από την ανάγνωση του αρχείου της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, δεν προκύπτει κάποια σχετική απάντηση σε αίτηµα. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθµό που η συγκεκριµένη διάταξη διατηρηθεί, θα ήταν χρήσιµο στο Άρθρο 10
«Προτάσεις τροποποίησης της νοµοθεσίας» του Πλαισίου να γίνει αναφορά για την ανάγκη
κατάλληλης τροποποίησης του Π∆ της 24.05.1985, ώστε η συγκεκριµένη διάταξη να καταστεί εφαρµόσιµη.
4. Επίσης, µια σηµαντική αξιολογητική επισήµανση αφορά στην ένταξη αποκλειστικά τριών περιοχών στην εν λόγω κατηγορία, µε ασαφώς προσδιορισµένα κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό,
ενδεχοµένως και άλλες περιοχές ευρύτερων κατηγοριών να έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά
µε τις περιοχές της κατηγορίας Γ, όµως ο τρόπος αντιµετώπισής τους είναι διαφορετικός.
5. Υπό το πρίσµα των όσων αναφέρθηκαν, οι δυνάµενες εναλλακτικές λύσεις για την εν λόγω
κατηγορία είναι τρεις και αφορούν: α) στη διατήρηση της κατηγορίας ως έχει, β) στην απαλοιφή της κατηγορίας και γ) στην απαλοιφή των υποπεριπτώσεων και τον καθορισµό κριτηρίων, βάσει των οποίων θα είναι δυνατή η επιλογή των συγκεκριµένων περιοχών, µε τρόπο
ανάλογο µε αυτόν των περιοχών της προτεινόµενης υποκατηγορίας Α2.
∆. Μητροπολιτικές περιοχές
Οι περιοχές αυτές «ταυτίζονται µε τα όρια των µητροπολιτικών συγκροτηµάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης». Η καθ’ όλα ασαφής αυτή διατύπωση ξεκαθαρίζει µέσω του χάρτη, όπου εµφανώς
απεικονίζονται τα όρια των (πρώην) νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η επιλογή της ένταξης
των δύο αυτών περιοχών σε ειδική κατηγορία έχει προφανή τεκµηρίωση, που βρίσκεται σε συ∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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νάφεια µε την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών πόλων του ΓΠΧΣΑΑ και
την πολιτική του αρµόδιου Υπουργείου (ΥΠΠΟΤ). Η έµφαση εδώ δίδεται στην προστασία και
ανάδειξη του ιστορικού / πολιτιστικού περιβάλλοντος των δύο πόλεων, στο «άνοιγµα» και την
προβολή του θαλασσίου τους µετώπου, στην ανάδειξη στοιχείων του περιαστικού χώρου, στην
αναβάθµιση των δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), στην ενίσχυση του αστικού και
συνεδριακού τουρισµού, την προσέλκυση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων διεθνούς ενδιαφέροντος και την υποστήριξη του θαλάσσιου τουρισµού στις ευρύτερες περιοχές τους. Όσον
αφορά στις ρυθµίσεις για τον τουρισµό, προωθείται η αύξηση του ορίου αρτιότητας στην εκτός
σχεδίου δόµηση από τα 4 στα 10 στρέµµατα και η µείωση της πυκνότητας κλινών ανά στρέµµα
από τις 10 και 12 στις 8 και 9 για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, αντίστοιχα.
Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. ∆εδοµένου ότι τα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης προωθούνται για θεσµοθέτηση, θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει ανάδραση και εµπλουτισµός του Ειδικού Πλαισίου, µε
ρυθµίσεις που θα εξυπηρετούν τη στρατηγική του.
2. Τα όρια των δύο περιοχών, θα ήταν καταρχήν χρήσιµο να περιγράφονται στο κείµενο µε µεγαλύτερη σαφήνεια, καθώς ο όρος «µητροπολιτικό συγκρότηµα» επιδέχεται πολλών ερµηνειών, ενώ προκύπτει διαφοροποίηση των ορίων του προωθούµενου προς θεσµοθέτηση
ΡΣΘ, τόσο σε σχέση µε το υφιστάµενο, όσο και σε σχέση µε τα όρια που καθορίζονται στον
χάρτη.
3. Οι στόχοι και κατευθύνσεις τουριστικής ανάπτυξης για τις µητροπολιτικές περιοχές φαίνονται
«φτωχά» διατυπωµένοι και δεν αναδεικνύουν επαρκώς το διεθνή ρόλο των δύο µητροπολιτικών κέντρων που περιγράφει το Γενικό Πλαίσιο.
Οι στόχοι θα µπορούσαν να εµπλουτιστούν µε την ανάδειξη της Αθήνας σε «οικουµενική πολιτιστική µητρόπολη και τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας µε έµφαση στον πολιτιστικό
και συνεδριακό τουρισµό, αλλά και µε δυνατότητες παραθεριστικού τουρισµού σε παράλιες
περιοχές της Αττικής και πλησίον νησιά» και της Θεσσαλονίκης ως «πολιτιστικής µητρόπολης, σηµαντικού ιστορικού και διαχρονικού κέντρου της Μεσογείου και πόλου τουρισµού και
αναψυχής µε ακτινοβολία στα Βαλκάνια και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου» (από το κείµενο
του ΓΠΧΣΑΑ). Αντίστοιχοι, εξάλλου, στόχοι περιλαµβάνονται και στα προωθούµενα για θεσµοθέτηση νέα Ρυθµιστικά Σχέδια των δύο περιοχών. Σηµειώνεται ότι, µε το υπ. αρ. πρωτ.
17.1.2012 έγγραφο του ΥΠΠΟΤ προτείνεται να γίνει αναφορά στην ενίσχυση της δηµόσιας
ασφάλειας ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων, καθώς ο παράγοντας αυτός διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και για την ανάπτυξη του τουρισµού.
Επισηµαίνεται ότι οι κατευθύνσεις τουριστικής ανάπτυξης δεν περιλαµβάνουν την ένταξη των
αναξιοποίητων πόρων της ενδοχώρας στο τουριστικό προϊόν και την οργάνωση του άτυπα
διαµορφωµένου οικιστικού χώρου, γεγονός που ίσως χρειάζεται να επανεξεταστεί λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του προς θεσµοθέτηση ΡΣΑ για τα «πάρκα περιβαλλοντικής
διαχείρισης» µε ήπιες µορφές αγροτουρισµού συµπληρωµατικά µε τη στήριξη της τοπικής
παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Αναφορικά µε το προς θεσµοθέτηση ΡΣΘ, οι σχετικές κατευθύνσεις θα εξαρτηθούν από τα όρια της περιοχής αρµοδιότητάς του, καθώς προκύπτει
σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ της εµφανιζόµενης µητροπολιτικής περιοχής στο χάρτη
και του νέου ΡΣΘ.
4. Προκύπτει ότι έχει δηµιουργηθεί ασάφεια µε την απουσία αναφοράς στην πυκνότητα κλινών
ανά στρέµµα για τα ξενοδοχεία τριών αστέρων, η οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί.
Ε. Νησιά και παράκτιες περιοχές
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Όσον αφορά στα νησιά διακρίνονται τρεις κατηγορίες / οµάδες, µε βάση ένα συνδυασµό αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και γεωγραφικών κριτηρίων.
Οµάδα Ι
Στην πρώτη οµάδα (Οµάδα Ι) περιλαµβάνονται 76 νησιά µε τα εξής χαρακτηριστικά: σχετικά µικρή γεωγραφική έκταση, µε κατά κανόνα σοβαρά προβλήµατα ανάπτυξης, συνεχή µείωση του
πληθυσµού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, ελάχιστο βαθµό αξιοποίησης των πόρων τους ή
περιορισµένους πόρους και αισθητή γεωγραφική αποµόνωση. Για την οµάδα αυτή προβλέπεται:



Η δυνατότητα εγκατάστασης µικρών ξενοδοχειακών µονάδων (µέχρι 100 κλινών) εντός
ορίων οικισµών. Εάν δεν υπάρχουν καθορισµένα όρια εντός περιοχών που ορίζονται
από ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ.



Εκτός ορίων οικισµών µπορούν να αναπτυχθούν οργανωµένες κατασκηνώσεις.

Οµάδα ΙΙ
Στη δεύτερη οµάδα (Οµάδα ΙΙ) περιλαµβάνονται 47 νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα ή που αναπτύσσονται τουριστικά, µε ή χωρίς άλλη ιδιαίτερα δυναµική παραγωγική δραστηριότητα και εκµεταλλεύσιµους πόρους. Στα νησιά αυτά προτείνονται δράσεις που θα συµβάλουν
α) στην αντιµετώπιση συγκρούσεων µεταξύ δραστηριοτήτων, β) στον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων και γ) στην αποτροπή της µονόπλευρης εξάρτησής τους από τον τουρισµό.
Στην οµάδα αυτή, πέρα από τις κατευθύνσεις που δίνονται ανά κατηγορία µε βάση το βαθµό έντασης (Α ή Β) και για τη χωρική οργάνωση των ειδικών µορφών τουρισµού, προτείνεται από το
Πλαίσιο:



να διερευνηθεί από τον υποκείµενο σχεδιασµό (ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ) η σκοπιµότητα καθορισµού ζωνών τουριστικής ανάπτυξης εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών,



να προσδιοριστούν από τον υποκείµενο σχεδιασµό (ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ζώνες προστασίας
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, των φυσικών πόρων και του τοπίου, στις οποίες θα περιορίζεται ή/και θα απαγορεύεται η δυνατότητα δόµησης, λαµβάνοντας σε
κάθε περίπτωση υπ’ όψιν τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών.



Το ανώτατο όριο δυναµικότητας νέων τουριστικών µονάδων εντός σχεδίου πόλεως και
εντός ορίου οικισµών ορίζεται σε 100 κλίνες, µε εξαίρεση τις νήσους Κρήτη, Κέρκυρα και
Ρόδο και τα οικιστικά κέντρα µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων.

Οµάδα ΙΙΙ
Στην Οµάδα ΙΙΙ, βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά, διακρίνονται δυο κατηγορίες µε βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους, το µέγεθος και την εγγύτητά τους µε κατοικηµένες περιοχές.
Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι βραχονησίδες και τα ακατοίκητα νησιά έκτασης µικρότερης
των 500 στρεµµάτων, αλλά και µεγαλύτερα, τα οποία εµπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000 ή είναι
σηµαντικά για προστατευόµενα είδη ορνιθοπανίδας ή άλλης απειλούµενης και σπάνιας πανίδας
και χλωρίδας. Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται νησιά αποµονωµένα (απόσταση µεγαλύτερη
των 4 ναυτικών µιλίων από ηπειρωτικό τµήµα της χώρας ή από νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο
των 2.000 κατοίκων) και νησιά µε καθεστώς προστασίας που απαγορεύουν τη δόµηση.
Στα νησιά της κατηγορίας αυτής απαγορεύεται η δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων.
Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται τα λοιπά ακατοίκητα νησιά.



Στα νησιά της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, µε
κάλυψη που δεν υπερβαίνει το 3% της έκτασης του νησιού και
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«σύνθετα τουριστικά καταλύµατα», µε την προϋπόθεση ότι θα τεκµηριώνεται η θετική
συµβολή της επένδυσης στη βιώσιµη ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου στον οποίο εντάσσονται.

Παράκτιες περιοχές
Όσον αφορά στις παράκτιες περιοχές των υπό στοιχείων Α, Β και ∆ κατηγοριών του εθνικού χώρου και των νησιών της Οµάδας ΙΙ, διακρίνεται ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων σε απόσταση 350µ. από τον αιγιαλό, µε ιδιαίτερη σηµασία για την
ανάπτυξη του τουρισµού. Στο Πλαίσιο δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:



Περιορισµός στη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων - χρήσεων µη συµβατών µε την τουριστική δραστηριότητα (πλην βιοµηχανικών µε ανάγκη χρήσης θαλασσίου µετώπου
σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιοµηχανία). Στις περιοχές
υπό στοιχεία Β και ∆ η χωροθέτηση άλλων χρήσεων επιτρέπεται σε τµήµατα που δεν
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.



Κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και
αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου.



∆ιατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής ανταγωνιστικότητας σε
τµήµατα της ακτογραµµής.

Για το σύνολο του παράκτιου χώρου και τα νησιά, για τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών
περιοχές, ορίζεται:



ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισµάτων από τη γραµµή αιγιαλού τα 50 µέτρα.

Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
Αναφορικά µε την Οµάδα Ι:
1. Έχει αµφισβητηθεί το περιεχόµενο των Οµάδων Ι και ΙΙ, λόγω και των επιπτώσεων που συνεπάγεται για τις επενδύσεις στα νησιά της πρώτης οµάδας.
2. Επισηµαίνεται επίσης ότι, ενώ στην Οµάδα Ι δεν ισχύουν οι κατευθύνσεις της κατηγορίας
χώρου Β2 περί επιτρεπόµενης δόµησης σε ζώνη 500 µ. γύρω από οικισµούς (βάσει της αρχής της ισχύος των δυσµενέστερων περιορισµών, που τίθεται στην αρχή του άρθρου 5), αντιθέτως στην Οµάδα ΙΙ, τούτο επιτρέπεται.
3. Επιπρόσθετα, στα νησιά της Οµάδας Ι αναφέρεται ότι «ο αριθµός των νέων κλινών, δε µπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 5% του αριθµού των υφιστάµενων κλινών στην αρχή του έτους,
µε ελάχιστο όριο τις 30 κλίνες». Έχει επισηµανθεί ότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός του εν
λόγω ποσοστού, καθώς δεν τηρούνται ανάλογα στοιχεία. Ακόµη, επισηµάνθηκε ότι το ποσοστό αυτό, στην περίπτωση που εφαρµόζονταν σε µια επένδυση, που στο σύνολό της υπερβαίνει το 5%, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει σε τµηµατική κατ’ έτος υλοποίησή της, γεγονός
που λειτουργεί αποτρεπτικά (αντικίνητρο).
4. Σηµειώνεται ότι στο υπό διαβούλευση διάταγµα «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»
σε άρθρο για τους Οριοθετηµένους Οικισµούς αναφέρεται ότι εντός των ορίων οικισµών επιτρέπονται ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις µέχρι 50 κλίνες µε µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης 2.000 τ.µ. ανά γήπεδο.
Στο ίδιο υπό διαβούλευση διάταγµα, για τις εκτός ορίων οικισµών περιοχές προτείνονται:
στις ζώνες Α. Γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων: δυνατότητα χωροθέτησης ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων, για δε τις ζώνες
Γ εκτόνωσης αστικών επιβαρύνσεων, όπου µε όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται
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κατά περίπτωση από το σχεδιασµό: επιτρέπονται ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και «σύνθετα τουριστικά καταλύµατα».
5. Περί του θέµατος, θα ήταν χρήσιµο να συνεκτιµηθούν τα πορίσµατα της διαβούλευσης επί
του σχεδίου Π.∆/τος για τις χρήσεις γης. Τέλος, επισηµαίνεται η χρησιµότητα ύπαρξης συνοδευτικού πίνακα / καταλόγου µε τα εν λόγω 76 νησιά.
Όσον αφορά στην Οµάδα ΙΙ:
1. Ισχύουν οι ανωτέρω παρατηρήσεις περί αµφισβήτησης του περιεχοµένου των δύο Οµάδων.
2. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ειδικές τουριστικές υποδοµές αφορούν στις ειδικές µορφές
τουρισµού, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει σύγχυση περί του θέµατος.
3. Επισηµάνθηκε ότι το κατώτατο εκτατικό όριο των 90 τ.χλµ. για την ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων έχει ως αποτέλεσµα να αποκλείει 10 περίπου νησιά της συγκεκριµένης Οµάδας, ενώ διαθέτουν σηµαντική τουριστική δραστηριότητα. ∆εδοµένου ότι από φορείς
της περιοχής έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις, το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να εξεταστεί
στη διαβούλευση.
4. Το κριτήριο των 10.000 κατοίκων κρίνεται αυθαίρετο και δεν έχει αναπτυξιακή διάσταση. Θα
ήταν χρήσιµο να υπάρξει συσχέτιση µε ποιοτικά κριτήρια, π.χ. την αναφορά στους πόλους
ανάπτυξης του ΕΣΠΑ, τους πόλους ανάπτυξης του ΓΠΧΣΑΑ ή τέλος, πόλους ανάπτυξης
που θα καθοριστούν από τα Περιφερειακά Χωροταξικά που πρόκειται να αναθεωρηθούν.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στην Κατηγορία Β2.
Αναφορικά µε την Οµάδα ΙΙΙ θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε το ΥΠΠΟΤ, αν η
κατηγοριοποίηση δύναται να λαµβάνει υπόψη και τουριστικά αναπτυξιακά κριτήρια. Σε αυτήν την
περίπτωση, δύναται να προκύψει διαχωρισµός µεταξύ των ακατοίκητων νησιών, όπου για αντικειµενικούς λόγους και λόγους προστασίας δεν είναι εφικτή η τουριστική ανάπτυξη και µεταξύ
αυτών που κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
Από όσο είναι γνωστό, κριτήριο για το χαρακτηρισµό ενός νησιού ως βραχονησίδας αποτελεί το
αν µπορεί να διατηρηθεί επ' αυτού ανθρώπινος πληθυσµός και να αναπτυχθεί αυτόνοµη οικονοµική ζωή. Κατ’ επέκταση, για τις βραχονησίδες θα µπορούσε να εξεταστεί το να ενταχθούν σε
µια πρώτη κατηγορία. Βάσει της ίδιας λογικής, στην κατηγορία αυτή θα µπορούσαν να ενταχθούν όλα τα ακατοίκητα νησιά τα οποία εµπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000 ή είναι σηµαντικά
για προστατευόµενα είδη ορνιθοπανίδας ή άλλης απειλούµενης και σπάνιας πανίδας και χλωρίδας ή ακόµη υπόκεινται σε άλλους περιορισµούς (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι). Ένας µεθοδολογικός περιορισµός προκύπτει από το ότι απουσιάζει ένας κατάλογος / πίνακας βραχονησίδων.
Εποµένως, θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνταξης καταλόγου / πίνακα µε τις
βραχονησίδες, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία (Άµυνας, Εξωτερικών, ΥΠΠΟΤ). Μια
δεύτερη υποκατηγορία δύναται να περιλάβει τα υπόλοιπα ακατοίκητα νησιά.
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι λόγω του ιδιαίτερου περιβάλλοντος των µικρών νησιών θα πρέπει να
διερευνηθούν επαρκώς τα κριτήρια επιλογής τους και οι όροι για την τουριστική τους ανάπτυξη.
Όσον αφορά στις παράκτιες περιοχές:
1. Θα ήταν χρήσιµο να αποσαφηνιστεί ο ορισµός του παράκτιου χώρου, ώστε σε ενδεχόµενη
πρόταση αναθεώρησης του Πλαισίου του Τουρισµού, να προκύπτει συµφωνία µε το Σχέδιο
του Ειδικού Πλαισίου του παράκτιου και νησιωτικού χώρου, προκειµένου εκτός από τη χερσαία ζώνη (χερσαίο τµήµα κατά το Πλαίσιο του Παράκτιου) να περιλαµβάνεται και θαλάσσιο
τµήµα. Αυτός ο ορισµός φαίνεται ορθότερος µε δεδοµένη τη χρήση της θαλάσσιας ζώνης
από τουριστικές (και όχι µόνο αυτές) δραστηριότητες του χερσαίου τµήµατος.
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2. Η κατεύθυνση του Ειδικού Πλαισίου για τον περιορισµό της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων µη συµβατών µε την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιοµηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εµπόριο, εµπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης,
γραφεία, κτίρια περίθαλψης, πρατήρια καυσίµων) στη ζώνη των 350 µ. από τον αιγιαλό, δύναται να έχει χρησιµότητα για τον υποκείµενο σχεδιασµό.
Εκτιµάται όµως ότι δηµιουργούνται προβλήµατα ερµηνείας κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση µεµονωµένων έργων και δραστηριοτήτων, µη συµβατών µε τον τουρισµό, στη ζώνη
αυτή. Κατ’ άλλη διατύπωση θα ήταν δυνατό να προβλέπεται απαγόρευση της χωροθέτησης
των ασύµβατων δραστηριοτήτων, πλην της περιπτώσεως δραστηριοτήτων µε χωροθετική
εξάρτηση από το υδάτινο µέτωπο, όπως και της περιπτώσεως αιτιολογηµένης πρόβλεψης
χωρικών υποδοχέων των χρήσεων αυτών, από τον υποκείµενο σχεδιασµό.
3. Η χρήση του τύπου περί ελάχιστης απόστασης (Ε) τοποθέτησης των κτισµάτων από τη
γραµµή αιγιαλού έχει δηµιουργήσει προβλήµατα σε περιπτώσεις όταν µεσολαβεί µεγάλη απόσταση µεταξύ γραµµής αιγιαλού και παραλίας, καθώς δύναται να οδηγήσει σε απουσία
ζωτικού χώρου στον πυρήνα οικοδόµησης ενός οικοπέδου.
ΣΤ. Ορεινές περιοχές
Πρόκειται για τις περιοχές της χώρας που εκτείνονται σε υψόµετρο άνω των 600µ., χαρακτηρισµός που συνάδει µε το ΓΠΧΣΑΑ, αλλά έχει αµφισβητηθεί, βάσει άλλων προσεγγίσεων (βλ. αντίστοιχο ορισµό ΕΛΣΤΑΤ). Ο ορισµός τους γίνεται µε γεωχωρικά κριτήρια και η βασική κατεύθυνση τουριστικής αξιοποίησης «συνίσταται στη µέριµνα για την προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη επιλεγµένων πόρων που ενδιαφέρουν τον τουρισµό, τη βελτίωση της προσβασιµότητας,
τη συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων, την αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσµατος
των φθινόντων και εγκαταλελειµµένων οικισµών και την προβολή των προορισµών». Οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι προωθούµενες ρυθµίσεις προσιδιάζουν σε εκείνες των περιοχών Β2, µε
σχετικά αυξηµένη πρόνοια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σηµειώνονται ιδίως οι
προβλέψεις:



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



Απαγόρευση της δηµιουργίας νέων τουριστικών εγκαταστάσεων (πλην εκείνων που
συνδέονται µε την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική εξάρτηση, όπως οι ιαµατικές πηγές) σε εκτός σχεδίου περιοχές.



∆υνατότητα δόµησης τουριστικών εγκαταστάσεων µε τους ισχύοντες όρους δόµησης σε
εκτός σχεδίου περιοχές, µόνο σε ζώνη 500µ. από τα όρια οικισµών και εφόσον στα όρια
του εκάστοτε οικισµού το ποσοστό αδόµητων οικοπέδων υπολείπεται του 40%.



Πριµοδότηση της τουριστικής δραστηριότητας στους «στάσιµους» οικισµούς µε πληθυσµό µικρότερο των 300 κατοίκων (εξαιρουµένων των παραδοσιακών και των «ενδιαφερόντων»), µε αυξηµένο Σ∆ (0,3) και µειωµένη αρτιότητα (2 στρέµµατα) σε ζώνη 300µ.
από τα όρια οικισµών, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.



Απαγόρευση χωροθέτησης «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων».

Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Εντοπίζεται και εδώ το θέµα νοµικής ισχύος των ευνοϊκών όρων δόµησης που παρέχονται
στη ζώνη των 300µ. γύρω από στάσιµους οικισµούς σε σχέση µε τους γενικούς όρους της
εκτός σχεδίου δόµησης του Π∆ της 20.01.1988.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Οµοίως µε την περίπτωση των περιοχών Γ, χρειάζεται στο Άρθρο 10 του Πλαισίου να γίνει
αναφορά για την ανάγκη κατάλληλης τροποποίησης του Π∆ της 20.01.1988, ώστε η συγκεκριµένη διάταξη να καταστεί εφαρµόσιµη.
Ωστόσο, η συγκεκριµένη πρόβλεψη δεν πριµοδοτεί τους οικισµούς µε βάση τουριστικά αναπτυξιακά κριτήρια.
2. Όπως και στην κατηγορία Β2, έχει τεθεί το ζήτηµα ότι σε ορισµένες από τις περιοχές αυτές,
όπου οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης είναι ευνοϊκές, η δόµηση στη ζώνη των 500µ.
µπορεί να µην είναι εφικτή για αντικειµενικούς λόγους.
3. Κατ’ αναλογία προς τις περιοχές Β2, θα ήταν δυνατό σε αντιστάθµιση του περιορισµού της
εκτός σχεδίου δόµησης να προβλεφθεί η δυνατότητα χωροθέτησης, µέσω του τοπικού σχεδιασµού (ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΟΑΠ∆, κ.λπ.), ανεξάρτητων υποδοχέων τουριστικής ανάπτυξης, όπως και η χωροθέτηση τουριστικών µονάδων, κατά προτίµηση βάσει ποιοτικών
κριτηρίων. Επίσης, χρήσιµη θα ήταν και η εξασφάλιση της δυνατότητας χωροθέτησης οργανωµένων κατασκηνώσεων στις περιοχές αυτές.
4. Η ενδιαφέρουσα πρόβλεψη αξιοποίησης του οικιστικού πλεονάσµατος των φθινόντων και
εγκαταλελειµµένων οικισµών µπορεί να συνδεθεί µε ένα πλαίσιο κινήτρων, ενώ επισηµαίνεται η δυνατότητα σχετικών επιχορηγήσεων για αγροτουριστικές και άλλες τουριστικές δραστηριότητες της ΚΥΑ 2974/2009 (ΦΕΚ670/2009) (βλ. ενότητα 6.7 της παρούσας έκθεσης), η
οποία µπορεί να αναφερθεί σχετικά.
Ζ. Πεδινές και ηµιορεινές περιοχές
Πρόκειται για τις περιοχές που δεν κατατάσσονται στον παράκτιο ή στον ορεινό χώρο, συµπεριλαµβάνοντας και τον πεδινό ή ηµιορεινό χώρο της Εύβοιας και της Κρήτης. Θεωρείται ότι «τα
χαρακτηριστικά του χώρου και η αναµενόµενη εξ αυτών ένταση των τουριστικών δραστηριοτήτων
δεν δικαιολογούν, για την προγραµµατική περίοδο του Ειδικού Πλαισίου, τη λήψη ειδικών µέτρων» εκτός αν εµπίπτουν σε κάποια από τις περιοχές µε στοιχείο Α, Β ή Γ. Σε αυτή τη βάση:



∆εν αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν υπάρχει σαφής
αντίθεση µε άλλες ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου.



∆εν αποκλείεται η εφαρµογή των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τον
αγροτικό χώρο (Leader, ΟΠΑΑΧ).



Επιτρέπεται η χωροθέτηση «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων».

Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Έχουν επισηµανθεί προβλήµατα ερµηνείας του συνοδευτικού χάρτη στα σηµεία όπου υπάρχει λευκό υπόβαθρο. Από την ανάγνωση του χάρτη προκύπτει ότι το λευκό υπόβαθρο ουσιαστικά αντιστοιχεί στις περιοχές Ζ, εκτός αν υπάρχει επικάλυψη µε κάποια από τις 15 περιοχές Β2, ορισµένα σηµεία εντός των περιοχών Γ1 και Γ2, ή, ακόµη, τις µητροπολιτικές περιοχές (∆) των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Προς αποφυγή παρερµηνειών, θα ήταν χρήσιµο να προστεθεί η σχετική αναφορά στο υπόµνηµα του χάρτη.
2. Ουσιαστικά, το Ειδικό Πλαίσιο δεν δίνει συγκεκριµένη κατεύθυνση για τις περιοχές µε λευκό
υπόβαθρο, οι οποίες καλύπτουν µεγάλο µέρος του ηπειρωτικού χώρου.
Θα ήταν χρήσιµο να δίνεται προς τον υποκείµενο σχεδιασµό η κατεύθυνση «καθορισµού ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στις εκτός σχεδίου περιοχές», παράλληλα µε «τον προσδιορισµό
ζωνών προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου, όπου θα περιορίζεται ή/και απαγορεύεται η δόµηση», όπως γίνεται και µε τα νησιά της Οµάδας ΙΙ. Σε αυτή
την κατεύθυνση θα µπορούσε να γίνεται µνεία και στη συµβολή των ειδικών µελετών τοπίου
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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(βλ. ενότητα 6.2 της παρούσας έκθεσης), ώστε να οριοθετηθούν ζώνες καταλληλότητας και
προστασίας σε αυτά τα, κατ’ εξοχήν, ‘καθηµερινά’ τοπία της επικράτειας. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε σχέση µε τη χωροθέτηση των «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων», για τα οποία το Πλαίσιο δεν παρέχει κάποιο ιδιαίτερο κριτήριο χωροθέτησης.
Σηµειώνεται η πρόβλεψη του νέου Ν. 4002/2011 για την επέκταση της δυνατότητας ανάπτυξης «σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων» σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Η συγκεκριµένη ρύθµιση έχει κατεξοχήν αναφορά στις περιοχές Ζ του Ειδικού Πλαισίου, εποµένως θα ήταν χρήσιµο να δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση του σχετικού Π∆, που προβλέπει ο νέος
νόµος για τον προσδιορισµό των κριτηρίων επιλογής των οικισµών.
Επιπλέον των µεγάλων αυτών αναπτύξεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως και
στις περιοχές ΣΤ, η δυνατότητα επιχορηγήσεων για αγροτουριστικές και άλλες τουριστικές
δραστηριότητες σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς που δίνει η ΚΥΑ 2974/2009
(ΦΕΚ670/2009), η οποία µπορεί να αναφερθεί σχετικά.
Η. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 και λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας
Σε αυτή την κατηγορία «περιλαµβάνονται περιοχές του δικτύου Natura 2000 και άλλες περιοχές
περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όπως κηρυγµένοι ιστορικοί τόποι, καταφύγια άγριας ζωής κλπ.,
όπως έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις». Οι κατευθύνσεις για τις περιοχές
αυτές αναφέρονται στην ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού,
πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού, κ.ά.), στην ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος και
του τοπίου, στη δηµιουργία δικτύων µονοπατιών και διαδροµών («δρόµοι» καπνού, αµπέλου,
ελιάς, κ.ά.) και στη στήριξη φιλο-περιβαλλοντικών αγροτικών δραστηριοτήτων. Ως προς τις
προωθούµενες ρυθµίσεις, σηµειώνεται ότι:



Απαγορεύεται η δηµιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων (πλην εκείνων που συνδέονται µε την αξιοποίηση πόρων µε έντονη χωρική εξάρτηση, όπως οι ιαµατικές πηγές)
σε εκτός σχεδίου περιοχές.



Μέχρι τον καθορισµό χρήσεων και δραστηριοτήτων, 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 500µ. από τα όρια τους εφόσον στα όρια του εκάστοτε οικισµού
το ποσοστό αδόµητων οικοπέδων υπολείπεται του 40%.



Η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόµησης δεν ισχύει για τα «σύνθετα τουριστικά καταλύµατα».



Περιλαµβάνεται πρόταση θέσπισης ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης για τις
τουριστικές δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές, µε σκοπό να χρησιµοποιείται για την
προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.

Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Οι ρυθµίσεις του Ειδικού Πλαισίου δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του µεταγενέστερου Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Είναι µάλιστα πιο αυστηρές, καθώς επιχειρούν να περιορίσουν τη διάσπαρτη δόµηση τουριστικών εγκαταστάσεων εντός
των ευαίσθητων αυτών περιοχών.
2. Στις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000, επειδή το Ειδικό Πλαίσιο προβλέπει την ανάπτυξη
µικρών τουριστικών καταλυµάτων εντός και σε ζώνη 500µ. από τους οικισµούς, ενώ παράλληλα υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός ενδιαφερόµενων επενδυτών, είχε ως αποτέλεσµα τη µη
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Το πρόβληµα διαπιστώθηκε από τη ∆/νση Χωροταξίας
και το Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων του ΥΠΕΚΑ. Μετά την ψήφιση του Ν.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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4002/2011, (εδαφ. 2 - αρ. 14), έλαβαν έγκριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσες αιτήσεις
είχαν υποβληθεί πριν την δηµοσίευση της ΚΥΑ του Τουρισµού και ήταν στο β΄ στάδιο της
περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους. Βέβαια εκκρεµούν αιτήµατα για περιβαλλοντική αδειοδότηση, τα οποία βρίσκονται στο α΄ στάδιο έγκρισής τους.
3. Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου, οι διατάξεις του Ν. 3937/2011 θα ήταν
χρήσιµο να αξιοποιηθούν για τον εµπλουτισµό ή την επικαιροποίηση της παραγράφου Η του
Άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου ∆ του Άρθρου 9 του Πλαισίου (π.χ. αναφορά στο νέο
θεσµό του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών και σύνδεση ορισµένων προτάσεων του Ειδικού Πλαισίου µε τις περιοχές προστασίας του νέου νόµου, κ.ά.). Σε αυτή την
περίπτωση, θα ήταν χρήσιµο να αναφέρονται όλοι οι περιορισµοί που θέτει ο Ν. 3937/2011
(π.χ. απαγόρευση χωροθέτησης ΠΟΤΑ στις περιοχές προστασίας και απόλυτης προστασίας
της φύσης καθώς και στα εθνικά πάρκα, απαγόρευση χωροθέτησης δραστηριοτήτων στα καταφύγια άγριας ζωής, κ.ά.).
Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται ως περιβαλλοντικά ορθότερος στόχος η συγκέντρωση της
όποιας ανάπτυξης κατά προτίµηση σε οργανωµένους χωρικούς υποδοχής, προκειµένου να
αποφεύγεται η διάσπαρτη δόµηση. Η χωροθέτησή των υποδοχέων αυτών, ωστόσο, θα
πρέπει να γίνεται µε τη δέουσα εκτίµηση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, εξετάζοντας όλες
τις πιθανές παραµέτρους και λαµβάνοντας πρόνοια ώστε να µη διαταράσσει τη συνοχή του
δικτύου.
Με την ίδια λογική, σηµειώνεται ότι, σε περιοχές προστασίας της φύσης ενδείκνυται η ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού (οικοτουρισµός, αγροτουρισµός), ενταγµένων είτε σε υφιστάµενους οικιστικούς υποδοχείς και σε µια ζώνη (500 µ.) γύρω από αυτούς ή και σε νέους
υποδοχείς που θα υποδεικνύονται από τον ειδικό σχεδιασµό των περιοχών αυτών, ενώ δεν
ενδείκνυται κατ’ αρχήν η ανάπτυξη µονάδων µεγάλης κλίµακας.
4. Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των αυστηρότερων ρυθµίσεων που προβλέπει το Ειδικό
Πλαίσιο, σε σχέση µε το Ν. 3937/ 2011, θα ήταν σκόπιµο να συνοδεύεται από την επίσπευση
του σχεδιασµού χρήσεων γης στις περιοχές αυτές.
5. Επισηµαίνεται η σχετικά άστοχη ένταξη των «ιστορικών τόπων» στην κατηγορία Η, καθώς
και η σχετική ασάφεια που δηµιουργεί η φράση «κ.λπ.».
Βάσει και του καθεστώτος κήρυξης και προστασίας τους (Ν. 3028/2002), οι ιστορικοί τόποι
θα ήταν προτιµότερο να εντάσσονται στην κατηγορία Ι, όπως εξάλλου έχει επισηµανθεί κατά
το παρελθόν από το ΥΠΠΟΤ. Εν γένει, θα ήταν χρήσιµο η κατηγοριοποίηση των περιοχών
προστασίας να ακολουθεί τη διάρθρωση της κείµενης νοµοθεσίας (περιοχές του Ν.
3937/2011, περιοχές του Ν. 3028/2002, περιοχές µε ίδια καθεστώτα, όπως είναι οι παραδοσιακοί οικισµοί) και οι αντίστοιχες ρυθµίσεις του Πλαισίου να κάνουν τη σχετική αναφορά.
6. Η ενδιαφέρουσα πρόταση θέσπισης αντισταθµιστικού ειδικού τέλους στις τουριστικές δραστηριότητες για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του
τοπίου των προστατευόµενων περιοχών θα µπορούσε να περιλαµβάνεται και στο Άρθρο 10,
ως κατεύθυνση τροποποίησης της νοµοθεσίας.
Θ. Παραδοσιακοί οικισµοί
Περιλαµβάνονται οι χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί, κατά τις κείµενες διατάξεις. Ο βασικός στόχος είναι η διαφύλαξη της αξίας του πόρου και η προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα και σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η δηµιουργία µηχανισµού ελέγχου των χρήσεων γης
και της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, ο άµεσος έλεγχος της εκτός σχεδίου δόµησης και γενικά της δυνατότητας επέκτασης ή µη των οικισµών µε
τρόπο που θα διαφυλάσσει το χαρακτήρα τους, η διαµόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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µορφολογία των νέων κτισµάτων και η ανάπτυξη δράσεων τοπικών συµφώνων ποιότητας για τη
διατήρηση και ανάδειξη αξιόλογων µορφολογικών στοιχείων και την ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική παραδοσιακών οικισµών. Επιπλέον, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης κελυφών και την προώθηση πρωτοβουλιών αναζωογόνησης των εγκαταλελειµµένων και
φθινόντων οικισµών, το Πλαίσιο προτείνει την αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ορεινών οικισµών
που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, µε τη µετατροπή κτιρίων σε καταλύµατα ή και µε
νέες µεγαλύτερου µεγέθους επενδύσεις (αύξηση µέχρι και 40% της υφισταµένης δοµηµένης επιφάνειας), µε κίνητρα είτε προς τους σηµερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Ασάφεια δηµιουργείται από την περιγραφή της κατηγορίας, καθώς αναφέρεται στους «παραδοσιακούς οικισµούς» (χωρίς µάλιστα να περιγράφει τα διαφορετικά καθεστώτα κήρυξης
και προστασίας), ενώ περιέχει ρυθµίσεις και για «εγκαταλελειµµένους ορεινούς οικισµούς».
Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινιστεί αν οι
συγκεκριµένες κατευθύνσεις αναφέρονται µόνο σε κηρυγµένους παραδοσιακούς οικισµούς ή
όχι. Εφόσον υποτεθεί ότι οι ρυθµίσεις αφορούν και άλλους, πέραν των κηρυγµένων, οικισµούς, τότε η σχετική ρύθµιση θα µπορούσε να µεταφερθεί στην ενότητα του ορεινού χώρου. Κατά τα άλλα, όπως έχει επισηµανθεί κατά το παρελθόν από το ΥΠΠΟΤ, ο όρος «παραδοσιακοί οικισµοί» παραπέµπει στον εφαρµοζόµενο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ διοικητικό χαρακτηρισµό, εντούτοις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 συγκεκριµένοι
οικισµοί (ενεργοί ή µη) µπορούν να αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους (προ του 1830) ή ιστορικούς τόπους (µετά το 1830). Σε µια τέτοια περίπτωση, οι «ιστορικοί τόποι» θα µπορούσαν να µεταφερθούν από την κατηγορία Η εδώ.
∆εδοµένου του διαφορετικού καθεστώτος προστασίας, θα ήταν χρήσιµο να διαχωριστούν οι
παραδοσιακοί οικισµοί (που προστατεύονται χωρίς εξαίρεση από το ΥΠΕΚΑ ή/και το ΥΠΠΟΤ
και στο παρελθόν και από τα Υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου) από τους εγκαταλελειµµένους ορεινούς οικισµούς (οι οποίοι αν χρονολογούνται µετά το 1830 και δεν έχουν
χαρακτηρισθεί δεν προστατεύονται από το ΥΠΠΟΤ).
2. Η πρόταση περί κινήτρων είτε προς τους σηµερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόµενους
επενδυτές παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς ενισχύει την προοπτική για την τουριστική αξιοποίηση οικισµών που έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουν όµως διατυπωθεί από φορείς ενστάσεις
ως προς τη δυνατότητα αύξησης της υφιστάµενης δοµηµένης επιφάνειας και µάλιστα σε τόσο µεγάλο ποσοστό, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να αλλοιώσει τη φυσιογνωµία των οικισµών, αναιρώντας τελικά τον αρχικό στόχο του Πλαισίου.
Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου, θα ήταν χρήσιµο να επανεξεταστεί το
πλαίσιο κινήτρων, περιορίζοντας τη δυνατότητα αύξησης της δόµησης (είτε σε µικρότερο
ποσοστό, είτε µόνο για τις ανάγκες εξασφάλισης λειτουργικότητας των κτιρίων).
Ανεξάρτητα από αυτό, ίσως χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση ως προς τον τρόπο
χρήσης του αυξηµένου ποσοστού δόµησης (καθ’ ύψος, µέσω επέκτασης), µαζί µε κάποιους
περιορισµούς.
3. Έχει ακόµη διατυπωθεί ένα αίτηµα διασαφήνισης των επιτρεπόµενων χρήσεων (ξενοδοχεία
ή και Β’ κατοικία και µικτές χρήσεις). Στο Ειδικό Πλαίσιο γίνεται αναφορά σε εγκαταλελειµµένους ορεινούς οικισµούς, που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον (υποκατηγορία της
παρ. 1δ, του άρθρου 9, του Ν. 4002/2011). Πρόκειται, δηλαδή, για οικισµούς στον ορεινό
χώρο, όπου σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη Σύνθετων και
Ολοκληρωµένων Τουριστικών Υποδοµών Μικτής Χρήσης. Από την άλλη, στο Άρθρο 5 (Θ)
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γίνεται αναφορά σε νέες µεγαλύτερου µεγέθους επενδύσεις (αύξηση µέχρι 40% της υφιστάµενης δοµηµένης επιφάνειας). Σε αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου και στην περίπτωση
που κριθεί για τουριστικούς αναπτυξιακούς λόγους ως επιθυµητή η δηµιουργία ΣΤΚ στους εν
λόγω οικισµούς, το επιπλέον ποσοστό δόµησης προτείνεται να µειωθεί, δεδοµένης της διάστασης του αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, που δίδεται σε αυτούς (π.χ. 20%).
4. Θετικά αξιολογείται η πρόνοια του Πλαισίου (Άρθρο 10) για την παροχή κινήτρων για την επανάχρηση κελυφών αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων για χρήση τουρισµού τόσο στα όρια παραδοσιακών οικισµών όσο και εκτός αυτών, η οποία περιλαµβάνεται στον ΕΝ (χρηµατοδοτείται και η αγορά κελύφους). Θα ήταν χρήσιµο, σε ενδεχόµενη τροποποίηση του ΕΝ, να ληφθεί υπόψη η πρόνοια του Πλαισίου για την επιδότηση της διαφοράς του κόστους µεταξύ παραδοσιακών και µη υλικών µε αύξηση του εύλογου του κόστους.
Ι. Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία
Περιλαµβάνονται οι οριοθετηµένοι κατά τις κείµενες διατάξεις αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία. Η
µοναδική πρόνοια του Ειδικού Πλαισίου αφορά στην «εξασφάλιση της προσβασιµότητας, της
επισκεψιµότητας και της οργάνωσής τους, τον εξωραϊσµό του περιβάλλοντος χώρου, τον έλεγχο
των χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων υποδοµής, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους».
Επισήµανση προβληµάτων και κατευθύνσεις επίλυσης
1. Από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του ΥΠΠΟΤ έχει επισηµανθεί κατά το παρελθόν ένας
προβληµατισµός σχετικά µε τη χρήση του όρου «οριοθετηµένοι», καθώς οι αρχαιολογικοί
χώροι της επικράτειας δεν είναι όλοι οριοθετηµένοι ούτε γνωστοί (ώστε να είναι δυνατόν να
οριοθετηθούν), ενώ και η ίδια η διαδικασία της οριοθέτησης δεν συνδέεται µε την αξιολόγηση
του χώρου από πλευράς αρχαιολογικής, ιστορικής ή αισθητικής σηµασίας.
Σε περίπτωση αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου, θα µπορούσε να εξεταστεί η διεύρυνση
της κατηγορίας, ώστε να περιλαµβάνονται και άλλα µνηµεία (όπως οι «ιστορικοί τόποι») και
να παρέχεται στο µέτρο του δυνατού το στοιχείο της αξιολόγησης και της ιεράρχησής τους.
Σηµειώνεται, η ένταξη έργου για το αρχαιολογικό κτηµατολόγιο στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
2. ∆ιαπιστώνεται µια σχετικά γενικόλογη αναφορά στις προβλέψεις ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, χωρίς εξειδίκευση των προτάσεων για την ευρύτερη περιοχή και
την ένταξη των µνηµείων σε αυτή. Αντίστοιχα, δεν υπάρχουν αναφορές στη χωροθέτηση
τουριστικών δραστηριοτήτων στις ευρύτερες περιοχές (Β’ ζώνη προστασίας ή και πιο µακριά) των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.
Σε περίπτωση αναθεώρησης, θα ήταν χρήσιµο να ενταχθούν αναφορές για την προστασία
και ανάδειξη του τοπίου γύρω από αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, µε τρόπο που να
αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση του µνηµείου µε το χώρο (κατεύθυνση που βρίσκεται στο
πνεύµα του Ν. 3028/2002 και του νέου ΓΟΚ). Το ζήτηµα σχετίζεται µε την προστασία της
γεωργικής γης, αλλά και µε την αισθητική και την ποιότητα των κατασκευών που ανεγείρονται είτε στη Β’ ζώνη προστασίας, είτε κατά µήκος του οδικού άξονα σύνδεσης.
Περαιτέρω, θα µπορούσαν να περιληφθούν αναφορές σε όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης τουριστικών εγκαταστάσεων (µορφολογία κατασκευών, µεγέθη και τύποι καταλυµάτων κ.ά.).
Ειδικές Μορφές Τουρισµού
Περιλαµβάνονται οι εξής ειδικές µορφές τουρισµού:
(Α) Συνεδριακός τουρισµός: ∆ίνονται κατευθύνσεις χωροθέτησης και προσδιορίζονται δράσεις
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(Β) Αστικός Τουρισµός: Κατονοµάζονται οι περιοχές ανάπτυξής του και προσδιορίζονται δράσεις
(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός: Κατονοµάζονται οι περιοχές ανάπτυξής του και προσδιορίζονται
δράσεις
(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός: Τίθενται απαιτήσεις
(∆.1) Θρησκευτικός Τουρισµός: Προωθείται η ιεραρχηµένη ανάπτυξη πόλων (ενδεικτική αναφορά) και προσδιορίζονται δράσεις
(Ε) Αθλητικός Τουρισµός: Καθορίζονται απαιτήσεις για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηράκλειου και της Λάρισας − Βόλου
και προωθούνται εξειδικεύσεις σε ορισµένες περιοχές (ενδεικτική αναφορά)
(Ε.1) Άλλες µορφές αθλητικού τουρισµού
(Ε.1.1) Γκολφ: ∆ίνονται συγκεκριµένες κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία τους
(Ε.1.2) Χιονοδροµικός τουρισµός: ∆ίνονται κατευθύνσεις
(Ε.1.3) Καταδυτικός Τουρισµός: Καθορίζονται κριτήρια για τη χωροθέτησή τους
(Ε.1.4) Αθλητικές δραστηριότητες του ορεινού χώρου: Προσδιορίζονται δράσεις
(ΣΤ) Ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός: Προσδιορίζονται κριτήρια ιεραρχηµένης αξιοποίησης
και απαιτήσεις
(Ζ) Τουρισµός φύσης (οικοτουρισµός – αγροτοτουρισµός): Προσδιορίζονται περιοχές όπου αναπτύσσεται και καθορίζονται απαιτήσεις και δράσεις
(Η) Γεωτουρισµός: Αναφέρεται η ιεραρχηµένη ανάδειξη και προβολή τους και τίθενται απαιτήσεις
(Θ) Άλλες ειδικές µορφές τουρισµού: Επιθυµητή η διασφάλισή τους
Επισήµανση προβληµάτων, γενικές παρατηρήσεις και κατευθύνσεις επίλυσης
Η σηµασία των ειδικών µορφών στην διαµορφούµενη στρατηγική της επόµενης δεκαετίας είναι
καθοριστική για τον εµπλουτισµό ή/και συµπλήρωση του υφιστάµενου τουριστικού προϊόντος
αφενός, και για την γεωγραφική διάχυση της δραστηριότητας του τουρισµού αφετέρου. Ωστόσο,
παρά τη σηµασία τους, παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:



Η αναφορά στον θαλάσσιο τουρισµό είναι πολύ περιοριστική (αφορά κυρίως στο γιώτινγκ) και άρα οι περιοχές που αναφέρονται σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Επίσης, ο καταδυτικός τουρισµός θα ήταν χρησιµότερο να υπαχθεί στη συγκεκριµένη
κατηγορία, καθώς δύναται να σχετίζεται και µε συγκεκριµένες δραστηριότητες επί της ξηράς.



Στον πολιτισµικό τουρισµό η ανάπτυξη θεµατικών πάρκων είναι χρήσιµο να διακριθεί
από τα µουσεία, καθώς αφορά σε διακριτό ζήτηµα. Ο θρησκευτικός τουρισµός, δε, θα
ήταν δυνατό να αποτελέσει διακριτό τοµέα-αυτόνοµη ειδική µορφή, διότι περιλαµβάνει
και θέµατα προσκυνηµατικού τουρισµού και έχουν διαµορφωθεί µεγάλες αγορές, κυρίως
των πρώην ανατολικών χωρών.



Ο ιαµατικός και θεραπευτικός τουρισµός δύναται να διακριθεί σε πρόσθετες κατηγορίες
(ιαµατικός – θεραπευτικός µε χρήση ιαµατικών φυσικών νερών, θεραπευτικός τουρισµός
µε χρήση άλλων υδάτων και θαλασσοθεραπεία, τουρισµός υγείας – ευεξίας, Λουτροπόλεις), δεδοµένου ότι για καθεµία από αυτές δύνανται να προκύψουν διαφορετικές απαιτήσεις (π.χ. στην περίπτωση του ιαµατικού – θεραπευτικού τουρισµού µε χρήση ιαµατικών φυσικών νερών θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει µνεία στον καθορισµό περιοχών προστασίας για τον υδροφόρο ορίζοντα).
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Επίσης, αναφορικά µε την πρόνοια του Άρθρου 10 για την ενίσχυση από τον ΕΝ της ίδρυσης,
επέκτασης και του εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων και υποδοµών, που αφορούν στην ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί η χρησιµότητα του να προστεθούν και άλλες µορφές, πέραν αυτών που ενισχύονται σήµερα. Στην κατεύθυνση αυτή, θα µπορούσε, επίσης, να ενσωµατωθεί η πρόνοια του Πλαισίου περί ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες) και αγκυροβολίων συµπληρωµατικά µε
καταλύµατα. Ακόµη, για τις περιπτώσεις όπου ισχύει, πέραν της υψηλότερης µοριοδότησης θα
ήταν χρήσιµο να αυξηθεί και η επιδότηση, λόγω της ύπαρξης ειδικών απαιτήσεων. Ωστόσο, για
τις συγκεκριµένες προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του ΥΠΑΑΝ.
Εν γένει, το συγκεκριµένο άρθρο αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιµο και κρίνεται ότι επιδέχεται αλλαγών και βελτιώσεων, όµως οποιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει να γίνει βάσει των κατευθύνσεων του ΥΠΠΟΤ, προκειµένου να συνάδει και µε την πολιτική του.
Το Ειδικό Πλαίσιο κινείται σε µια κανονιστική λογική ως προς το συγκεκριµένο θέµα, καταγράφει
τις ειδικές µορφές τουρισµού και είτε αντιστοιχίζει σε αυτές ονοµατισµένα συγκεκριµένες περιοχές, είτε κάνει αναφορά γενικά σε κριτήρια για τον προσδιορισµό και την ιεράρχησή τους. Για το
συγκεκριµένο ζήτηµα, ωστόσο, θα µπορούσε να υιοθετηθεί µια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση, η οποία σε µια προωθηµένη µορφή της να υιοθετεί συγκεκριµένες αρχές χωρικής οργάνωσης, κάνοντας αναφορά σε πόλους/ πυρήνες ανάπτυξης, συµπληρωµατικά δίκτυα ανάπτυξης
και σε ειδικές µορφές χωρικών υποδοχέων.
Κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές (πόλος, δίκτυο, κ.ο.κ.) θα ήταν δυνατό να αντιστοιχίζεται ενδεικτικά µε ενδεικτικές ειδικές µορφές τουρισµού, δεδοµένου ότι οι τελευταίες υπόκεινται σε διαφορετικές «ειδικές συνθήκες», που καθορίζουν τη χωρική τους διάσταση και ακολουθούν ένα
διαφορετικό πρότυπο οργάνωσης (π.χ. ο συνεδριακός τουρισµός είναι σηµειακός και άρα συνδέεται µε πόλους ανάπτυξης). Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν δυνατό να συνδυαστεί µε οµαδοποίηση των αναγκαίων υποδοµών (π.χ. ύπαρξη αεροδροµίου κοντά σε συνεδριακά κέντρα), χωρίς αυτά να εκφράζονται στο βαθµό «απαίτησης», λόγω και του γεγονότος ότι δεν είναι χρήσιµη
και ενδεχοµένως ούτε εφικτή µια εξαντλητική παρουσίαση των ειδικών µορφών τουρισµού83 και
µια εξαντλητική αντιστοίχηση µε όλες τις πιθανές υποδοµές (π.χ. για ειδικούς λόγους πραγµατοποιούνται συνέδρια σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει αεροδρόµιο). Προκειµένου να διασφαλιστεί η
αειφορική χρήση των πόρων θα ήταν δυνατό σε ένα τέτοιο πλαίσιο να περιλαµβάνονται σχετικές
πρόνοιες για ορισµένες ειδικές µορφές τουρισµού.
Τέλος, δεδοµένου του δυναµικού χαρακτήρα της ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού, δεν
είναι χρήσιµο να υπάρχει σχετική αναφορά σε χάρτη, εκτός και αν προκύψει σηµαντική βεβαιότητα για τα είδη και τη χωροθέτησή τους.

7.3 Οργανωµένοι Χωρικοί Yποδοχείς Tουρισµού
Το ζήτηµα των οργανωµένων χωρικών υποδοχέων είναι κοµβικό για τη µείωση των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων, που µπορεί να προέλθουν από την απρογραµµάτιστη χωροθέτηση
τουριστικών αναπτύξεων, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Εκτιµάται, δε, ότι η συστηµατική προώθηση των οργανωµένων χωρικών υποδοχέων µέσω του σχεδιασµού των χρήσεων γης λειτουργεί παράλληλα και συνεπικουρεί την πολιτική για το σταδιακό
περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης και της διάσπαρτης χωροθέτησης µεµονωµένων µονάδων στον εξωαστικό χώρο.
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Ενδεικτικά στον θαλάσσιο τουρισµό είναι εφικτή µια διάκριση 10 υποµορφών, κάποιες εκ των οποίων παρουσιάζονται ως υποµορφές άλλων ειδικών µορφών στο Πλαίσιο.
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Ωστόσο, το ισχύον ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισµού δεν περιλαµβάνει σχετικές πρόνοιες που να διαµορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο κατευθύνσεων για τους οργανωµένους χωρικούς υποδοχείς. Είναι ενδεικτικό ότι περιλαµβάνει µία αναφορά στο µηχανισµό των ΠΟΤΑ και η οποία περιγράφεται
ως δυνατότητα αναφορικά µε τις σύνθετες και ολοκληρωµένες υποδοµές µικτής χρήσης, τις οποίες το Πλαίσιο εισήγαγε.
Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η ενσωµάτωση συγκεκριµένων αναφορών ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης οργανωµένων χωρικών υποδοχέων ανά κατηγορία περιοχών του εθνικού χώρου.
Με βάση τις σχετικές κατευθύνσεις θα εξειδικεύεται ανάλογα, στο πλαίσιο του τοπικού σχεδιασµού χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ, άλλα σχέδια χρήσεων γης), το περιεχόµενο των επιτρεπόµενων χρήσεων, οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης των ζωνών τουρισµού – αναψυχής.
Σε αυτή τη λογική, προτείνεται ο εµπλουτισµός του άρθρου 9 του Ειδικού Πλαισίου µε κατευθύνσεις που θα αναφέρονται στο σύνολο των υφιστάµενων εργαλείων οργανωµένης χωροθέτησης
τουριστικών δραστηριοτήτων, και όχι µόνο στις ΠΟΤΑ και τα ΣΤΚ (ΠΟΑΠ∆ τουρισµού, Επιχειρηµατικά Πάρκα των κατηγοριών Β, Γ και ∆ –ειδικού τύπου, καθώς και Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) του Ν. 3982/2011, ΕΣΧΑ∆Α). Θα ήταν χρήσιµο να προβλέπεται η ιεράρχηση
των υποδοχέων από άποψη µεγέθους, βαθµού έντασης της ανάπτυξης και τύπου, εφόσον υπάρχουν ώριµες προσεγγίσεις για το ζήτηµα. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική επεξεργασία θα
πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε το ΥΠΠΟΤ, ώστε να ενσωµατώνει αποτελεσµατικά την εθνική
στρατηγική για τον κλάδο.

7.4 Πρόγραµµα ∆ράσης
Το πρόγραµµα δράσης αφορά στη δεκαπενταετή προγραµµατική περίοδο 2008 – 2023 και περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις θεσµικού χαρακτήρα, καθώς και µέτρα και δράσεις διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα.
Η πρώτη επισήµανση αναφορικά µε το πρόγραµµα δράσης της υφιστάµενης ΚΥΑ, η οποία, ωστόσο, ισχύει και για τα προγράµµατα δράσης, τόσο του Γενικού Πλαισίου, όσο και των υπολοίπων Ειδικών Πλαισίων, αλλά και των Περιφερειακών Πλαισίων, είναι ο περιορισµένος βαθµός
εφαρµογής τους. Η εκτίµηση αυτή προκύπτει από την θεώρηση των περιλαµβανόµενων δράσεων στα συγκεκριµένα Πλαίσια, όσο και από δευτερογενείς πηγές84. Ειδικά όσον αφορά στο Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισµού, διαπιστώνεται περιορισµένος βαθµός υλοποίησης τόσο των προβλεπόµενων δράσεων µε αρµόδιο φορέα το ΥΠΕΚΑ (αναφερόµενο ως ΥΠΕΧΩ∆Ε), όσο και των
προβλεπόµενων δράσεων µε (συν)αρµόδιους άλλους φορείς.
Επιπρόσθετα, στο διάστηµα που έχει παρέλθει, έχουν υπάρξει αλλαγές που θα ήταν χρήσιµο να
ενσωµατωθούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στη
χρησιµότητα σύστασης και λειτουργίας ∆ι-υπουργικών οµάδων εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου και τη χάραξη πολιτικής στα θέµατα που αφορά, η οποία προκύπτει τόσο από το θεσµικό πλαίσιο, όσο και από την ανάγκη βελτίωσης των δοµών
και διαδικασιών χάραξης και άσκησης πολιτικής στο συγκεκριµένο πεδίο, υπό το πρίσµα της
προώθησης της διάστασης της εδαφικής συνοχής, ως έννοιας ισότιµης µε αυτήν την οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, όπως αναφέρθηκε στο σχετικό Κεφάλαιο
3. Υπογραµµίζεται, δε, ότι ανεξαρτήτως της απουσίας συγκεκριµένης κατεύθυνσης στην Πολιτική
Συνοχής της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 για τον τουρισµό, η σηµασία του κλάδου για
την ελληνική οικονοµία και την αντιµετώπιση της κρίσης, χρήζει κάθε δυνατής προσπάθειας συντονισµού των συναρµόδιων Υπουργείων και των επιµέρους τοµεακών πολιτικών. Παράλληλα, η
ενσωµάτωση ενός τέτοιου µέτρου εκτιµάται ότι θα συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση µέ84

Βλ. Προβλήµατα µεθοδολογίας και εφαρµογής των πρώτων ελληνικών χωροταξικών πλαισίων – ∆. Οικονόµου, 2010.
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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τρων που έχουν χαρακτήρα τελικού προϊόντος (end product) και δεν κάνουν αναφορά στις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίησή τους (π.χ. «Προσαρµογή προγραµµάτων, δράσεων
και ενεργειών των Υπουργείων, των Περιφερειών και της Αυτοδιοίκησης στις κατευθύνσεις του
παρόντος Πλαισίου»).
Μια ακόµη επισήµανση, στην περίπτωση που εκτιµηθεί ως αναγκαία η τροποποίηση του Ειδικού
Πλαισίου, αφορά στο να καταστεί το πρόγραµµα δράσης περισσότερο επιχειρησιακό. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιµη η διατήρηση της υφιστάµενης διάκρισης σε µέτρα και δράσεις θεσµικού και διοικητικού - – οργανωτικού χαρακτήρα, παράλληλα µε την ενσωµάτωση µιας νέας διάστασης, που θα αφορούσε στην ιεράρχηση των προβλεπόµενων µέτρων και δράσεων (µέτρα
και δράσεις χαρακτήρα άµεσης προτεραιότητας και χαρακτήρα δεύτερης χρονικά προτεραιότητας). Ως εκ τούτου, δράσεις όπως η σύσταση και λειτουργία ∆ι-υπουργικών οµάδων εργασίας ή
η ενεργοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφοριών για το χωροταξικό σχεδιασµό, µε ενσωµάτωση και µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου
για τον Τουρισµό, θα ήταν χρήσιµο να περιληφθούν στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας, ώστε
να διευκολύνεται ο συντονισµός µε τις τοµεακές πολιτικές και τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό,
καθώς και η παροχή κατευθύνσεων προς τον υποκείµενο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.

124

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρµογής του θεσµοθετηµένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισµού

8.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ

Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό αποτέλεσε µέρος µια σηµαντικής προσπάθειας που έγινε για
τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό,
παράλληλα µε το Χωροταξικό του Τουρισµού θεσµοθετήθηκαν το Εθνικό Χωροταξικό, το Ειδικό
Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιοµηχανία, ενώ η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε µε τη θεσµοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.
Σκοπός του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισµό υπήρξε η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων
και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού στον ελληνικό
χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδοµών. Με το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισµού επιδιώχθηκε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της
προστασίας και της βιωσιµότητας των πόρων, η ενίσχυση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης,
καθώς και η διαµόρφωση ενός σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείµενο σχεδιασµό, τις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.
Σχεδόν τρία χρόνια µετά την έγκρισή του, το Ειδικό Πλαίσιο τέθηκε σε αξιολόγηση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2742/99. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής εξετάστηκαν θέµατα που αφορούσαν στο τρέχον κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον και τις εξελίξεις στον κλάδο
του τουρισµού, υπό το πρίσµα της σηµερινής κρίσης, στις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις
και στρατηγικές και ιδίως στην εθνική στρατηγική για τον τουρισµό, όπως διαµορφώνεται σήµερα. Επίσης, εξετάστηκε το αναπτυξιακό πλαίσιο και η χωρική του διάσταση για τον κλάδο, η εναρµόνιση του Πλαισίου µε τα υπόλοιπα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού, οι αλλαγές που έχουν
επέλθει στο θεσµικό περιβάλλον και αφορούν σε θέµατα του ίδιου του Πλαισίου, καθώς και θέµατα που αφορούν στα προβλήµατα από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του.
Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αξιοποιήθηκε η συσσωρευµένη εµπειρία της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ από την εφαρµογή του Πλαισίου, το διαθέσιµο υλικό της Υπηρεσίας, καθώς
και πολύτιµες εισροές από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να
γίνει στη συµβολή του ΥΠΠΟΤ στη διαδικασία της αξιολόγησης, που µε τις προτάσεις, το υλικό
και τις διευκρινήσεις που παρείχε, διευκόλυνε σηµαντικά την εκπόνησή της.
Βάσει της αξιολόγησης που διεξήχθη προκύπτουν τα κάτωθι πορίσµατα και κατευθύνσεις για την
τροποποίηση της ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου του Τουρισµού:
Ο ελληνικός τουρισµός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κυριότερους αναπτυξιακούς πυλώνες
και µία από τις σηµαντικότερες πηγές απασχόλησης στη χώρα. Αποτελεί, επίσης, έναν από τους
λίγους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που έχει προοπτικές ανάπτυξης και σηµαντικές δυνατότητες συµβολής στην έξοδο από την κρίση. Ωστόσο, ο ελληνικός τουρισµός αντιµετωπίζει δοµικά προβλήµατα, τα οποία συσσωρεύτηκαν σταδιακά, αλλά γίνονται περισσότερο εµφανή σήµερα. Εξαιτίας της κρίσης, δε, οι επιπτώσεις τους αντανακλούν περισσότερο στην οικονοµία και
την κοινωνία.
Στην περίπτωση µίας δοµικού τύπου κρίσης, όπως η σηµερινή, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα
της υλοποίησης µιας µακροχρόνιας και σαφώς διατυπωµένης στρατηγικής, που θα αξιοποιήσει
τα εγγενή πλεονεκτήµατα του ελληνικού τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί συγκεκριµένοι
στρατηγικοί άξονες τουριστικής ανάπτυξης και έχουν ενεργοποιηθεί εξειδικευµένες και στοχευµένες ενέργειες, που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των διαπιστωµένων προβληµάτων.

∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Κατά την περίοδο της σύνταξης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό, δεν είχε
εκδηλωθεί ακόµη η βαθειά οικονοµική και κοινωνική κρίση, που έχει ανατρέψει τα δεδοµένα σε
πολλά επίπεδα. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασµός για τον κλάδο, ως το κατ’ εξοχήν συντονιστικό πλαίσιο για την προώθηση της στρατηγικής και των σχετικών δράσεων στον εθνικό χώρο,
χρειάζεται να παράσχει ένα σύνολο κατευθύνσεων για τον υποκείµενο σχεδιασµό και τις τοµεακές πολιτικές, βάσει των νέων δεδοµένων και µε διττή στόχευση:



την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας στον τουρισµό, σύµφωνα
µε τις κατευθύνσεις της εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο, παράλληλα µε



την αειφορική διαχείριση του χώρου, λαµβάνοντας πρόνοιες, ώστε ο ρυθµός και η µορφή
της ανάπτυξης να σέβονται τις ανάγκες των προορισµών και τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του χώρου.

Το σηµερινό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισµού αντιλήφθηκε τις διεθνείς εξελίξεις και τις
επιπτώσεις τους στον κλάδο και επιχείρησε να ενσωµατώσει πρόνοιες για την ενίσχυσή του.
Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε, στο βαθµό που του αναλογούσε, να δώσει ικανοποιητική απάντηση στις παραπάνω απαιτήσεις. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το Πλαίσιο µετέφερε στο χωροταξικό επίπεδο το έλλειµµα στρατηγικού προσανατολισµού που χαρακτήριζε για πολλά χρόνια
την εθνική πολιτική για τον τουρισµό. ∆εν είναι δηλαδή σαφές ποιες είναι οι εθνικής κλίµακας
προτεραιότητες που κλήθηκε να εξυπηρετήσει το Πλαίσιο και πώς προωθούνται στο χώρο οι
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη τους, µέσω των ρυθµίσεων και των προνοιών που λαµβάνει.
Ως σηµαντική κατεύθυνση για τον ελληνικό τουρισµό αναδεικνύεται η ενίσχυση της εξωγενούς
ζήτησης –ιδίως υπό το πρίσµα της σηµαντικής µείωσης του εγχώριου τουρισµού- από ένα κοινό
µε υψηλότερες απαιτήσεις, ως προϋπόθεσης για τη συνέχιση της µεγέθυνσης του κλάδου. Κατ’
επέκταση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να ενισχύσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα
καταστήσουν τον ελληνικό τουρισµό ποιοτικότερο και πιο ελκυστικό. Ενδεικτικά, στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο οι ήδη τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές (Α) αντιµετωπίζονται οµοιόµορφα,
χωρίς να γίνεται διάκριση µεταξύ δυναµικών και φθινουσών ανεπτυγµένων περιοχών, δηλ. περιοχών που έχουν απολέσει την ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί προορισµοί και για τις οποίες
απαιτούνται ειδικές πρόνοιες. Παράλληλα, θα πρέπει να στοχεύσει προς καλύτερης ποιότητας
τουριστικά καταλύµατα, τουλάχιστον στις κατηγορίες χώρου όπου προτάσσεται το αναπτυξιακό
κριτήριο κατάταξής τους (περιοχές Α έως και ∆).
Επίσης, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παράλληλη προώθηση
της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η οποία µπορεί να επέλθει µε τους εξής τρόπους: α) την ενίσχυση της διαφοροποίησης µεταξύ περιοχών, µε βάση τα χαρακτηριστικά τους
και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και β) την προώθηση νέων προϊόντων. Άµεσα συνυφασµένο µε το πρώτο είναι το θέµα της διαπίστωσης εσωτερικής ασυµµετρίας στη διαβάθµιση των
προβλεπόµενων ρυθµίσεων του Ειδικού Πλαισίου, που αφορούν στις επιµέρους κατηγορίες περιοχών. Έτσι, περιοχές όπως οι Β2 «Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιου και εναλλακτικού
τουρισµού» και οι Στ «Ορεινές περιοχές», διέπονται από τις ίδιες ρυθµίσεις, παρά το ότι τα κριτήρια διαχωρισµού τους είναι προφανή (αναπτυξιακά στην πρώτη περίπτωση, γεωµορφολογικά
στη δεύτερη). Οι περιοχές Β2, αν και καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση της ελλαδικής επικράτειας
και διαθέτουν σηµαντικές τουριστικές αναπτυξιακές δυνατότητες, ωστόσο, διέπονται από ιδιαίτερα αυστηρές ρυθµίσεις που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την υλοποίηση επενδύσεων, ενώ
την ίδια στιγµή διαπιστώνεται σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα ζητήµατα αυτά έχουν ουσιαστικό - αναπτυξιακό και όχι απλώς µεθοδολογικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, θα ήταν χρήσιµη
η διαφοροποίηση της στόχευσης και η εκλογίκευση της έντασης των προβλεπόµενων ρυθµίσεων, υπό το πρίσµα των συγκριτικών τουριστικών πλεονεκτηµάτων και δυνατοτήτων της κάθε
περιοχής. Σε σχέση µε το δεύτερο, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να στοχεύσει στην
∆/νση Χωροταξίας Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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προσέλκυση ειδικών τµηµάτων της τουριστικής πελατείας, π.χ. λαµβάνοντας υπόψη του τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα για τις ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού (ενδεικτικά τουρισµός
κρουαζιέρας). Σηµειώνεται ότι µε αυτόν τον τρόπο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα συµβάλει
όχι µόνο στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουρισµού, την ποιοτική του αναβάθµιση, τη χρονική
του διεύρυνση, αλλά και στη χωρική του διασπορά µε την ένταξη αναξιοποίητων πόρων στο
τουριστικό προϊόν, που άλλωστε αποτελεί κατεύθυνση και του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.
Κατά συνέπεια, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα πλέον σύγχρονα δεδοµένα και να παράσχει ένα σύνολο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του τουρισµού στη
χώρα.
Με βάση τα ανωτέρω, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ανταποκρίνεται µεν στο αίτηµα του Ν.
2742/1999 για τον προσδιορισµό της «χωρικής διάρθρωσης του τοµέα» (Άρθρο 7), αλλά δεν
προωθεί επαρκώς συγκεκριµένες αναπτυξιακές προτεραιότητες (ποιότητα, διαφοροποίηση, χωρική και χρονική διεύρυνση), µε βάση τις διεθνείς τάσεις της τουριστικής αγοράς, τις κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, τα οποία προκύπτουν και από τις κατευθύνσεις πολιτικής για τον κλάδο. Μοιάζει, έτσι, σαν ένα σχέδιο «καταλληλοτήτων», όπου θεωρείται δεδοµένη η ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισµού,
χωρίς να γίνεται αντιληπτό το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και η φθίνουσα τάση που παρουσιάζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα συγκριτικά τουριστικά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα ορισµένων περιοχών.
Ιδιαίτερης µνείας χρήζουν δύο ακόµη ζητήµατα: α) οι ασάφειες των διατυπώσεων των προνοιών
του Πλαισίου και β) τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει από τις αλλαγές στο θεσµικό περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι, έχει καταγραφεί από πολλές υπηρεσίες που εµπλέκονται στη διαδικασία
αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων η αδυναµία σαφούς ερµηνείας των ρυθµίσεων του
Ειδικού Πλαισίου, γεγονός που δυσχεραίνει σηµαντικά το έργο τους και προκαλεί καθυστερήσεις
ή/και µαταιώσεις επενδύσεων, ακόµη και όταν βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησής τους.
Προκύπτει, έτσι, η αναγκαιότητα αποσαφήνισης των διατυπώσεων των προνοιών που περιλαµβάνονται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας
δικαίου. Οι συνθήκες αυτές είναι απαραίτητες τόσο για τη διοίκηση, όσο και για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, για την υλοποίηση των πολιτικών και των επενδύσεων, αντίστοιχα. Το ζήτηµα
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, υπό το πρίσµα της σηµερινής οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που
διέρχεται η χώρα.
Το θέµα αυτό είναι συνυφασµένο µε το ζήτηµα του στρατηγικού χαρακτήρα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου και την ταυτόχρονη ύπαρξη κανονιστικών ρυθµίσεων σε αυτό. Επισηµαίνεται ότι
η άρση των κανονιστικών ρυθµίσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου θα επέτεινε, παρά θα
επίλυε, τα προβλήµατα εφαρµογής του. Παράλληλα, η απαλοιφή τους ενέχει κινδύνους για την
υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ενώ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
και στην ανάπτυξη, καθώς η παραποµπή στον υποκείµενο σχεδιασµό θα επέτεινε τα προβλήµατα καθυστερήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων και θα οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις στη
δηµιουργία περιοχών δύο ταχυτήτων (περιοχές µε ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ και περιοχές χωρίς).
Όσον αφορά στο θεσµικό περιβάλλον, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη
του τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει από τις αλλαγές σε αυτό, δεδοµένου ότι έχουν επίπτωση σε πολλά από τα εργαλεία εφαρµογής του σχεδιασµού, άλλοτε στην κατεύθυνση βελτίωσης - εξειδίκευσης των υφιστάµενων εργαλείων, άλλοτε όµως ανατρέποντας καθιερωµένες πρακτικές και διαδικασίες του χωροταξικού σχεδιασµού. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει,
στο βαθµό που του αναλογεί, να εντάξει τα εργαλεία αυτά σε µια κοινή λογική, είτε πρόκειται για
τις πρόνοιες του Ν. 3937/2011 για τις κατηγορίες του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων
περιοχών και του Ν. 3827/2010 για την ενσωµάτωση του τοπίου, είτε για τις ρυθµίσεις ανάπτυξης χωρικών υποδοχέων των νέων Νόµων 3982/2011, 3986/2011 και 4002/2011.
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Mε βάση τα ανωτέρω, τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου του Τουρισµού.
Τα βασικότερα σηµεία που θα πρέπει να περιλάβει η νέα ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου του Τουρισµού κωδικοποιούνται ως εξής:



Προτείνεται ο σαφής διαχωρισµός κάθε κατηγορίας του εθνικού χώρου, µε ευδιάκριτη διατύπωση των ρυθµίσεων σε καθεµία από αυτές, ώστε να µην προκύπτουν επικαλύψεις.
Ενδεικτικά, οι Οµάδες Ι και ΙΙ των νησιών αποκτούν δική τους οντότητα και παύουν να
συσχετίζονται µε την Κατηγορία Β2, η οποία θα αφορά αποκλειστικά στον ηπειρωτικό
χώρο.



Προτείνεται να ληφθεί πρόνοια, προκειµένου να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του ελληνικού
τουρισµού µε την προώθηση κατάλληλων τουριστικών προϊόντων και τη στόχευση στην
ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων υψηλότερου αριθµού αστέρων, στις περιοχές οι οποίες διαθέτουν τουριστικά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα. Σηµειώνεται, δε, ότι παράλληλα µε την ανάγκη προώθησης νέων µορφών
τουρισµού, προκύπτει δυνατότητα και χρησιµότητα περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισµού
κλασσικής µορφής ήλιου – θάλασσας, αρκεί να διασφαλίζεται το στοιχείο της ποιότητας.



Στην ίδια κατεύθυνση, στο βαθµό που η Κατηγορία Α περιλαµβάνει περιοχές µε «αυξηµένη πιθανότητα για φθίνουσα οικονοµική απόδοση του τουριστικού πόρου», προτείνεται
η υποδιαίρεσή της σε δύο υποκατηγορίες: Περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητά τους µε κατάλληλες στρατηγικές και περιοχές που
έχουν εξαντλήσει τις τουριστικές αναπτυξιακές τους προοπτικές και ενδεχοµένως, τους
διαθέσιµούς τους πόρους και αντιστοίχως, να δοθεί διαφορετική κατεύθυνση για καθεµιά
από αυτές, µε κοινή συνισταµένη την αναβάθµιση του ποιοτικού τους προϊόντος.
∆εδοµένου αφενός, του µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα, που δύναται να έχει µια τέτοια
προσέγγιση, αφετέρου του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα του χωροταξικού σχεδιασµού
προτείνεται να ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα ∆ράσης του Ειδικού Πλαισίου κοινή δράση
των ΥΠΠΟΤ και ΥΠΕΚΑ, βάσει της οποίας θα καθορίζονται οι περιοχές αυτές µε τη χρήση σύνθετων δεικτών και ακολούθως, θα παρακολουθούνται. Είναι, επίσης, δυνατό κατά
τη διάρκεια εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου να προκύψουν και περιοχές πέραν της σηµερινής Κατηγορίας Α, οι οποίες να εµφανίζουν χαρακτηριστικά της Α2, εποµένως είναι
χρήσιµο να προκύψει κατάλογος των περιοχών αυτών, ο οποίος θα ανανεώνεται.



Προτείνεται η λήψη προνοιών για τη διευκόλυνση της δηµιουργίας νέων τουριστικών µονάδων σε περιοχές που διαθέτουν τα ανάλογα τουριστικά χαρακτηριστικά και συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, όπως είναι η Κατηγορία Β2 «Περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων
και εναλλακτικών µορφών τουρισµού» και η Οµάδα Ι των νησιών. Οι κανονιστικού τύπου
ρυθµίσεις και ο περιορισµός της δόµησης καταλυµάτων και λοιπών σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών πρέπει να αντισταθµιστεί µε την επίσπευση του υποκείµενου σχεδιασµού για τη δηµιουργία ζωνών χρήσεων γης που να το επιτρέπουν και µε οργανωµένους
χωρικούς υποδοχείς, ενώ κατ’ εξαίρεση και µέχρι την υλοποίηση του σχεδιασµού θα
πρέπει να επιτρέπεται η δόµηση ποιοτικών καταλυµάτων µε τα χαρακτηριστικά και στην
κλίµακα της περιοχής στην οποία εντάσσονται.



Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η διάκριση της Οµάδας ΙΙΙ των νησιών σε δύο υποοµάδες
µε βάση κυρίως ποιοτικά κριτήρια. Στην πρώτη υποοµάδα περιλαµβάνονται οι βραχονησίδες και τα ακατοίκητα νησιά, τα οποία εµπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000 ή είναι σηµαντικά για προστατευόµενα είδη ορνιθοπανίδας ή άλλης απειλούµενης και σπάνιας πανίδας και χλωρίδας ή ακόµη υπόκεινται σε άλλους περιορισµούς (π.χ. αρχαιολογικοί χώ-
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ροι). Στη δεύτερη υποκατηγορία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα ακατοίκητα νησιά, όπου εφόσον πληρούνται ορισµένα κριτήρια θα επιτρέπεται η αξιοποίησή τους.



Προτείνεται η διεύρυνση και επικαιροποίηση των ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού, για τη διαφοροποίηση και προώθηση της πολυθεµατικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αξιοποίηση τουριστικών πόρων που βρίσκονται σε αργούσα κατάσταση (π.χ. ενσωµάτωση του «τουρισµού κρουαζιέρας», πρόσθεση πρόβλεψης για τα «θεµατικά και ψυχαγωγικά πάρκα»,
κ.ο.κ.).



Προτείνεται η θεµατική και κατ’ επέκταση η γεωγραφική διεύρυνση της Κατηγορίας Β3,
προκειµένου να περιλάβει το σύνολο των υφιστάµενων χιονοδροµικών κέντρων και τις
λουτροπόλεις.



Προτείνεται η απαλοιφή των υποπεριπτώσεων της Κατηγορίας Γ «Περιοχές τουριστικού
ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό» µε τη διατήρησή της και τον καθορισµό κριτηρίων, βάσει των οποίων θα είναι δυνατή η επιλογή των συγκεκριµένων περιοχών, µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν των περιοχών της προτεινόµενης υποκατηγορίας Α2.



Προτείνεται η διασαφήνιση του περιεχοµένου ορισµένων Κατηγοριών, όπως η προσθήκη
των «ιστορικών τόπων» στην Κατηγορία Ι «Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία» και η ταυτόχρονη απαλοιφή της από την Κατηγορία Η «Περιοχές του δικτύου Natura 2000 και
λοιπές περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας», καθώς και η ενσωµάτωση των εγκαταλελειµµένων οικισµών στην Κατηγορία Θ «Παραδοσιακοί οικισµοί».

Κατά τη σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης δεν διαπιστώθηκαν ώριµες, ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, που να στοιχειοθετούν ευρείας κλίµακας αλλαγές στην κατηγοριοποίηση
του εθνικού χώρου, πλην όσων αναφέρθηκαν. Εκτιµάται ότι οι ενστάσεις ως προς το Πλαίσιο
αφορούν πρωτίστως στις ρυθµίσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία περιοχής. Στην περίπτωση όπου ώριµες, ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις κατατεθούν κατά τη διαβούλευση, θα πρέπει να εξεταστούν και αναλόγως της τεκµηρίωσής τους να ληφθούν υπόψη ή να
απορριφθούν.
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