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Ιστορικό της εξέλιξης των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισμό 

2009: Εγκριση του πρώτου ΕΧΠ-Τ 
 
2012: Εγκριση έκθεσης αξιολόγησης ΕΧΠ-Τ 
2013: Τροποποίηση του πρώτου/έγκριση του δεύτερου ΕΧΠ-Τ 
 
2015: Ακύρωση του δεύτερου ΕΧΠ-Τ από το  ΣτΕ, για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, με 
υποχρέωση της διοίκησης να επαναλάβει τη διαδικασία έγκρισης με τήρηση του νόμιμου τύπου 
Επάνοδος σε ισχύ (?) του πρώτου ΕΧΠ-Τ 
 
2017: Απόφαση ΣτΕ ότι το πρώτο ΕΧΠ-Τ θεωρείται καταργημένο από το 2013 και δεν μπορεί να επανέλθει 
σε ισχύ, υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε έγκριση νέου ΕΧΠ-Τ. Στο μεταξύ, δυνατότητα ανάπτυξης 
τουριστικής δραστηριότητας με βάση τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τα υποκείμενα 
[πολεοδομικά] σχέδια 
 
 



Κατευθύνσεις για τον τουρισμό των Ειδικών και των Περιφερειακών  Χωροταξικών Πλαισίων 

ΕΧΠ Τουρισμού 
 

Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια 

2003 

Μελέτες Περιφερειακών 
Χωροταξικών Πλαισίων 

2017? 

Κατηγοριοποίηση χώρου Ενιαίες κατηγορίες 
για όλη τη χώρα 

Μόνο περιστασιακά Συστηματικά, αλλά 
διαφορετικά ανά 
Περιφέρεια 

Κατευθύνσεις ανά κατηγορία χώρου, 
περιορισμός εκτός σχεδίου δόμησης 

Κοινές για όλη τη 
χώρα 

Σχεδόν όχι Με λιγότερη 
συστηματικότητα και 

διαφορετικά ανά 
Περιφέρεια 

Κατευθύνσεις για τις ειδικές μορφές 
τουρισμού 

Ναι Οχι Περιστασιακά 

Κατευθύνσεις για τις ειδικές και 
τεχνικές υποδομές υποστήριξης του 
τουρισμού 

Ναι Οχι Περιστασιακά 

Θέσπιση του έννοιας του «Σύνθετου 
Τουριστικού Καταλύματος» 

Ναι Οχι Οχι 

Ν. 4002/2011 



Συνέπειες 

Σχεδόν έλλειψη κατευθύνσεων στα ισχύοντα Περιφερειακά 
Χωροταξικών  Πλαίσια του 2003 
 
Χωροταξικό κενό για πολλές μορφές τουριστικών 
δραστηριοτήτων, ειδικών τουριστικών υποδομών, και τις 
οργανωμένες αναπτύξεις (ΣΤΚ, ΠΟΤΑ…). Ιδιαίτερα μεγάλο 
πρόβλημα για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ) 
 
Πολύ μεγάλη ανομοιογένεια των όποιων κατευθύνσεων 
υπάρχουν στα μελλοντικά (?) Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια 
 
Ελλειψη ευνοϊκών τουριστικών κατευθύνσεων για τη σχέση 
του τουρισμού με ορισμένες χρήσεις (πχ. βιομηχανία) και 
κατηγορίες χώρου (πχ. παράκτιος) 
 
Επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς για την εκτός σχεδίου 
δόμηση (ευνοϊκότερο για μικρότερα οικόπεδα και για 
καταλύματα με μικρότερο αριθμό αστεριών) 
 
 

Αρνητικές συνέπειες για τη 
χωρική οργάνωση της χώρας 
 
Ανασφάλεια δικαίου για τις 
επενδύσεις, ιδίως τις 
μεγαλύτερες και τις 
οργανωμένες αναπτύξεις 
 
Απώλεια της όποιας συσχέτισης 
υπήρχε μεταξύ της τομεακής 
τουριστικής πολιτικής και της 
χωροταξικής-πολεοδομικής 
πολιτικής 
 



Ενέργειες των αρμόδιων φορέων 

Υπουργείο Τουρισμού: ? 
 
Συλλογικοί φορείς: ? 
 
ΥΠΕΝ: Θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση νέου ΕΧΠ-Τ (ΥΠΕΝ) 

Αναγκαίοι χρόνοι σε προηγούμενα εγχειρήματα (από πρόσκληση έως έγκριση): 
 
Περιφερειακά Πλαίσια 2003: 6 χρόνια 
Ειδικά Πλαίσια 2008/09: 4-5 χρόνια 
Μελέτες νέων Περιφερειακών Πλαισίων: ήδη 6 χρόνια 



Τι πρέπει να γίνει 

1 Αμεση κάλυψη του κενού με έγκριση του ΕΧΠ-Τ του 2011 (με πολύ μικρές βελτιώσεις) (3-4 
μήνες) 

2 Προώθηση της μελέτης νέου ΕΧΠ-Τ που θα λάβει υπόψη του κρίσιμα νέα δεδομένα: 
• Ραγδαία αύξηση των δικτύων τύπου Airbnb (όχι μόνο νέα διάρθρωση προσφοράς, αλλά 

ένδειξη νέων τάσεων της ζήτησης) 
• Νέα γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 
• Ανοδος ορισμένων ειδικών μορφών τουρισμού (κρουαζιέρα, ιατρικός…) 

 
• και: ανάγκη δραστηριοποίησης του ΥΠΕΝ για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μέσα στο 

ελάχιστον δυνατό χρονικό διάστημα (πρακτικά: 2,5 χρόνια) 


