Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακών Πλαισίων (1)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
Α. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
( µε κόκκινο στο χάρτη)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
Αναβάθµιση υφισταµένων
Κατασκ. νέων 4* και 5 *εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών και
ζωνών χρήσης γης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως
αναπτυγµένη τουριστικά η χερσόνησος της
Κασσάνδρας στη Χαλκιδική και οι δυτικές
ακτές του νοµού.

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.

(ΑΡΘΡΑ 4 & 5
Χωρική
Οργάνωση)

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένες τουριστικά οι παράκτιες
περιοχές της Θάσου και ορισµένες
παράκτιες περιοχές δυτικά της Καβάλας.
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο αναγνωρίζεται ότι
η Θάσος και ορισµένες περιοχές του Ν.
Καβάλας αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης
τουριστών και ότι η ανάπτυξή τους
στηρίχτηκε στο πρότυπο του µαζικού
τουρισµού µε αρνητικές επιπτώσεις στο
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον.

∆εν υπάρχει αντίστοιχη κατηγοριοποίηση στο
ΠΠΧΣΑΑ. Για τη Χαλκιδική προωθείται ο
ξενοδοχειακός τουρισµός υψηλού επιπέδου µε
αναβάθµιση των υπηρεσιών τουρισµού και
αναψυχής ενώ για την Κασσάνδρα και τις
δυτικές ακτές προωθείται ο έλεγχος της
πυκνότητας δόµησης, η διαφύλαξη των
αδόµητων θυλάκων πρασίνου κατά µήκος των
ακτών και η διοχέτευση της δόµησης σε
περιοχές µακριά κατά το δυνατό από αυτές.
Επιθυµητή η δηµιουργία ΠΟΤΑ.

ΚΥΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Οι δυτικές ακτές της Καβάλας και η ευρύτερη
περιοχή τους προτείνεται να φιλοξενήσουν
συνδυασµένες τουριστικές και αγροτικές
χρήσεις που θα εναρµονίζονται µε και θα
σέβονται το περιβάλλον. Ρυθµίσεις
απαιτούνται για τους όρους δόµησης και τις
προσβάσεις στις ακτές όπως και οργάνωση
των εσωτερικών οικισµών σε κέντρα
παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
Στη Θάσο, η οποία αναγνωρίζεται ως το
µόνο τµήµα της Περιφέρειας όπου µπορεί να
συνεχίσει να αναπτύσσεται ως ένα βαθµό
µαζικός τουρισµός που συγκεντρώνεται στις
παράλιες περιοχές, τίθεται ως
προτεραιότητα η προώθηση του ποιοτικού
τουρισµού και προστασία των ευπαθών
οικοσυστηµάτων. Ο τουρισµός προτείνεται
ως ο βασικός κλάδος προγραµµατισµένης
ανάπτυξης στον οποίο θα πρέπει να
προσαρµοστούν και οι άλλοι κλάδοι
παραγωγής (π.χ. προϊόντα αγροτικού
τοµέα).

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένα τουριστικά τα νησιά της
Μυκόνου και της Σαντορίνης καθώς και οι
παράλιες περιοχές της Πάρου, το βόρειο
και ανατολικό τµήµα της Κω και το
βορειοδυτικό τµήµα της Ρόδου.
Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται ως ζώνη Α οι
«περιοχές ποιοτικής αναβάθµισης
εντατικών τουριστικών δραστηριοτήτων».
Στη ζώνη Α ανήκουν ή εντάσσονται
περιοχές (τµήµατα νησιών ή νησιά) όπου
εντοπίζεται και προβλέπεται να συνεχίσει
να αναπτύσσεται ο µαζικός τουρισµός.
Επίσης εντάσσονται οι χαρακτηριζόµενες
από ΥΑ Κορεσµένες Τουριστικές Περιοχές
(τµήµατα της Ρόδου, Κω, Μυκόνου,
Πάρου, Σαντορίνης). Για τις περιοχές
αυτές προβλέπεται ο εκσυγχρονισµός των
ήδη υφιστάµενων υποδοµών και η
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο
περιορισµός ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών
µονάδων και αύξησης των κλινών και η
προσέλκυση επενδύσεων ανάπτυξης
υποδοµών εναλλακτικών και ειδικών
µορφών τουρισµού (συνεδριακός,
ιαµατικός, θαλάσσιος).
Εντός της ζώνης Α µπορούν να
καθορίζονται τµήµατα χώρου µε αµιγή
τουριστική χρήση ή και ΠΟΤΑ.

Στις παραλιακές περιοχές της Θάσου όπου
έχουν επικρατήσει µορφές µαζικού
τουρισµού, θα µπορούν να εγκρίνονται
εγκαταστάσεις ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων
µεγαλύτερων των 100 κλινών, υψηλής
ποιότητας και µε υποδοµές συνεδριακού
τουρισµού.
Β. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
(Β1) Με περιθώρια ανάπτυξης µαζικού
τουρισµού
( µε πορτοκαλί στο χάρτη)

Κατασκ. νέων 3*,4* και 5 *εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών και
ζωνών χρήσης γης

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυσσόµενες τουριστικά µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού η χερσόνησος
της Σιθωνίας, οι ακτές του Τορωναίου και
Σιγγιτικού κόλπου (κόλπος Αγίου Όρους) στη
Χαλκιδική και οι ακτές της Πιερίας.
∆εν υπάρχει αντίστοιχη κατηγοριοποίηση στο
ΠΠΧΣΑΑ. Για τη Χαλκιδική προωθείται ο
ξενοδοχειακός τουρισµός υψηλού επιπέδου µε
αναβάθµιση των υπηρεσιών τουρισµού και
αναψυχής ενώ για τη Σιθωνία προωθείται ο
έλεγχος της πυκνότητας δόµησης, η
διαφύλαξη του τοπίου και των ακτών και η
διοχέτευση της δόµησης σε περιοχές µακριά
κατά το δυνατό από αυτές. Επιθυµητή η
δηµιουργία ΠΟΤΑ. Για τον Τορωναίο κόλπο
προτείνεται η ελεγχόµενη ανάπτυξη β΄
κατοικίας.
Για τις παράκτιες περιοχές της Πιερίας
προτείνεται η δηµιουργία ενιαίας ζώνης
«οικιστικής υποδοµής – τουρισµού».

∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού
τουρισµού παράκτιες περιοχές των Νοµών
Ροδόπης και Έβρου, δυτικά της
Αλεξανδρούπολης.
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο οι παραλίες
Πετρωτών – Κρωβύλης του Ν. Ροδόπης
θεωρούνται ότι προσφέρονται για ανάπτυξη
νέων µορφών ήπιου τουρισµού και θα
πρέπει να αξιοποιηθούν µε καινοτόµο
σχεδιασµό λαµβάνοντας υπόψη τον
αρχαιολογικό χώρο των Πετρωτών, τη
µορφολογία και τις ιδιαιτερότητες του
ευρύτερου γεωγραφικού χώρου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενη
τουριστικά περιοχή µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζεται τµήµα της Νάξου.
∆εν υπάρχει επακριβής αντίστοιχη
κατηγοριοποίηση στο ΠΠΧΣΑΑ. Ωστόσο
αναφέρεται ότι στη Ζώνη Β «Περιοχές
ειδικής τουριστικής ανάπτυξης», στην
οποία εντάσσεται όλος ο υπόλοιπος
νησιωτικός χώρος εκτός της ζώνης Α, µε
στόχο την ανάπτυξη παράλληλων
δραστηριοτήτων και χρήσεων εκτός του
τουρισµού, ώστε να αποφευχθούν
φαινόµενα «µονοκαλλιέργειας», είναι
δυνατή η οριοθέτηση τουριστικών ζωνών
εφόσον τεκµηριώνονται από αντίστοιχες
µελέτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

(Β2) Με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων
&
εναλλακτικών µορφών τουρισµού
( µε πράσινο στο χάρτη)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
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) για
σύνθετες και ολοκληρωµένες (αρ.9)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυσσόµενες τουριστικά µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού η περιοχή της Λίµνης Κερκίνης
(Β2.2), των Πιέριων – Βέρµιο – Καϊµακτσαλάν
– Πάικο – Έδεσσα – Βέροια – Νάουσα (Β2.3),
του Ολύµπου (Β2.6), καθώς και οι παράκτιες
περιοχές του κόλπου της Ιερισσού και
τµήµατα της Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυσσόµενες τουριστικά µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού η περιοχή των Πιέριων – Βέρµιο
– Καϊµακτσαλάν – Πάικο – Έδεσσα – Βέροια
– Νάουσα (Β2.3), Καστοριάς – Φλώρινας –
Πρεσπών (Β2.4) και Β. Πίνδου – Ζαγορίου –
Τζουµέρκων (Β2.5), που καλύπτουν τµήµατα
όλων των νοµών της ∆υτικής Μακεδονίας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυσσόµενες τουριστικά µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού η περιοχή της Ανατολικής και
∆υτικής Ροδόπης – Όρη Λεκάνης – Παγγαίο
– Σύµβολο – Φαλακρό - Παρανέστια περιοχή
– δέλτα Έβρου – ∆αδιά – Παράρδιες
περιοχές µε εξαίρεση τα Ποµακοχώρια και
την Ελατιά (Β2.1), δηλ. σχεδόν το σύνολο
της Περιφέρειας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών
µορφών τουρισµού χαρακτηρίζονται όλα
τα υπόλοιπα τµήµατα νησιών ή νησιά που
δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β1.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται στις ορεινές –
ηµιορεινές ζώνες η προστασία των
οικοσυστηµάτων, η ανάπτυξη ήπιων και
οικολογικών µορφών τουρισµού και η
δηµιουργία δικτύων τουρισµού – αναψυχής
και πολιτιστικών λειτουργιών σε συνδυασµό
µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ανάπτυξη ήπιων
µορφών τουρισµού στις παραπάνω ορεινές
και παραλίµνιες ζώνες, µε προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε
την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής
ταυτότητας και των τοπικών προϊόντων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχει αντίστοιχη
κατηγοριοποίηση. Ωστόσο αναφέρεται πως
στον ορεινό και ηµιορεινό χώρο προωθείται
ένα πρότυπο ποιοτικού και ήπιου τουρισµού
µε έµφαση στον αγροτουρισµό και τον
οικοτουρισµό και την παραγωγή και
προβολή των τοπικών προϊόντων.

Όσον αφορά τα αστικά κέντρα Βέροια,
Νάουσα, Έδεσσα σηµειώνεται ότι συνιστούν
δίκτυο σηµαντικών κόµβων για την ανάπτυξη
ενός υπερτοπικού δικτύου τουρισµού –
πολιτισµού – αναψυχής το οποίο συνδέεται µε
τους σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της
περιφέρειας (Βεργίνα, Πέλλα) καθώς και µε
περιοχές ανάπτυξης ορεινού – εναλλακτικού
τουρισµού (Καϊµακτσαλάν, Βεγορίτιδα, Βέρµιο
κλπ.).

(Β3) Υφιστ. χιονοδρ. κέντρ και γύρω
οικισµών
Χελµού, Παρνασσού,
Τυµφρηστού και
Βερµίου

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ. ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ…
Γ1-Ποµακοχώρια (Βόρεια ΞάνθηςΚοµοτηνής)
Γ2-Ροδόπη (Ελατιά)
Γ3- Άγραφα - Ασπροπόταµος

∆. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

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

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται δίκτυο
διασυνδεδεµένων πάρκων ολοκληρωµένης
τουριστικής ανάπτυξης (Σέλι, Καϊµακτσαλάν,
Αλιάκµονας, Αξιός, Έδεσσα, Νάουσα) και η
δηµιουργία οργανωµένου δικτύου
τουριστικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
χρήσεων που θα περιλαµβάνει τις περιοχές
Βεργίνας – Αγ. Βαρβάρας – Βέροιας –
Νάουσας και τον ορεινό όγκο του Βερµίου
(ανάπτυξη χιονοδροµικού – περιηγητικού
τουρισµού).
∆εν αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην κατηγορία αυτή
εµπίπτουν τα Ποµακοχώρια (Γ1) και η
Ελατιά (Γ2).

∆εν αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αποκατάσταση και αξιοποίηση
παλαιών κελυφών

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

∆εν υπάρχει επακριβής αντίστοιχη
κατηγοριοποίηση στο ΠΠΧΣΑΑ. Ωστόσο
αναφέρεται ότι στη Ζώνη Β ενισχύονται
κατά προτεραιότητα πρωτοβουλίες και
επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών και
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, που
συµβάλλουν στην επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση
επισκεπτών εκτός των περιόδων αιχµής
και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον
τουρισµό κατά τη χειµερινή περίοδο
(αγροτουρισµός, πολιτιστικός, οικολογικός,
εκπαιδευτικός, περιπατητικός τουρισµός
κ.α.)

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναγνωρίζονται ως κέντρα
ανάπτυξης ορεινών περιοχών ο Εχίνος και ο
Κέχρος που εµπίπτουν στην περιοχή Γ1.

Για τη Θεσσαλονίκη προτείνεται η ενίσχυση
του µητροπολιτικού της ρόλου ως κέντρου
Κατανάλωσης και Αναψυχής της Βαλκανικής
µε ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης,
ποιότητα κατοικίας και κυκλοφορίας,
αναβάθµιση περιβάλλοντος, ανάδειξη
ιστορικού κέντρου και υποδοµών αναψυχής.
Επίσης προωθείται η διεύρυνση του ρόλου
της ως εκθεσιακού κέντρου διεθνούς
εµβέλειας µε την ανάπτυξη της ∆ΕΘ και την
ανάπτυξη νέων υποδοµών διαµονήςφιλοξενίας.

∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας.

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

Οµάδα Ι – 76 νησιά µε µικρή
γεωγρ. έκταση
( όσα δεν ανήκουν στην
οµάδα ΙΙ )

Για τις παράκτιες περιοχές το Ειδικό Πλαίσιο
προβλέπει τον περιορισµό της δηµιουργίας
νέων εγκαταστάσεων – χρήσεων µη
συµβατών µε την τουριστική δραστηριότητα.
Εξαίρεση αποτελεί η χωροθέτηση
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που έχουν
ανάγκη θαλασσίου µετώπου και
εξυπηρετούν άµεσες τοπικές ανάγκες ή είναι
σηµαντικές για την εθνική οικονοµία. Επίσης
προβλέπει την προώθηση δράσεων
αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου
και τη διατήρηση των φυσικών
χαρακτηριστικών της ζώνης υψηλής
ανταγωνιστικότητας σε ορισµένα τµήµατα
της ακτογραµµής.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
για τις παράκτιες περιοχές.

Για τις παράκτιες περιοχές το ΠΠΧΣΑΑ
προβλέπει την αξιοποίηση του αγροτικού
χώρου σε συσχετισµό µε την προώθηση
ήπιων µορφών τουρισµού µε σκοπό την
προστασία του περιβάλλοντος από τις
οικιστικές πιέσεις και την αποφυγή
συγκρούσεων µεταξύ των χρήσεων.

Ε. ΝΗΣΙΑ και ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

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

Ενδεχοµένως εµπίπτει στην κατηγορία αυτή
το µικρό νησί της Αµµουλιανής στον κόλπο
του Αγίου Όρους, για το οποίο δε δίνονται
κατευθύνσεις στο Περιφερειακό Πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η διατήρηση
ικανής ελεύθερης ζώνης από το χειµέριο
κύµα ανάλογα µε το είδος των ακτών και
αποφυγή δηµιουργία τείχους οικοδοµών
κατά µήκος του θαλάσσιου µετώπου.
Επιπλέον προτείνεται η δηµιουργία οδικών
προσβάσεων κάθετων προς την παραλία και
σε επιλεγµένες θέσεις όπου θα
αναπτυχθούν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
επισκεπτών και λουόµενων µε ισόγειες και
ελαφριές κατασκευές, προσαρµοσµένες στο
φυσικό περιβάλλον και τις θέες. Τέλος
ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην
οργάνωση χρήσεων ελεύθερου χρόνου και
αναψυχής µε σκοπό τη διεύρυνση της
τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη των
αγροτικών οικισµών.
∆εν αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης.

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην οµάδα αυτή
ανήκουν τα νησιά που δεν
περιλαµβάνονται στην οµάδα ΙΙ.
Στο ΠΠΧΣΑΑ τα νησιά αυτά αποτελούν
τµήµα της Ζώνης Β, όπου προβλέπεται η
ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων
και χρήσεων εκτός του τουρισµού, ώστε να
αποφευχθούν φαινόµενα
«µονοκαλλιέργειας». Είναι δυνατή η
οριοθέτηση τουριστικών ζωνών εφόσον
τεκµηριώνονται από αντίστοιχες µελέτες.
Επίσης, στη Ζώνη Β ενισχύονται κατά
προτεραιότητα πρωτοβουλίες και
επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών και
εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
2.

Οµάδα ΙΙ – 47 νησιά µε
σηµαντική τουριστική
δραστηριότητα

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆εν αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
Στο Ειδικό Πλαίσιο στην οµάδα αυτή
εντάσσονται η Θάσος και η Σαµοθράκη.
Στο ΠΠΧΣΑΑ για τα δύο αυτά νησιά στον
τοµέα του τουρισµού προωθείται η επιλογή
του προτύπου των συµπαγών οικισµών, η
λελογισµένη έκταση της παραθεριστικής
κατοικίας έξω από τα όρια των υπαρχόντων
οικισµών, η απαγόρευση µεγάλων
ξενοδοχειακών µονάδων που δε
συµβιβάζονται µε την κλίµακα του
νησιωτικού τοπίου και η πρόβλεψη για
δηµιουργία τουριστικών κλινών που δεν
υπερβαίνουν τα όρια αντοχής του
οικοσυστήµατος.
Η Θάσος αναγνωρίζεται ως το µόνο τµήµα
της Περιφέρειας όπου µπορεί να συνεχίσει
να αναπτύσσεται ως ένα βαθµό µαζικός
τουρισµός που συγκεντρώνεται στις
παράλιες περιοχές, χωρίς όµως να
παραβιάζονται οι παραπάνω κατευθύνσεις.
Ωστόσο τόσο η Θάσος όσο και η Σαµοθράκη
διαθέτουν πλούσιους φυσικούς πόρους που
επιτρέπουν την παράλληλη ανάπτυξη ήπιων
µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού,
οικοτουρισµού) και οι οποίες απαιτούν
διαφοροποιηµένες υποδοµές και
διασυνδέσεις των παραλιακών περιοχών
των νησιών µε την ορεινή τους ενδοχώρα.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται µικρής
κλίµακας ξενοδοχειακές µονάδες µεγέθους
100 κλινών για τη Σαµοθράκη και την ορεινή
ενδοχώρα της Θάσου. Σε όποιες από τις
παραλιακές περιοχές της Θάσου έχουν
επικρατήσει µορφές µαζικού τουρισµού, θα
µπορούν να εγκρίνονται εγκαταστάσεις ή
επεκτάσεις εγκαταστάσεων µεγαλύτερων
µεγεθών, υψηλής ποιότητας και µε
υποδοµές συνεδριακού τουρισµού (βλ. σηµ.
Α).

3.

Οµάδα ΙΙΙ – Βραχονησίδες και
ακατοίκητα

α) Βραχονησίδες, τα ενταγµένα σε
Natura
2000, τα µικρότερα των 500
στρεµ. και
τα αποµονωµένα
β) Τα υπόλοιπα

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

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Απαγορεύεται η δηµιουργία
τουριστικών εγκαταστάσεων

Κάλυψη εγκαταστ.< 3% της έκτασης
του νησιού

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

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται στις ορεινές –
ηµιορεινές ζώνες 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.

Προωθείται η ήπια τουριστική ανάπτυξη των
ορεινών περιοχών, µε παράλληλη
προστασία των δασών (Γράµµος, Βάλια
Κάλντα) και χωροθέτηση δασικών χωριών.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ήπια τουριστική
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών µε
εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας και µε
παράλληλη προστασία των δασών και της
γεωργικής γης, των βοσκοτόπων και των
λατοµικών περιοχών. Επίσης προωθείται η
οργάνωση ορεινών διαδροµών
οικοτουρισµού για αυτοκίνητα και πεζούς και
η προώθηση των τοπικών προϊόντων, µε
στόχο τη συγκράτηση του πληθυσµού των
ορεινών περιοχών, διαφυλάττοντας
ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Στο Ειδικό Πλαίσιο στην οµάδα αυτή
εντάσσονται τα νησιά Αµοργός, Άνδρος,
Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Θήρα, Ίος,
Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα,
Κύθνος, Κως, Λέρος, Μήλος, Μύκονος,
Νάξος, Πάρος, Πάτµος, Ρόδος, Σέριφος,
Σίφνος, Σύµη, Σύρος, Τήνος και
Φολέγανδρος.
Στο ΠΠΧΣΑΑ τα παραπάνω νησιά
αφορούν ολόκληρη τη Ζώνη Α και τµήµα
της Ζώνης Β.
Για τις περιοχές της ζώνης Α προβλέπεται
ο εκσυγχρονισµός των ήδη υφιστάµενων
υποδοµών και η βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών, ο περιορισµός
ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών µονάδων και
αύξησης των κλινών και η προσέλκυση
επενδύσεων ανάπτυξης υποδοµών
εναλλακτικών και ειδικών µορφών
τουρισµού. Επίσης, εντός της ζώνης Α
µπορούν να καθορίζονται τµήµατα χώρου
µε αµιγή τουριστική χρήση ή και ΠΟΤΑ.
Για τις περιοχές της ζώνης Β προβλέπεται
η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων
και χρήσεων εκτός του τουρισµού, ώστε να
αποφευχθούν φαινόµενα
«µονοκαλλιέργειας». Είναι δυνατή η
οριοθέτηση τουριστικών ζωνών εφόσον
τεκµηριώνονται από αντίστοιχες µελέτες.
Επίσης, στη Ζώνη Β ενισχύονται κατά
προτεραιότητα πρωτοβουλίες και
επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών και
εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η απόλυτη ή
αυστηρή προστασία των ακατοίκητων
νήσων και βραχονησίδων.
Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία
των περιοχών NATURA και ο καθορισµός
ζωνών επιτρεπόµενων χρήσεων και
δραστηριοτήτων µέσα σε αυτές και στην
περίµετρό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
1.

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

Η. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
NATURA
2000

2.

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

Μόνο µικρές µονάδες (= 100 κλ )
εντός οικισµών και σε ζώνη πλ. 500
µ. από τα όριά τους όταν
διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός
(ποσοστό αδόµητων οικ < 40%)
∆εν ισχύει για: α) στις περιοχές Θ
(παραδοσιακοί οικισµοί) β) επέκταση
υφιστ. γ) ειδικές τουρ. υποδ. µε
χωρική εξάρτηση (ιαµατ.πηγές κλπ)
δ) για σύνθετες και ολοκληρωµένες
(αρ.9)
∆ίνονται απλώς κατευθύνσεις. Στην
αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων
ορεινών οικισµών µετατροπή κτιρίων
µε αύξηση δόµησης µέχρι 40%.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
για τις πεδινές περιοχές.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
για τις πεδινές περιοχές.

Αναφέρεται η ανάγκη προστασίας των
υγρότοπων, που στις παραλιακές κυρίως
περιοχές δέχονται πιέσεις από την ανάπτυξη
της παραθεριστικής κατοικίας και των
τουριστικών δραστηριοτήτων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι σε περιοχές µε
ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον και σε
περιοχές προστασίας (υγροβιότοποι, δάση,
παραλίµνιες περιοχές κλπ.), δεν επιτρέπεται
η χωροθέτηση εγκαταστάσεων τουριστικής
υποδοµής. Στις ζώνες αυτές οι
εγκαταστάσεις πρέπει να περιορίζονται
εντός των ορίων οικισµών, οι οποίοι όµως
µπορεί να επεκτείνονται εφόσον υπάρχουν
κατάλληλες εκτάσεις ώστε να δέχονται τις
αυξηµένες πιέσεις.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι σε περιοχές
ευαίσθητων οικοσυστηµάτων και
προστατευόµενων περιοχών η ανάπτυξη
χρήσεων τουρισµού και αναψυχής θα
πρέπει να περιοριστεί στους υφιστάµενους
οικισµούς, µε ενδεχόµενη αντίστοιχη
δυνατότητα επέκτασης των ορίων τους
όπως προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς
προστασίας τους.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία
των περιοχών NATURA και ο καθορισµός
ζωνών επιτρεπόµενων χρήσεων και
δραστηριοτήτων µέσα σε αυτές και στην
περίµετρό τους.

Αναφέρεται η ανάγκη προστασίας των
παραδοσιακών οικισµών και η ενοποίηση του
δικτύου τους (στο νοµό Πιερίας).

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
ανάδειξης των παραδοσιακών κτιρίων του
ιστορικού κέντρου της Φλώρινας και η
αξιοποίηση του παραδοσιακού χαρακτήρα
της Σιάτιστας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
αξιοποίησης των παραδοσιακών οικισµών.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι 165 οικισµοί
του Ν. Κυκλάδων και 47 του Ν.
∆ωδεκανήσου έχουν κηρυχθεί
παραδοσιακοί, ωστόσο ελάχιστα κίνητρα
και πόροι έχουν διατεθεί για την
αποκατάσταση και προβολή τους ενώ
σηµαντική αλλοίωση και υποβάθµιση
επιφέρει η άναρχη και συχνά αυθαίρετη
δόµηση, που συνδέεται µε την τουριστική
και παραθεριστική ζήτηση.

Θ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Προωθείται η αποκατάσταση και
προστασία ιστορικών κέντρων πόλεων και
παραδοσιακών οικισµών και η
ενθάρρυνση της επανάχρησης του
κτιριακού αποθέµατος µε δράσεις
αποκατάστασης ιστορικών /
παραδοσιακών κτιρίων.
∆ίνονται κατευθύνσεις

Προωθείται η σύνθεση δράσεων πολιτισµού –
τουρισµού – προστασίας περιβάλλοντος και η
ανάπτυξη δικτύων που συνδέονται µε τους
σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της
Περιφέρειας.

Προωθείται η ανάδειξη του σηµαντικού
αρχαιολογικού χώρου της Αιανής.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων (π.χ.
αρχαιολογικοί χώροι Φιλίππων,
Σαµοθράκης, λιµένα Θάσου, Αβδήρων,
Μαρώνειας, Πετρωτών).

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
ανάδειξης και αξιοποίησής τους και δίνεται
ως κατεύθυνση η ανάπτυξη του τουρισµού
µε σεβασµό στο πολιτισµικό περιβάλλον.

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

Αναφέρεται για τη ζώνη του Αιγαίου η
δηµιουργία ξενοδοχειακών υποδοµών για
ιαµατικό, συνεδριακό, οικολογικό, ψυχαγωγικό
κλπ.

Αναφέρεται ως κατεύθυνση για την πόλη της
Κοζάνης, η οποία µπορεί να εξελιχθεί ως
κέντρο και συνεδριακών δραστηριοτήτων.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στις πρωτεύουσες των νοµών
της Περιφέρειας (εκτός της
Αλεξανδρούπολης). Στο ΠΠΧΣΑΑ
αναφέρεται ότι στις πρωτεύουσες
χωροθετούνται µουσεία και πολιτιστικά
κέντρα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως
µπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα της
Ρόδου, στην Κω, στην Ερµούπολη της
Σύρου, στη χώρα της Καλύµνου καθώς και
στις λοιπές αναπτυγµένες τουριστικά
περιοχές της Περιφέρειας.

Ι. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ

(Α) Συνεδριακός Τουρισµός

ΑΡΘΡΟ 6
Ειδικές µορφές
τουρισµού

Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν προσδιορίζεται χωρικά η
ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού
αλλά αναφέρεται ότι µπορεί να αναπτυχθεί
(όπως και άλλες ειδικές µορφές
τουρισµού) δυνητικά σε όλα τα νησιά των
ζωνών Α και Β, δηµιουργώντας ένα δίκτυο,
που µπορεί να εξελίσσεται συνεχώς και το
οποίο απαιτεί συγκεκριµένα χωροταξικά,
αναπτυξιακά και ποιοτικά κριτήρια
επιλογής για το χαρακτηρισµό των
σηµείων που το συναποτελούν. Έτσι για
τις περιοχές αυτές αναφέρεται ότι θα
προβλέπονται ειδικοί όροι δόµησης και
ανάπτυξης υποδοµών καθώς και ειδικοί
περιβαλλοντικοί όροι προστασίας ανάλογα
µε τη µορφή της αναπτυσσόµενης
τουριστικής δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
(Β) Αστικός Τουρισµός

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα,
Ηράκλειο και 21 επαρχ. πόλεις
µεταξύ των οποίων και η χώρα
Καλύµνου (!) Εκσυγχρονισµός και
βελτίωση του ξενοδ. δυναµικού.

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Για τη Θεσσαλονίκη προτείνεται η ενίσχυση
του µητροπολιτικού της ρόλου ως κέντρου
Κατανάλωσης και Αναψυχής της Βαλκανικής
µε ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης,
ποιότητα κατοικίας και κυκλοφορίας,
αναβάθµιση περιβάλλοντος, ανάδειξη
ιστορικού κέντρου και υποδοµών αναψυχής.

Στο Ειδικό Πλαίσιο η ενότητα περιλαµβάνει τη
Θεσσαλονίκη µε ακτίνα επιρροής τις ακτές του
Νοµού καθώς και των Νοµών Λάρισας,
Πιερίας και Χαλκιδικής.
Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι η αυξανόµενη
ζήτηση για λιµένες αναψυχής δηµιουργεί
ανάγκες νέων εξυπηρετήσεων ενός
αναπτυσσόµενου δικτύου σκαφών αναψυχής,
διασυνδεδεµένου κυρίως µε τις χερσονήσους
της Χαλκιδικής και τους τουριστικούς πόλους
της αλλά και µε την Πιερική ακτή και την ΑΜΘ.
Προτείνεται η δηµιουργία αγκυροβολίων
µικρών µεγεθών επένδυσης σε συνεργασία µε
ιδιώτες ώστε να επιτυγχάνονται µικρότερες
διαδροµές και πυκνότερο δίκτυο
εξυπηρετήσεων. Επίσης προτείνεται η
διασύνδεση Ν. Μηχανιώνας – Κίτρους Πιερίας
µε τακτικά δροµολόγια πορθµιακής
ακτοπλοΐας για την παράκαµψη του οδικού
δικτύου µέσω Θεσσαλονίκης µε σκοπό την
ενίσχυση του δικτύου τουρισµού αναψυχής και
τη διασύνδεση της Χαλκιδικής µε τους
αρχαιολογικούς χώρους της Πιερίας και τον
Όλυµπο.

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Μεταξύ των πόλεων που αναφέρονται στο
Ειδικό Πλαίσιο είναι η Κοζάνη και η
Καστοριά. Η Κοζάνη καλείται να παίξει το
ρόλο του περιφερειακού πόλου ανάπτυξης
τόσο για την Περιφέρεια όσο και για τα
∆υτικά Βαλκάνια, µε αναβάθµιση των
υποδοµών µεταφορών, εκπαίδευσης, υγείας
και στήριξης του δευτερογενούς τοµέα ώστε
να εξελιχθεί σε κέντρο παραγωγικών,
εµπορικών, επιστηµονικών, πολιτιστικών και
συνεδριακών δραστηριοτήτων καθώς και
κέντρο υπηρεσιών. Η Καστοριά καλείται να
αποτελέσει, µεταξύ άλλων, κέντρο
τουριστικής ανάπτυξης και βυζαντινού και
παραδοσιακού πολιτισµού µε βασικές
προωθητικές δραστηριότητες το εµπόριο, τα
τοπικά προϊόντα (γούνα, δέρµα), το φυσικό
περιβάλλον (ανάδειξη λίµνη Καστοριάς), τον
πολιτισµό και την τοπική παράδοση. Ωστόσο
και τα αστικά κέντρα της Φλώρινας και των
Γρεβενών θεωρείται ότι µπορούν να
αναπτύξουν λειτουργίες που θα στηρίζουν
τις γειτονικές τουριστικές περιοχές (Πισοδέρι,
Πρέσπες, Βασιλίτσα), ενώ ειδικά για τα
Γρεβενά προωθείται η ανάδειξη και προβολή
της τοπικής πολιτιστικής και παραδοσιακής
ταυτότητας (παραδοσιακά προϊόντα,
εκδηλώσεις κλπ.).
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
καθώς η Περιφέρεια δε διαβρέχεται από
θάλασσα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στις πρωτεύουσες των νοµών
της Περιφέρειας (εκτός της
Αλεξανδρούπολης). Στο ΠΠΧΣΑΑ δε γίνεται
ειδική αναφορά για την προώθηση του
αστικού τουρισµού, πέρα από τη
χωροθέτηση µουσείων και πολιτιστικών
κέντρων.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως
µπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα της
Ρόδου, στην Κω, στην Ερµούπολη της
Σύρου και στη χώρα της Καλύµνου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο η ενότητα περιλαµβάνει
την Καβάλα σε συνδυασµό µε την
Αλεξανδρούπολη µε ακτίνα επιρροής τις
παράκτιες περιοχές και τα νησιά της
Περιφέρειας, τη Λήµνο και τον Άη Στράτη.

Στο Ειδικό Πλαίσιο µία ενότητα
περιλαµβάνει τα ∆ωδεκάνησα (εκτός από
την Κάρπαθο και την Κάσσο), µια τις
Κυκλάδες (εκτός της Άνδρου, της Κύθνου,
της Κέας, της Γυάρου και τµήµα της
Τήνου) και µια τα παραπάνω νησιά
(Άνδρος, Κύθνος, κλπ.), µαζί µε κάποια
άλλα των Κυκλάδων (Σύρος, Μύκονος,
Πάρος κ.α.) µαζί µε τη νότια Εύβοια, την
Αττική και τη νότια Αργολίδα. ∆ηλ. οι δύο
τελευταίες ενότητες παρουσιάζουν
επικάλυψη.

Στο ΠΠΧΣΑΑ το δίκτυο λιµένων αναψυχής
αναπτύσσεται από τον κόλπο Ελευθερών
µέχρι τον λιµένα Αλεξανδρούπολης στο
χερσαίο τµήµα της Περιφέρειας και στα δύο
νησιά µε ιδιαίτερη ένταση στη δυτική πλευρά
της Θάσου. Προβλέπεται ένας µόνο λιµένας
αµιγούς χρήσης αναψυχής (µαρίνα) στα
Λιµενάρια της Θάσου, ενώ οι υπόλοιπες
εγκαταστάσεις λιµένων αναψυχής
αποτελούν ζώνες σε ήδη υφιστάµενους
λιµένες και αλιευτικά καταφύγια. Προωθείται
η ανάπτυξη διασυνδέσεων µε τους λιµένες
της Χαλκιδικής και κυρίως αυτούς που
συνδέονται άµεσα µε την Περιφέρεια ΑΜΘ
(Ιερισσός, Στρατώνι, Σταυρός) και
µακροπρόθεσµα µε τους λιµένες αναψυχής
των τουρκικών ακτών. Σηµαντικό στοιχείο
υποδοµών ανάπτυξης και έλξης τουρισµού
αναψυχής είναι και η δηµιουργία
αγκυροβολίων µικρών µεγεθών επένδυσης
σε συνεργασίας µε ιδιώτες ώστε να
επιτυγχάνονται µικρότερες διαδροµές και
πυκνότερο δίκτυο εξυπηρετήσεων. Σε κάθε
περίπτωση η χωροθέτηση µαρίνων πρέπει
να γίνεται εκτός των ορίων υγροβιοτόπων ή
περιοχών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στο ΠΠΧΣΑΑ δε γίνεται ειδική αναφορά για
την προώθηση του αστικού τουρισµού,
ωστόσο αναφέρεται η ανάγκη ανάδειξης
των ιστορικών κέντρων και παραδοσιακών
οικισµών καθώς και των ιδιαίτερων
πολιτιστικών στοιχείων κάθε οικισµού, που
θα προσελκύσουν περισσότερους
επισκέπτες.

Στο Περιφερειακό ΠΠΧΣΑΑ δε γίνεται
αναφορά στον θαλάσσιο τουρισµό παρά
µόνο στην ανάγκη ανάπτυξης
ολοκληρωµένου δικτύου ακτοπλοϊκών
συνδέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ίνονται κατευθύνσεις

Προωθείται η σύνθεση δράσεων πολιτισµού –
τουρισµού – προστασίας περιβάλλοντος και η
ανάπτυξη δικτύων που συνδέονται µε τους
σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της
Περιφέρειας.

Προωθείται η δηµιουργία δικτύων φυσικού –
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο
προγραµµάτων ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων καθώς και η ανάδειξη του
πολιτιστικού αποθέµατος των αστικών
κέντρων της Περιφέρειας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η δηµιουργία
δικτύων φυσικού – πολιτιστικού
περιβάλλοντος στο πλαίσιο προγραµµάτων
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων καθώς και η
ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος των
αστικών κέντρων της Περιφέρειας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και η ανάδειξη
των ιστορικών πολιτιστικών µνηµείων µε
σκοπό την ισχυροποίηση της ακτινοβολίας
του Νοτίου Αιγαίου ως «κοιτίδας
πολιτισµού». Στο πλαίσιο αυτό
προβλέπεται η οργάνωση ενός δικτύου
πολιτιστικών πόρων (ιστορικών και
αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, παραδόσεων και εθίµων,
σύγχρονων εκδηλώσεων πολιτισµού). Για
τις περιοχές του δικτύου αναφέρεται ότι θα
προβλέπονται ειδικοί όροι δόµησης και
ανάπτυξης υποδοµών καθώς και ειδικοί
περιβαλλοντικοί όροι προστασίας ανάλογα
µε τη µορφή της αναπτυσσόµενης
τουριστικής δραστηριότητας.

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν προσδιορίζεται χωρικά η
ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού
αλλά αναφέρεται ότι µπορεί να αναπτυχθεί
(όπως και άλλες ειδικές µορφές
τουρισµού) δυνητικά σε όλα τα νησιά των
ζωνών Α και Β, δηµιουργώντας ένα δίκτυο,
που µπορεί να εξελίσσεται συνεχώς και το
οποίο απαιτεί συγκεκριµένα χωροταξικά,
αναπτυξιακά και ποιοτικά κριτήρια
επιλογής για το χαρακτηρισµό των
σηµείων που το συναποτελούν. Έτσι για
τις περιοχές αυτές αναφέρεται ότι θα
προβλέπονται ειδικοί όροι δόµησης και
ανάπτυξης υποδοµών καθώς και ειδικοί
περιβαλλοντικοί όροι προστασίας ανάλογα
µε τη µορφή της αναπτυσσόµενης
τουριστικής δραστηριότητας.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Νέα σε: Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα,
Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα,
Ρόδο, Ζάκυνθο, Ηλεία, Μεσσηνία και
Χαλκιδική
Μόνο εκσυγχρονισµός,
συµπλήρωση και επέκταση
υπαρχόντων

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Προωθείται η αύξηση της χωρητικότητας του
θεµατικού τουρισµού στο πεδίο των
χιονοδροµικών δραστηριοτήτων
(Καϊµακτσαλάν, Βέρµιο, Λαϊλιάς).

Προωθείται ο σχεδιασµός παρεµβάσεων
στον τοµέα του χιονοδροµικού τουρισµού
(Πισοδέρι, Βασιλίτσα) στην κατεύθυνση
ενίσχυσης των υφιστάµενων χιονοδροµικών
κέντρων και όχι στην αύξηση του αριθµού
τους, ενώ οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να
αναπτύσσονται µε σεβασµό στο φυσικό και
δοµηµένο περιβάλλον.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

(Ε1.3) Καταδυτικός

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά.

(Ε1.4) Ορεινού χώρου

∆ίνονται κατευθύνσεις

Προωθείται η ανάπτυξη ορεινού εναλλακτικού
τουρισµού και ο αιωροπτερισµός.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
καθώς η Περιφέρεια δε διαβρέχεται από
θάλασσα.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο Περιφερειακό Πλαίσιο προωθείται ο
χιονοδροµικός τουρισµός (Φαλακρό Ν.
∆ράµας, Παγγαίο Ν. Καβάλας) αλλά
απαιτείται η επίλυση συγκρούσεων των
περιβαλλοντικών πόρων µε τις
δραστηριότητες που δηµιουργεί η ανάπτυξή
του. Ειδικότερα για το χιονοδροµικό κέντρο
του Φαλακρού τονίζεται η ενδεχόµενη
ανάγκη χωροθέτησης εγκαταστάσεων που
απαιτούν ιδιαίτερη οργάνωση και αυξηµένη
κλίµακα υποδοµών.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός

(∆1) Θρησκευτικός Τουρισµός

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός
(Ε1.1) Γκόλφ

(Ε1.2) Χιονοδροµικός

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η οργάνωση
ορεινών διαδροµών οικοτουρισµού για
αυτοκίνητα και πεζούς.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν προσδιορίζεται χωρικά η
ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού αλλά
αναφέρεται ότι µπορεί να αναπτυχθεί
(όπως και άλλες ειδικές µορφές
τουρισµού) δυνητικά σε όλα τα νησιά των
ζωνών Α και Β, δηµιουργώντας ένα δίκτυο,
που µπορεί να εξελίσσεται συνεχώς και το
οποίο απαιτεί συγκεκριµένα χωροταξικά,
αναπτυξιακά και ποιοτικά κριτήρια
επιλογής για το χαρακτηρισµό των
σηµείων που το συναποτελούν. Έτσι για
τις περιοχές αυτές αναφέρεται ότι θα
προβλέπονται ειδικοί όροι δόµησης και
ανάπτυξης υποδοµών καθώς και ειδικοί
περιβαλλοντικοί όροι προστασίας ανάλογα
µε τη µορφή της αναπτυσσόµενης
τουριστικής δραστηριότητας.
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν προσδιορίζεται χωρικά η
ανάπτυξη του οικοτουρισµού /
αγροτουρισµού αλλά αναφέρεται ότι
µπορεί να αναπτυχθεί (όπως και άλλες
ειδικές µορφές τουρισµού) δυνητικά σε όλα
τα νησιά των ζωνών Α και Β,
δηµιουργώντας ένα δίκτυο, που µπορεί να
εξελίσσεται συνεχώς και το οποίο απαιτεί
συγκεκριµένα χωροταξικά, αναπτυξιακά
και ποιοτικά κριτήρια επιλογής για το
χαρακτηρισµό των σηµείων που το
συναποτελούν. Έτσι για τις περιοχές αυτές
αναφέρεται ότι θα προβλέπονται ειδικοί
όροι δόµησης και ανάπτυξης υποδοµών
καθώς και ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι
προστασίας ανάλογα µε τη µορφή της
αναπτυσσόµενης τουριστικής
δραστηριότητας.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

(ΣΤ) Ιαµατικός – θεραπευτικός
τουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

Προωθείται η αξιοποίηση των ιαµατικών
πηγών στο Σιδηρόκαστρο, τη Νιγρίτα και το
Άγκιστρο του Ν. Σερρών, στο Λουτράκι του Ν.
Πέλλας και στην Πικρολίµνη του Ν. Κιλκίς.

Αναφέρεται η ανάπτυξη και στήριξη του
ιαµατικού τουρισµού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρονται ως ειδικός πόλος
ενδιαφέροντος τα ιαµατικά λουτρά στο
Παρανέστι.

(Ζ) Φύσης (ΟικοτουρισµόςΑγροτουρισµός)

∆ίνονται κατευθύνσεις

Γίνεται γενική αναφορά στην προώθηση του
οικοτουρισµού.

Προωθείται ο οικοτουρισµός σε συνδυασµό
µε την αξιοποίηση και ανάδειξη των δασών
των λιµνών και των παραλίµνιων περιοχών
και την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τοµέα
(π.χ. µέσα από την παραγωγή και διάθεση
στην αγορά ανταγωνιστικών προϊόντων
(βιολογικά, ονοµασίας προέλευσης κ.α.), την
καθετοποίηση της παραγωγής κλπ.). Οι
υποδοµές υποδοχής χωροθετούνται σε
πολλές περιπτώσεις στα γύρω αστικά
κέντρα ώστε να προστατευθεί το ευαίσθητο
φυσικό περιβάλλον.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται ο οικοτουρισµός
και ο αγροτουρισµός σε συνδυασµό µε την
αξιοποίηση και ανάδειξη των δασών, των
λιµνών και των παραλίµνιων περιοχών, των
υγροβιοτόπων και των προστατευόµενων
περιοχών.

(Η) Γεωτουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

(Θ) Άλλες Ειδικές µορφές
τουρισµού

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Γίνεται αναφορά στο φεστιβάλ ταινιών
µικρού µήκους της ∆ράµας.

Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακών Πλαισίων (2)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
Α. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
( µε κόκκινο στο χάρτη)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΚΡΗΤΗ

Αναβάθµιση υφισταµένων
Κατασκ. νέων 4* και 5 *εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών και
ζωνών χρήσης γης

Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένα τουριστικά τα βόρεια παραλιακά
τµήµατα των νοµών Χανίων, Ρεθύµνης και
Ηρακλείου και περιοχές στο βορειοανατολικό
τµήµα του νοµού Λασιθίου.
Στο ΠΠΧΣΑΑ οι ανεπτυγµένες τουριστικά
ζώνες συµπίπτουν σε γενικές γραµµές µε τις
περιοχές που ορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο.
Προβλέπεται η ποιοτική αναβάθµιση του
υπεραναπτυγµένου τουριστικού βόρειου
άξονα µε ισχυρά κίνητρα ποιοτικής
αναβάθµισης των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων και πρόβλεψη νέων, αλλά µε
µικρές αυξήσεις της δυναµικότητας, καθώς και
µε ενθάρρυνση της βελτίωσης της παροχής
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η
ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών ιδιωτών.

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

ΗΠΕΙΡΟΣ
Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένα τουριστικά βορειοδυτικά
παραλιακά τµήµατα της Περιφέρειας, νότια
της Ηγουµενίτσας.
Στο ΠΠΧΣΑΑ ο παράκτιος άξονας
Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας θεωρείται ότι έχει
τη δυνατότητα ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
αλλά µε ελεγχόµενο και οργανωµένο τρόπο
(καθώς και άλλων ειδικών µορφών λόγω της
πληθώρας των οικολογικών και πολιτιστικών
στοιχείων εθνικής σηµασίας που διαθέτει η
περιοχή). Σηµειώνεται ότι στην Πάργα ισχύει
διάταγµα περί κορεσµού από το 1986, το
οποίο απαγορεύει πλήρως την ανέγερση
ξενοδοχείων και για το οποίο προτείνεται η
µερική άρση για την ανάπτυξη ποιοτικού
τουρισµού µε τη δηµιουργία ξενοδοχειακών
µονάδων ΑΑ και Α κατηγορίας. Επίσης στην
Πάργα ισχύει η απαγόρευση δηµιουργίας
ενοικιαζόµενων δωµατίων του 1994, η οποία
όµως δεν τηρείται. Προτείνεται η δηµιουργία
ΠΟΤΑ στην παράκτια περιοχή του Ν.
Πρέβεζας.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένα τουριστικά τα κεντρικά και
βόρεια παραλιακά τµήµατα της Κέρκυρας και
τα νότια και ανατολικά τµήµατα της
Ζακύνθου.
Στο ΠΠΧΣΑΑ εντοπίζονται κύριες περιοχές
µε προτεραιότητα στην παράκτια τουριστική
ανάπτυξη σε όλα τα κύρια Ιόνια νησιά
(συµπεριλ. των Παξών). Η νότια και
νοτιοανατολική πλευρά της Ζακύνθου
χαρακτηρίζεται ως περιοχή ελεγχόµενου
τουρισµού.
Προωθείται η βιώσιµη ανάπτυξη του
παράκτιου τουρισµού µε προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και
των τοπίων της φύσης και η διασύνδεση των
παράκτιων τουριστικών περιοχών µεταξύ
τους και µε την ενδοχώρα µε παράλληλη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
Προτείνεται επίσης η αξιολόγηση από τους
αρµόδιους φορείς των επιπτώσεων από τον
χαρακτηρισµό περιοχών ως τουριστικά
κορεσµένων και η εξέταση της ένταξής τους
σε καθεστώς Ζωνών Ελέγχου Τουριστικής
Ανάπτυξης (το οποίο προτείνεται να
επαναξιολογηθεί) µε συνεκτίµηση και της
αντοχής του φυσικού υποδοχέα.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένα τουριστικά τµήµατα των
ανατολικών παράκτιων περιοχών της
Σάµου.
Στο ΠΠΧΣΑΑ υπάρχει διάκριση µεταξύ
τουριστικών περιοχών και περιοχών µε
ήπια τουριστική ανάπτυξη, που
εντοπίζονται σε όλα τα κύρια νησιά της
περιφέρειας (Λήµνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο,
Ικαρία). Συνεπώς δεν υπάρχει ακριβής
αντιστοίχηση µε τις οµάδες Α και Β του
Ειδικού Πλαισίου.
Για τις τουριστικές περιοχές εν γένει
προτείνεται η αύξηση και βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόµενων κλινών και
γενικότερα των τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών, µέσω της ενίσχυσης και
προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων
και η διασύνδεση των περιοχών αυτών µε
την ενδοχώρα.

Όσον αφορά τους παραλιακούς οικισµούς
προτείνονται αναπλάσεις µε στόχο την
απόδοση ταυτότητας στο δοµηµένο
περιβάλλον κατά προτεραιότητα σε ζώνες σε
κρίσης, όπως οι παραλιακοί οικισµοί γύρω
από την πόλη της Κέρκυρας, στις ανατολικές
ακτές της Λευκάδας, στη νότια Κεφαλλονιά
και στη ΝΑ Ζάκυνθο.
Β. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
(Β1) Με περιθώρια ανάπτυξης µαζικού
τουρισµού
( µε πορτοκαλί στο χάρτη)

Κατασκ. νέων 3*,4* και 5 *εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών και
ζωνών χρήσης γης

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης
µαζικού τουρισµού χαρακτηρίζονται περιοχές
στο βορειοδυτικό τµήµα του Ν. Χανίων, στο
νοτιοδυτικό τµήµα του Ν. Ηρακλείου και στο
βόρειο και νότιο παραλιακό τµήµα του Ν.
Λασιθίου.
Στο ΠΧΣΑΑ προσδιορίζονται παράκτιες ζώνες
ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης σε όλο του
νότιο τµήµα του Ν. Ρεθύµνης που φτάνει µέχρι
και τα νοτιοδυτικά παράλια του Ν. Ηρακλείου,
στο νότιο τµήµα του Ν. Λασιθίου, ανατολικά
της Ιεράπετρας και στο βόρειο τµήµα του
νοµού γύρω από τη Σητεία.
Οι κατευθύνσεις που δίνονται είναι
ταυτόσηµες µε αυτές των αναπτυγµένων
τουριστικά περιοχών. Προβλέπεται η βελτίωση
της παροχής υπηρεσιών και των τουριστικών
υποδοµών µε παράλληλα µικρές αυξήσεις της
δυναµικότητας. Στο πλαίσιο αυτό
ενθαρρύνεται η ανάπτυξη παραγωγικών και
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ιδιωτών.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζονται περιοχές νότια της Πάργας.
Στο ΠΠΧΣΑΑ η κατηγορία αυτή δεν
διαφοροποιείται από την προηγούµενη, και
εποµένως ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για
αυτήν.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζονται παράκτια τµήµατα της
Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζονται τµήµατα της Λήµνου, της
Μυτιλήνης και της Χίου.

Στο ΠΠΧΣΑΑ η κατηγορία αυτή δεν
διαφοροποιείται από την προηγούµενη, και
εποµένως ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για
αυτήν.

Στο ΠΠΧΣΑΑ υπάρχει διάκριση µεταξύ
τουριστικών περιοχών και περιοχών µε
ήπια τουριστική ανάπτυξη, που
εντοπίζονται σε όλα τα κύρια νησιά της
περιφέρειας (Λήµνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο,
Ικαρία). Συνεπώς δεν υπάρχει ακριβής
αντιστοίχηση µε τις οµάδες Α και Β του
Ειδικού Πλαισίου. Ισχύουν τα όσα
αναφέρθηκαν για την οµάδα Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

(Β2) Με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων
&
εναλλακτικών µορφών τουρισµού
( µε πράσινο στο χάρτη)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
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) για
σύνθετες και ολοκληρωµένες (αρ.9)

ΚΡΗΤΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης
ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού
χαρακτηρίζεται ο ορεινός χώρος Κέντρο –
∆υτικής Κρήτης (Λευκά Όρη – Ίδη) (Β2.14), ο
ορεινός χώρος της κεντρικής Κρήτης (∆ίκτη)
(Β2.15) καθώς και κάποιες περιοχές στο
ανατολικό τµήµα του Ν. Λασιθίου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενη
τουριστικά περιοχή µε περιθώρια ανάπτυξης
ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού
χαρακτηρίζεται η περιοχή της Β. Πίνδου –
Ζαγορίου – Τζουµέρκων – ορεινός χώρος
∆υτικής Θεσσαλίας (Β2.5).

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού χαρακτηρίζονται τα υπόλοιπα
τµήµατα των Ιονίων νήσων που δεν
εντάσσονται στις οµάδες Α και Β1.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών
µορφών τουρισµού χαρακτηρίζονται τα
υπόλοιπα τµήµατα των νησιών του
Βόρειου Αιγαίου που δεν εντάσσονται στις
οµάδες Α και Β1.

Στο ΠΠΧΣΑΑ η ορεινή ζώνη θεωρείται ότι
επιδέχεται ήπια τουριστική ανάπτυξη λόγω
του οικολογικού και πολιτιστικού της
πλούτου. Η ζώνη εκτείνεται αφενός κατά
µήκος του ανατολικού ορίου της
Περιφέρειας, στους Νοµούς Ιωαννίνων
(Ζαγόρι, Μέτσοβο, περιοχή Κόνιτσας, βόρεια
Τζουµέρκα) και Άρτας (κεντρικά και νότια
Τζουµέρκα) και αφετέρου κατά µήκος των
συνόρων µε την Αλβανία (περιοχή Φιλιατών,
Μαστοροχώρια, Πωγωνοχώρια,
Μουργκάνα). Στη ζώνη αυτή προστίθενται
και θύλακες ανάπτυξης τουρισµού στους
άλλους νοµούς (περιοχή λίµνης Ζηρού και
λίµνης Πουρναρίου, στενά Αχέροντα-Σούλι,
περιοχή Παραµυθιάς). Ο τουρισµός
θεωρείται ότι θα αναπτυχθεί καλύτερα αν
συνδυασθεί η παράκτια ζώνη µε τις ορεινές
περιοχές και την ενδοχώρα.

Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχει αντίστοιχη
κατηγοριοποίηση. Ωστόσο η νότια και
νοτιοανατολική πλευρά της Ζακύνθου
χαρακτηρίζεται ως περιοχή ελεγχόµενου
τουρισµού (λόγω και της ύπαρξης του
θαλάσσιου πάρκου). Επίσης αναφέρεται ότι
στην ενδοχώρα προωθούνται εναλλακτικές
και ήπιες µορφές τουρισµού ενταγµένες σε
δίκτυα πολιτιστικού – οικολογικού
ενδιαφέροντος, που µπορούν να
συµβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής
περιόδου και τη µερική αποσυµφόρηση των
τουριστικά αναπτυγµένων περιοχών. Οι
εσωτερικές ζώνες µπορούν να
επωφεληθούν από την ενίσχυση της
παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων
ποιότητας και τη διάθεσή τους στον
τουρισµό.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Κρήτης.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Κρήτης.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Κρήτης.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνονται παράκτιες ζώνες
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στο νοτιοδυτικό
τµήµα του Ν. Χανίων και στο βορειοανατολικό
τµήµα του Ν. Λασιθίου. Επίσης προτείνονται
διάσπαρτες περιοχές στην ορεινή και
ηµιορεινή ζώνη του νησιού για την ανάπτυξη
πολυδραστηριοτήτων. Για τις περιοχές αυτές
αναφέρεται ότι προβλέπεται η ανάπτυξη
ειδικών µορφών τουρισµού (συνεδριακός,
εσωτερικός, ορεινός, χειµερινός, θαλάσσιος,
κοινωνικός, αγροτικός, αθλητικός κλπ.) µε
σκοπό την επέκταση της τουριστικής περιόδου
και τη µείωση των εντάσεων που ασκούνται
κατά τη θερινή περίοδο στον παράκτιο χώρο.
Η διεύρυνση του τουριστικού τοµέα θα
συνδυάζεται µε δίκτυα πολιτιστικού και
φυσικού περιβάλλοντος και µε
αντιπροσωπευτικά ολοκληρωµένα
προγράµµατα ανάδειξης περιοχών ώστε να
λειτουργήσουν ως βασικοί πόλοι έλξης
επισκεπτών. Θα απαιτηθεί ανασχεδιασµός για
ειδικές τουριστικές υποδοµές ειδικά στις πύλες
εισόδου καθώς και δράσεις που οδηγούν σε
κοινοπραξίες – δικτυώσεις των
επιχειρηµατιών, µε στόχο την ποιοτική
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.

(Β3) Υφιστ. χιονοδρ. κέντρ και γύρω
οικισµών
Χελµού, Παρνασσού,
Τυµφρηστού και
Βερµίου
Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ. ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ…
Γ1-Ποµακοχώρια (Βόρεια ΞάνθηςΚοµοτηνής)
Γ2-Ροδόπη (Ελατιά)
Γ3- Άγραφα - Ασπροπόταµος

∆. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

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

Στο ΠΠΧΣΑΑ υπάρχει διάκριση µεταξύ
τουριστικών περιοχών και περιοχών µε
ήπια τουριστική ανάπτυξη, που
εντοπίζονται σε όλα τα κύρια νησιά της
περιφέρειας (Λήµνο, Μυτιλήνη, Χίο, Σάµο,
Ικαρία).
Προωθείται η προετοιµασία και στήριξη
των υποδοµών και υπηρεσιών
εναλλακτικού τουρισµού και διασύνδεση
της τουριστικής δραστηριότητας µε τον
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.

Αποκατάσταση και αξιοποίηση
παλαιών κελυφών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

Ε. ΝΗΣΙΑ και ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡ.
ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ
( ΑΡΘΡΑ 4 & 5
Χωρική
Οργάνωση )

1.

2.

3.

Οµάδα Ι – 76 νησιά µε µικρή
γεωγρ. έκταση
( όσα δεν ανήκουν στην
οµάδα ΙΙ )

Οµάδα ΙΙ – 47 νησιά µε
σηµαντική τουριστική
δραστηριότητα

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

ΚΡΗΤΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ολοκληρωµένη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, µε έλεγχο
της συµβατότητας των χρήσεων, προστασία
και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, υιοθέτηση των αρχών της
συµπαγούς πόλης, ενίσχυση του ποιοτικού
τουρισµού (µε ισόρροπη κατανοµή των
αναβαθµισµένου τύπου τουριστικών
εγκαταστάσεων σε επιλεγµένους χώρους σε
όλο το νησί), ποιοτική αναβάθµιση του
υπεραναπτυγµένου τουριστικά βόρειου άξονα
(µε ισχυρά κίνητρα ποιοτικής αναβάθµισης
των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και
πρόβλεψη νέων) και ενίσχυση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών παροχής υπηρεσιών στη
νότια ακτή.
∆εν αφορά την Περιφέρεια Κρήτης.

Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην οµάδα Α
για τον παράκτιο άξονα Ηγουµενίτσας –
Πρέβεζας.

Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην οµάδα Α
και Β1 για τις παράκτιες περιοχές.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην κατηγορία αυτή
προφανώς συµπεριλαµβάνονται οι Παξοί.

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

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην οµάδα αυτή
εντάσσεται η Κρήτη.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο ΠΠΧΣΑΑ διατυπώνονται κατευθύνσεις για
τις επιµέρους περιοχές του νησιού
(αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές,
αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές, ορεινός
χώρος κλπ.), που περιγράφονται στις
αντίστοιχες ενότητες.

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην κατηγορία αυτή
ανήκουν όλα τα κύρια νησιά του Ιονίου εκτός
των Παξών.

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται η Λήµνος, Μυτιλήνη, Χίος,
Σάµος, Ικαρία.

Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για τις οµάδες
Α και Β.

Στο ΠΠΧΣΑΑ δίνονται κατευθύνσεις για
καθένα από τα ανωτέρω νησιά που
συνοψίζονται στην αύξηση και βελτίωση
της ποιότητας των προσφερόµενων
κλινών και γενικότερα των τουριστικών
υποδοµών και υπηρεσιών, µέσω της
ενίσχυσης και προώθησης των ιδιωτικών
επενδύσεων και στην προετοιµασία και
στήριξη των υποδοµών και υπηρεσιών
εναλλακτικού τουρισµού µε παράλληλη
διασύνδεση της τουριστικής
δραστηριότητας µε τον πρωτογενή και
δευτερογενή τοµέα.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.

Απαγορεύεται η δηµιουργία
τουριστικών εγκαταστάσεων

Το σύνολο του µικρού νησιωτικού χώρου της
Κρήτης, ο οποίος δεν κατοικείται,
περιλαµβάνεται εντός του καταλόγου του
δικτύου NATURA και διαθέτει σηµαντικό
πολιτιστικό απόθεµα. Στο ΠΠΧΣΑΑ
προτείνεται ο χώρος να παραµείνει αδόµητος,
µε αποκατάσταση των υπαρχόντων
παραδοσιακών κτισµάτων και κάστρων και
παράλληλη διαχείριση των επισκεπτών, µε
σύγχρονη δηµιουργία µονοπατιών και µικρών
υποδοµών όπου θα µπορούν να
κυκλοφορούν.

Στο ΠΠΧΣΑΑ στα πολύ µικρά νησιά
προωθείται η ανάπτυξη εναλλακτικών
µορφών τουρισµού σε σύνδεση µε τις
ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές. Επίσης
τµήµατα του θαλάσσιου και ηπειρωτικού
χώρου των νήσων Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς,
Λευκάδας και Παξών είναι ενταγµένα σε
ζώνες NATURA για τις οποίες προβλέπεται
ορθολογική διαχείριση και προστασία.

Στη Γαύδο, η οποία επίσης εντάσσεται στο
δίκτυο NATURA, προωθούνται προσεκτικές
παρεµβάσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης,
παράλληλα µε την προστασία και ανάδειξη
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
β) Τα υπόλοιπα

∆ε αποτυπώνονται συγκεκριµένα νησιά
στους χάρτες του Ειδικού Πλαισίου ή του
ΠΠΧΣΑΑ.

Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για τις οµάδες
Α και Β.

Οµάδα ΙΙΙ – Βραχονησίδες και
ακατοίκητα

α) Βραχονησίδες, τα ενταγµένα σε
Natura
2000, τα µικρότερα των 500
στρεµ. και
τα αποµονωµένα

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Κάλυψη εγκαταστ.< 3% της έκτασης
του νησιού

Προωθείται η ανάπτυξη εναλλακτικών
µορφών τουρισµού σε σύνδεση µε τις
ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές

Ειδικά για την Ικαρία που χαρακτηρίζεται
από το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και
την παρουσία ιαµατικών πηγών
προβλέπεται η αξιοποίησή τους και η
έµφαση στην ανάπτυξη νέων µορφών
τουρισµού.
Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η αυστηρή ή/και
απόλυτη προστασία ακατοίκητων νήσων
και βραχονησίδων.
Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι στις περιοχές
του δικτύου NATURA απαιτείται
θεσµοθέτηση προστατευτικού
καθεστώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

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

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
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

4.
Ζ. ΠΕ∆ΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(οι µη ορεινές, µη παραλιακές, µη
µητροπολ. και οι αντιστ. Εύβοιας &
Κρήτης)

Η. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
NATURA
2000

5.

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

Μόνο µικρές µονάδες (= 100 κλ )
εντός οικισµών και σε ζώνη πλ. 500
µ. από τα όριά τους όταν
διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός
(ποσοστό αδόµητων οικ < 40%)
∆εν ισχύει για: α) στις περιοχές Θ
(παραδοσιακοί οικισµοί) β) επέκταση
υφιστ. γ) ειδικές τουρ. υποδ. µε
χωρική εξάρτηση (ιαµατ.πηγές κλπ)
δ) για σύνθετες και ολοκληρωµένες
(αρ.9)
∆ίνονται απλώς κατευθύνσεις. Στην
αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων
ορεινών οικισµών µετατροπή κτιρίων
µε αύξηση δόµησης µέχρι 40%.

Θ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΚΡΗΤΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται σε ζώνες του
ορεινού χώρου µε ιδιαίτερα σηµαντικούς
φυσικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς
πόρους, η αύξηση της ελκυστικότητάς τους και
η διεύρυνση των δυνατοτήτων
συµπληρωµατικής απασχόλησης (µεταξύ
άλλων µε ανάπτυξη του αγροτουρισµού,
χειµερινού και ορεινού τουρισµού κλπ.), για τη
συγκράτηση του πληθυσµού. Επίσης
προβλέπεται η διαφύλαξη και αναβάθµιση του
τοπίου και η επέκταση των δασικών εκτάσεων
καθώς και η δηµιουργία κατάλληλων
υποδοµών (οδικών κ.α.) ώστε ο ορεινός
χώρος να είναι προσπελάσιµος και να
λειτουργεί ως χώρος αναψυχής (π.χ.
χιονοδροµικά κέντρα στα Λευκά Όρη και στον
Ψηλορείτη).

Στο ΠΠΧΣΑΑ η ορεινή ζώνη θεωρείται ότι
επιδέχεται ήπια τουριστική ανάπτυξη λόγω
του οικολογικού και πολιτιστικού της
πλούτου. Η ζώνη εκτείνεται αφενός κατά
µήκος του ανατολικού ορίου της
Περιφέρειας, στους Νοµούς Ιωαννίνων
(Ζαγόρι, Μέτσοβο, περιοχή Κόνιτσας, βόρεια
Τζουµέρκα) και Άρτας (κεντρικά και νότια
Τζουµέρκα) και αφετέρου κατά µήκος των
συνόρων µε την Αλβανία (περιοχή Φιλιατών,
Μαστοροχώρια, Πωγωνοχώρια,
Μουργκάνα). Στη ζώνη αυτή προστίθενται
και θύλακες ανάπτυξης τουρισµού στους
άλλους νοµούς (περιοχή λίµνης Ζηρού και
λίµνης Πουρναρίου, στενά Αχέροντα-Σούλι,
περιοχή Παραµυθιάς). Ο τουρισµός
θεωρείται ότι θα αναπτυχθεί καλύτερα αν
συνδυασθεί η παράκτια ζώνη µε τις ορεινές
περιοχές και την ενδοχώρα.

Στο ΠΠΧΣΑΑ δε γίνεται ειδική αναφορά στον
ορεινό χώρο. Αναφέρεται ότι στην ενδοχώρα
προωθούνται εναλλακτικές και ήπιες µορφές
τουρισµού ενταγµένες σε δίκτυα πολιτιστικού
– οικολογικού ενδιαφέροντος, που µπορούν
να συµβάλλουν στην επέκταση της
τουριστικής περιόδου και τη µερική
αποσυµφόρηση των τουριστικά
αναπτυγµένων περιοχών.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ δε γίνεται ειδική αναφορά στις
πεδινές περιοχές. Αναφέρεται ότι στην
ενδοχώρα προωθούνται εναλλακτικές και
ήπιες µορφές τουρισµού ενταγµένες σε
δίκτυα πολιτιστικού – οικολογικού
ενδιαφέροντος, που µπορούν να
συµβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής
περιόδου και τη µερική αποσυµφόρηση των
τουριστικά αναπτυγµένων περιοχών.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζεται ότι στα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα (RAMSAR, εθνικοί δρυµοί,
αισθητικά δάση) προωθείται ο οικολογικός
τουρισµός, ενώ στις λοιπές
προστατευόµενες περιοχές (NATURA,
CORINE) άλλες ήπιες µορφές τουρισµού.
Προτείνεται επίσης η ολοκληρωµένη
διαχείρισή τους.

Για τις περιοχές NATURA, RAMSAR,
εθνικούς δρυµούς (του Αίνου), θαλάσσιο
πάρκο Ζακύνθου προβλέπεται η ορθολογική
διαχείριση και προστασία τους.

Για τις περιοχές NATURA, το
απολιθωµένο δάσος (Σιγρί – Ερεσός) και
τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
προτείνεται η οριοθέτηση και προστασία
τους µε παράλληλη ανάληψη χωρικών
δράσεων για την προστασία και ανάδειξη
του ενιαίου χαρακτήρα του φυσικού και
πολιτιστικού χώρου.

Η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από µεγάλο
αριθµό παραδοσιακών οικισµών, πολλοί
από τους οποίους έχουν υποστεί ελάχιστη
αλλοίωση. Οι παραδοσιακοί οικισµοί
συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην
περιοχή του Ζαγορίου και του Μετσόβου στο
Νοµό Ιωαννίνων και στο βόρειο τµήµα του
Νοµού Θεσπρωτίας. Προτείνεται να
εξεταστεί η κήρυξη ως παραδοσιακών,
επιλεγµένων οικισµών των Μαστοροχωρίων
και των Πωγωνοχωρίων, οι οποίοι
παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Η περιφέρεια περιλαµβάνει 85
χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς
οικισµούς. Προβλέπεται η ανάδειξη των
ιστορικών κέντρων – τόπων µε ιδιαίτερη
έµφαση στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.

Η περιφέρεια περιλαµβάνει 38
παραδοσιακούς οικισµούς ή τµήµατα
ιστορικών κέντρων. Στο ΠΠΧΣΑΑ
προτείνεται η διάσωση των παραδοσιακών
και αξιόλογων οικισµών, η διατήρηση του
τοπίου τους, η προστασία και ανάδειξη του
ιστού τους και η προσέλκυση συµβατών
δραστηριοτήτων. Επίσης προτείνεται να
προβλεφθούν ειδικά κίνητρα για τη
συντήρηση του κτιριακού αποθέµατος και
την ανάδειξη των οικισµών σε πόλους
τοπικής ανάπτυξης.

Τέλος προωθείται η ενίσχυση και αναβάθµιση
µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, των υποδοµών
παροχής υπηρεσιών κατά µήκος του
περιπατητικού µονοπατιού Ε4 και των
κάθετων περιπατητικών διαδροµών.
∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
οριοθέτησης των περιοχών NATURA και
αναγνώρισής τους ως «ζώνες υψηλής
προστασίας» καθώς και η κατά προτεραιότητα
προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων.
Για τα νησιά που περιλαµβάνονται εντός του
καταλόγου του δικτύου NATURA βλ.
κατηγορία ΕΙΙΙ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι 88 οικισµοί έχουν
κηρυχθεί παραδοσιακοί. Προτείνεται η
παραγωγική ανασυγκρότησή τους, η ανάδειξη
και προστασία τους και η ένταξή τους σε
συστήµατα χωρικών συνόλων, δικτύων και
πολιτιστικών διαδροµών σε συνδυασµό µε τις
ενότητες φυσικού αποθέµατος του νησιού,
τόσο στις ζώνες τουριστικής ανάπτυξης ή υπό
ανάπτυξη όσο και σε ορεινές, ηµιορεινές ή
µικρές νησιωτικές περιοχές.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η συντήρηση και
ανάδειξη των παραδοσιακών οικισµών και η
αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός και
συµπλήρωση της τουριστικής υποδοµής µε
επανάχρηση παραδοσιακών κτιρίων.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΚΡΗΤΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η οριοθέτηση νέων
αρχαιολογικών χώρων, η αναγνώριση νέων
και υφιστάµενων ως «ζώνες υψηλής
προστασίας» καθώς και η προστασία και
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.

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

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί να
αναπτυχθεί στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο
Ρέθυµνο.

Η περιφέρεια περιλαµβάνει σηµαντικούς
αρχαιολογικούς χώρους (∆ωδώνη,
Νικόπολη, Κασσώπη, Εφύρα) και µνηµεία
(βυζαντινά µοναστήρια και κάστρα, γεφύρια).
Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η καταγραφή,
προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων
ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της
περιφέρειας, η ένταξη των αρχαιολογικών
χώρων σε σύγχρονα πολιτιστικά δρώµενα, η
δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην
ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου
Νικόπολης, η οργάνωση πολιτιστικών
διαδροµών και εντός αυτών ειδικών
θεµατικών διαδροµών (π.χ. µεσαιωνικών
κάστρων, µοναστηριών, εκκλησιών κλπ.) και
η δηµιουργία και ενίσχυση κέντρων
παραδοσιακής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας.
Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στα Ιωάννινα.

Ι. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ

(Α) Συνεδριακός Τουρισµός

ΑΡΘΡΟ 6
Ειδικές µορφές
τουρισµού

(Β) Αστικός Τουρισµός

Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα,
Ηράκλειο και 21 επαρχ. πόλεις
µεταξύ των οποίων και η χώρα
Καλύµνου (!) Εκσυγχρονισµός και
βελτίωση του ξενοδ. δυναµικού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ίδρυση
συνεδριακού κέντρου στα Χανιά καθώς και η
χωροθέτηση συνεδριακού – ερευνητικού –
πολυλειτουργικού κέντρου, συνδυασµένου µε
πάρκο αναψυχής στον ευρύτερο περιαστικό
χώρο της οικιστικής ενότητας Ηρακλείου.
Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί να
αναπτυχθεί στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο
Ρέθυµνο.
Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ανάδειξη των
κύριων οικιστικών κέντρων της Κρήτης ώστε
να καταστούν ελκυστικά και ανταγωνιστικά.
Ειδικότερα:
Το Ηράκλειο προτείνεται να εξελιχθεί σε
µητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής
ακτινοβολίας µε άξονα την έρευνα-τεχνολογία
και τον πολιτισµό.
Τα Χανιά, ως κέντρο διαπεριφερειακής
µεσογειακής ακτινοβολίας µε άξονα τις
επιστήµες, τις εφαρµογές και το περιβάλλον.
Το Ρέθυµνο, ως κέντρο µεσογειακής
ακτινοβολίας µε άξονα την ιστορία και τον
πολιτισµό.
Ο Άγιος Νικόλαος, ως κέντρο προώθησης του
ποιοτικού τουρισµού.
Η Σητεία ως κέντρο έρευνας των συνθηκών
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη
λεκάνη της ΝΑ Μεσογείου.
Η Ιεράπετρα ως κέντρο δηµιουργίας
γεωπεριβαλλοντικής συνείδησης.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στο ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται η ανάδειξη των
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται η ανάδειξη,
διατήρηση και προστασία των µνηµείων
(προϊστορικών, κλασσικών, µεσαιωνικών,
βυζαντινών και νεώτερων).

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στην πόλη της Κέρκυρας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως
µπορεί να αναπτυχθεί στη Μυτιλήνη.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
παρά µόνο στην πολιτιστική-συνεδριακή
δραστηριότητα που εντοπίζεται στο
Μέτσοβο.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στα Ιωάννινα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στην πόλη της Κέρκυρας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως
µπορεί να αναπτυχθεί στη Μυτιλήνη.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται ο αστικός
τουρισµός κατά κύριο λόγο στα Ιωάννινα,
την Άρτα και την Πρέβεζα, µε αναβάθµιση
του αστικού τοπίου, συντήρηση και ανάδειξη
µνηµείων και παραδοσιακών οικισµών.
Ειδικότερα:
Τα Ιωάννινα αναµένεται να αναπτυχθούν και
ως κέντρο τουρισµού µέσω της ανάδειξής
τους σε διεθνές πολιτιστικό κέντρο και της
ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισµού µε
κατάλληλες υποδοµές και αναστηλώσεις
µνηµείων και παραδοσιακών κτισµάτων για
πολιτιστική και τουριστική χρήση.
Η Άρτα, που ιστορικά υπήρξε η πρωτεύουσα
του ∆εσποτάτου της Ηπείρου, προτείνεται να
αναδειχτεί ως Βυζαντινό Πολιτιστικό Κέντρο
καθώς διαθέτει πλήθος από αξιόλογα
βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία.
Η Πρέβεζα αποτελεί εναλλακτικό κόµβο
σύνδεσης της περιφέρειας µε τη νότια
Ελλάδα και ενώ η αναβάθµιση του
αεροδροµίου του Ακτίου της προσδίδει
επιρροή περιφερειακού επιπέδου.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι προωθείται η
αναζωογόνηση του αστικού χώρου και η
απόδοση πολιτιστικής ταυτότητας σε αυτόν,
µε ανάπλαση των ιστορικών κέντρων,
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων –
διατηρητέων µνηµείων και ανάδειξη της
ιδιαιτερότητας της αρχιτεκτονικής των Ιονίων
µε θεσµοθέτηση ειδικών όρων δόµησης.
Έµφαση θεωρείται ότι πρέπει να δοθεί στην
παλιά πόλη της Κέρκυρας, για τη διατήρηση
της οποίας απαιτείται συνολική παρέµβαση
στα πλαίσια ειδικού προγράµµατος ώστε να
αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που
οφείλονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
(ύπαρξη οριζόντιων συνιδιοκτησιών στα
πολυώροφα κτίρια της παλιάς πόλης).

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η πολεοδοµική
αναβάθµιση, ανάδειξη και προστασία των
κέντρων πόλεων, µνηµείων και λοιπών
αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και η
αύξηση και βελτίωση της ποιότητας των
προσφερόµενων κλινών.

Επίσης:
Η Ηγουµενίτσα χαρακτηρίζεται από
συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων
λόγω του λιµένα της.
Το Μέτσοβο είναι τουριστικά αναπτυγµένο
και διαθέτει σηµαντική βιοτεχνία και
πολιτιστική – συνεδριακή δραστηριότητα,
που του προσδίδουν διαπεριφερειακή
σηµασία και επιρροή.
Τέλος η Πάργα αναφέρεται ως περίπτωση
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς ο
πληθυσµός της πολλαπλασιάζεται κατά τη
θερινή περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
Προτείνεται η δηµιουργία 11
ενοτήτων θαλάσσιου τουρισµού µε
αντίστοιχα κέντρα υποστήριξης.

ΚΡΗΤΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Στο Ειδικό Πλαίσιο η Κρήτη αποτελεί µία
ενότητα µε κέντρο το Ηράκλειο, σε συνδυασµό
µε τα Χανιά και µε ακτίνα επιρροής κυρίως τις
βόρειες ακτές της Κρήτης.

Στο Ειδικό Πλαίσιο η παράκτια ζώνη της
Ηπείρου αποτελεί µία ενότητα µε κέντρα την
Κέρκυρα και τη Λευκάδα που περιλαµβάνει
τον Αµβρακικό κόλπο και τα άλλα νησιά του
Ιονίου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο τα Ιόνια νησιά, µε κέντρα
την Κέρκυρα και τη Λευκάδα, αποτελούν µία
ενότητα που περιλαµβάνει την παράκτια
ζώνη της Ηπείρου και τον Αµβρακικό κόλπο.

Στο Ειδικό Πλαίσιο τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου, µε κέντρο τη Λέσβο, αποτελούν
µία ενότητα που περιλαµβάνει και τα
απέναντι παράλια της Τουρκίας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναγνωρίζεται η µαρίνα της
Ηγουµενίτσας ως σηµαντικό τουριστικό
λιµάνι, ενώ σηµαντικό αριθµό τουριστικών
σκαφών φιλοξενεί και το λιµάνι της
Πρέβεζας, το οποίο παρουσιάζει σηµαντικές
προοπτικές ως κέντρο ανάπτυξης
θαλάσσιου τουρισµού µικρών σκαφών. Έτσι
προτείνεται ο θαλάσσιος τουρισµός να
αναπτυχθεί µε κέντρο την Πρέβεζα και πεδίο
ανάπτυξης τον άξονα Πρέβεζα – Σαγιάδα.
Σηµειώνεται ότι δίκτυο µικρών τουριστικών
λιµανιών µπορεί να αναπτυχθεί στην
παράκτια ζώνη.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι τα λιµάνια των
νησιών εξυπηρετούν και τα σκάφη
αναψυχής, µε προεξάρχον το λιµάνι της
Λευκάδας. Προτείνεται η εκπόνηση µελέτης
ανάδειξης δικτύου µαρινών στα νησιά και η
χωροθέτηση τουριστικών καταφυγίων σε
επιλεγµένες τοποθεσίες. Επίσης προωθείται
η βελτίωση των θαλάσσιων συνδέσεων
µεταξύ των τουριστικών προορισµών για τη
δηµιουργία κοινών τουριστικών προϊόντων
µε θεµατικό περιεχόµενο, βασισµένο στην
πολιτισµική και οικολογική σηµασία της
ευρύτερης περιοχής (π.χ. θαλάσσιες και
χερσαίες περιηγήσεις).

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι ως µαρίνες
λειτουργούν όλα τα λιµάνια και αλιευτικά
καταφύγια της Περιφέρειας. Τους θερινούς
µήνες κυρίως υπάρχει ακτοπλοϊκή
σύνδεση µε οικισµούς στα παράλια τις
Τουρκίας (Αϊβαλί, Κουσάντασι, Τσεσµέ).
Προτείνεται η δηµιουργία των
απαραίτητων υποδοµών για εξειδικευµένες
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις µαρίνες
και η διερεύνηση της σκοπιµότητας
ανάπτυξης τουριστικών λιµένων
υποδοµών στα ανατολικά παράλια των
νησιών για τη διασύνδεση και συνεργασία
µε τα δυτικά παράλια της Τουρκίας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η καταγραφή,
προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων
ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της
περιφέρειας, η ένταξη των αρχαιολογικών
χώρων σε σύγχρονα πολιτιστικά δρώµενα, η
δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην
ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου
Νικόπολης, η οργάνωση πολιτιστικών
διαδροµών και εντός αυτών ειδικών
θεµατικών διαδροµών (π.χ. µεσαιωνικών
κάστρων, µοναστηριών, εκκλησιών κλπ.) και
η δηµιουργία και ενίσχυση κέντρων
παραδοσιακής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η προστασία και
ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων (ιστορικά
κέντρα, παραδοσιακοί οικισµοί,
αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) και η ένταξή τους
σε δίκτυα περιήγησης θεµατικού χαρακτήρα.
Επίσης προτείνεται η ένταξη χώρων
πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε σύγχρονα
πολιτιστικά δρώµενα, η οργάνωση
πολιτιστικών διαδροµών και εντός αυτών
ειδικών θεµατικών διαδροµών (ενετικών
κάστρων, µοναστηριών, εκκλησιών κλπ.) και
η δηµιουργία και ενίσχυση κέντρων
παραδοσιακής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ κυρίαρχο στόχο αποτελεί η
ανάδειξη, διατήρηση και προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς (µνηµεία,
παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικά κέντρα,
αξιόλογο και διατηρητέα κτίρια) καθώς
αποτελεί µη αναλώσιµο πόρο και χρήσιµο
για τον τουρισµό στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης. Επίσης προτείνεται η
ενθάρρυνση της επανάχρησης του
κτιριακού αποθέµατος αστικού και
αγροτικού χαρακτήρα µε δράσεις
αποκατάστασης ιστορικών /
παραδοσιακών κτιρίων καθώς και
διατήρησης και αναβίωσης παραδοσιακών
δραστηριοτήτων, η οργάνωση ενός
δικτύου πολιτιστικών πόρων και η
οργάνωση και προώθηση προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
επαγγέλµατα ευαίσθητα από πολιτιστικής
πλευράς όπως π.χ παραδοσιακές
οικοδοµικές τεχνικές, µαραµογλυπτική,
ξυλουργική κλπ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η αξιοποίηση των
επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στις
µαρίνες, µε λειτουργική ιεράρχηση του ρόλου
τους, την αισθητική τους αναβάθµιση και τη
συµπλήρωσή τους µε υποδοµές.

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ χωροθετούνται «ζώνες µε
φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού
κεφαλαίου» σε διάφορες περιοχής της Κρήτης.
Προωθείται η προστασία, ανάδειξη και
ολοκληρωµένη διαχείριση των στοιχείων του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η
ένταξή τους σε συστήµατα χωρικών συνόλων,
δικτύων και διαδροµών τόσο στις ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης ή υπό ανάπτυξη όσο
και σε ορεινές, ηµιορεινές ή µικρές νησιωτικές
περιοχές.

Επίσης προωθείται η συντήρηση και
ανάδειξη των παραδοσιακών οικισµών και η
αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός και
συµπλήρωση της τουριστικής υποδοµής µε
επανάχρηση παραδοσιακών κτιρίων

(∆1) Θρησκευτικός Τουρισµός

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός

(Ε1.1) Γκόλφ

(Ε1.2) Χιονοδροµικός

(Ε1.3) Καταδυτικός

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι µπορεί να
αναζητηθεί πίστα µηχανοκίνητου αθλητισµού
στη νότια πλευρά το ∆ήµου Γουβών.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Νέα σε: Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα,
Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα,
Ρόδο, Ζάκυνθο, Ηλεία, Μεσσηνία και
Χαλκιδική
Μόνο εκσυγχρονισµός,
συµπλήρωση και επέκταση
υπαρχόντων

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η δηµιουργία
κατάλληλων υποδοµών (οδικών κ.α.) ώστε ο
ορεινός χώρος να είναι προσπελάσιµος και να
λειτουργεί ως χώρος αναψυχής, όπως για
παράδειγµα στα χιονοδροµικά κέντρα στα
Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη (τα οποία
σήµερα δε λειτουργούν).
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η οργάνωση
πολιτιστικών διαδροµών και εντός αυτών
ειδικών θεµατικών διαδροµών (π.χ.
µεσαιωνικών κάστρων, µοναστηριών,
εκκλησιών κλπ.).
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η οργάνωση
πολιτιστικών διαδροµών και εντός αυτών
ειδικών θεµατικών διαδροµών (π.χ. ενετικών
κάστρων, µοναστηριών, εκκλησιών κλπ.).

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ,
λόγω απουσίας χιονοδροµικών κέντρων.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ,
λόγω απουσίας χιονοδροµικών κέντρων.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ,
λόγω απουσίας χιονοδροµικών κέντρων.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος
µε την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού,
στις οποίες περιλαµβάνεται και ο
καταδυτικός.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
(Ε1.4) Ορεινού χώρου

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
∆ίνονται κατευθύνσεις

(ΣΤ) Ιαµατικός – θεραπευτικός
τουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

(Ζ) Φύσης (ΟικοτουρισµόςΑγροτουρισµός)

∆ίνονται κατευθύνσεις

ΚΡΗΤΗ
Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η προώθηση του
ορεινού και χειµερινού τουρισµού καθώς και η
δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών (οδικών
κ.α.) ώστε ο ορεινός χώρος να είναι
προσπελάσιµος και να λειτουργεί ως χώρος
αναψυχής. Επίσης προωθείται η ενίσχυση και
αναβάθµιση µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, των
υποδοµών παροχής υπηρεσιών κατά µήκος
του περιπατητικού µονοπατιού Ε4 και των
κάθετων περιπατητικών διαδροµών.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ χωροθετούνται «ζώνες µε
φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού
κεφαλαίου» σε διάφορες περιοχής της Κρήτης.
Προωθείται η προστασία, ανάδειξη και
ολοκληρωµένη διαχείριση των στοιχείων του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η
ένταξή τους σε συστήµατα χωρικών συνόλων,
δικτύων και διαδροµών τόσο στις ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης ή υπό ανάπτυξη όσο
και σε ορεινές, ηµιορεινές ή µικρές νησιωτικές
περιοχές.

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζεται ότι στα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα (RAMSAR, εθνικοί δρυµοί,
αισθητικά δάση) προωθείται ο οικολογικός
τουρισµός, ενώ στις λοιπές
προστατευόµενες περιοχές (NATURA,
CORINE) άλλες ήπιες µορφές τουρισµού.
Προτείνεται επίσης η ολοκληρωµένη
διαχείρισή τους. Επίσης προωθείται ο
αγροτουρισµός σε επιλεγµένες περιοχές.

Για τις περιοχές NATURA, RAMSAR,
εθνικούς δρυµούς (του Αίνου), θαλάσσιο
πάρκο Ζακύνθου προβλέπεται η ορθολογική
διαχείριση και προστασία τους.

Στην Ικαρία, τη Λέσβο, τη Λήµνο και τη Χίο
υπάρχει µεγάλος αριθµός
θερµοµεταλλικών πηγών. Στην Ικαρία και
τη Λέσβο υπάρχουν οργανωµένα
συγκροτήµατα λουτρών. Στο ΠΠΧΣΑΑ
προτείνεται η διαµόρφωση νοµοθετικού
πλαισίου για την ανάδειξη, αξιοποίηση και
λειτουργία των ιαµατικών πηγών από την
αυτοδιοίκηση
Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της
Περιφέρειας µπορεί να αξιοποιηθεί για το
σχεδιασµό ήπιων µορφών τουρισµού. Για
τις περιοχές NATURA, το απολιθωµένο
δάσος (Σιγρί – Ερεσός) και τα τοπία
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους προτείνεται η
οριοθέτηση και προστασία τους µε
παράλληλη ανάληψη χωρικών δράσεων
για την προστασία και ανάδειξη του ενιαίου
χαρακτήρα του φυσικού και πολιτιστικού
χώρου.

Επίσης προβλέπεται η διαφύλαξη και
αναβάθµιση του τοπίου και η επέκταση των
δασικών εκτάσεων και προωθείται η ενίσχυση
και αναβάθµιση µε ποιοτικά χαρακτηριστικά,
των υποδοµών παροχής υπηρεσιών κατά
µήκος του περιπατητικού µονοπατιού Ε4 και
των κάθετων περιπατητικών διαδροµών.

(Η) Γεωτουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

(Θ) Άλλες Ειδικές µορφές
τουρισµού

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Επίσης προβλέπεται η συνεργασία του
τουριστικού τοµέα µε τον πρωτογενή και
δευτερογενή τοµέα καθώς και η εποχική
συµπληρωµατικότητά τους.
Τέλος προβλέπεται η αξιοποίηση της
τοπικής αγροτικής παραγωγής (ελιές,
ελαιόλαδο, κρασί «ονοµασίας
προέλευσης», µαστίχας), µε τυποποίηση,
κατοχύρωση σήµατος ποιότητας και
προβολή/προώθηση/εµπορία των
προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
προστασίας του αγροτικού τοπίου και άλλων
στοιχείων που προσδίδουν ιδιαίτερο
χαρακτήρα στην Περιφέρεια, όπως τα
σπήλαια.
Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
προστασίας του αγροτικού τοπίου και άλλων
στοιχείων που προσδίδουν ιδιαίτερο
χαρακτήρα στην Περιφέρεια, όπως οι
ελαιώνες στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και τη
Λευκάδα, οι πεζούλες στις ηµιορεινές
περιοχές, τα παλιά ελαιοτριβεία που
διατηρούν τον παραδοσιακό τους
χαρακτήρα, τα λιµναία-λιµνοθαλάσσια
οικοσυστήµατα κλπ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
προστασίας των ιδιαίτερων στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοµηχανικής δραστηριότητας όπως οι
ελαιώνες στη Λέσβο και τη Σάµο και τα
παλιά ελαιοτριβεία, στα οποία θα βασιστεί
η προώθηση εναλλακτικής τουριστικής
ανάπτυξης. Επίσης προωθείται η ενίσχυση
συµπληρωµατικών και καινοτόµων
ενεργειών που αφορούν στην προώθηση
και προβολή των ειδικών χαρακτηριστικών
και πλεονεκτηµάτων κάθε νησιού, έρευνα
αγοράς και σχέδιο για την προσέλκυση
τουριστών.

Συγκριτική αποτύπωση Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού και Περιφερειακών Πλαισίων (3)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
Α. ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
( µε κόκκινο στο χάρτη)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
Αναβάθµιση υφισταµένων
Κατασκ. νέων 4* και 5 *εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών και
ζωνών χρήσης γης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Στο Ειδικό Πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως
αναπτυγµένα τουριστικά παραλιακά τµήµατα
του Νοµού Αργολίδας γύρω από το Ναύπλιο
και το Πορτοχέλι.
Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται παράκτιες ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης που περιλαµβάνουν
εκτός των δύο παραπάνω περιοχών,
παραλιακά τµήµατα γύρω από την Ερµιόνη
(Ν. Αργολίδας), τους Αγ. Θεοδώρους και νότια
αυτών (Ν. Κορινθίας), το Γύθειο (Ν. Λακωνίας)
και την Καλαµάτα (Ν. Μεσσηνίας). ∆εν
υπάρχει ακριβής αντιστοίχηση µε τις οµάδες Α
και Β του Ειδικού Πλαισίου.

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

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
Στο Ειδικό Πλαίσιο δεν υπάρχουν περιοχές
που να ανήκουν στην κατηγορία αυτή.
Στο ΠΠΧΣΑΑ επίσης δε φαίνεται να
υπάρχουν περιοχές που να εµπίπτουν στην
κατηγορία αυτή.

Για τις περιοχές αυτές προωθείται η
ελεγχόµενη αξιοποίησή τους και η βελτίωση
των υφιστάµενων τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών και των υποδοµών αναψυχής.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυγµένη
τουριστικά περιοχή χαρακτηρίζεται η
Σκιάθος και τµήµατα στα παράλια του
Πηλίου από την πλευρά του Αιγαίου.
Στο ΠΠΧΣΑΑ καθορίζονται περιοχές που
εµφανίζουν έντονες τάσεις τουριστικής
ανάπτυξης και κατά συνέπεια προβλήµατα
σύγκρουσης χρήσεων όπως τα νησιά, το
Πήλιο, τα παράλια του Ν. Λάρισας, η
Καλαµπάκα (Μετέωρα), η λίµνη Πλαστήρα
και το Περτούλι. Όπως είναι φανερό δεν
υπάρχει χωρική αντιστοίχηση µε την οµάδα
Α, µε την εξαίρεση της Σκιάθου των
παράλιων οικισµών του Πηλίου από την
πλευρά του Αιγαίου.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυγµένη
τουριστικά περιοχή χαρακτηρίζεται η
περιοχή νότια του Αγ. Κωνσταντίνου.
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχει ανάλογη
κατηγοριοποίηση.
Ωστόσο για τις περιοχές µεγάλων
υποδοµών και πόρων (χιονοδροµικά και
ιαµατικά κέντρα, τουριστικοί
λιµένες/µαρίνες, µνηµεία) δίνονται
κατευθύνσεις σε επίπεδο ΟΤΑ για την
ανάπτυξη / αναβάθµιση συνοδευτικών
τουριστικών εγκαταστάσεων εντατικής
κλίµακας (µεγάλων ξενοδοχειακών
µονάδων).

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

Κατασκ. νέων 3*,4* και 5 *εντός
σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών και
ζωνών χρήσης γης

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης
µαζικού τουρισµού χαρακτηρίζονται τµήµατα
στην περιοχή του Λουτρακίου του Ν.
Κορίνθου, ανατολικά και δυτικά παραλιακά
τµήµα του Ν. Αργολίδας, οι βορειοανατολικές
ακτές του Ν. Αρκαδίας, και τα παραλιακά
τµήµατα στη χερσόνησο της Πυλίας στη
Μεσσηνία.
Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται παράκτιες ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης που περιλαµβάνουν
παραλιακά τµήµατα του Νοµού Αργολίδας
γύρω από το Ναύπλιο, το Πορτοχέλι και την
Ερµιόνη (Ν. Αργολίδας), τους Αγ. Θεοδώρους
και νότια αυτών (Ν. Κορινθίας), το Γύθειο (Ν.
Λακωνίας) και την Καλαµάτα (Ν. Μεσσηνίας).
∆εν υπάρχει ακριβής αντιστοίχηση µε τις
οµάδες Α και Β του Ειδικού Πλαισίου.
Για τις περιοχές αυτές προωθείται η
ελεγχόµενη αξιοποίησή τους και η βελτίωση
των υφιστάµενων τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών και των υποδοµών αναψυχής.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζονται τµήµατα στην περιοχή
µεταξύ Κυλλήνης και Κατάκολου, στην
περιοχή του Πάλαιρου, του Αστακού και της
Ναυπάκτου – Αντιρρίου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζονται παραλιακά τµήµατα του
Παγασητικού κόλπου, δυτικά του Βόλου
καθώς και τµήµατα στα παράλια του Πηλίου
από την πλευρά του Αιγαίου.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προσδιορίζονται ενδεικτικές
ευρύτερες ζώνες αναζήτησης ελεγχόµενων
δραστηριοτήτων τουρισµού – παραθερισµού
κυρίως στις παραλιακές περιοχές δυτικά της
Πάτρας, στις ∆υτικές ακτές της
Πελοποννήσου και στην περιοχή Ακράτας –
Αιγίου. ∆εν υπάρχει ακριβής χωρική
αντιστοίχηση µε την οµάδα Β1 ενώ δε γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη µαζικού
τουρισµού, µε εξαίρεση την περιοχή
Πατρών-Ρίου και Καλογρηάς, αλλά κατά
κύριο λόγο στην οργανωµένη – ελεγχόµενη
ανάπτυξη τουρισµού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ καθορίζονται περιοχές που
εµφανίζουν έντονες τάσεις τουριστικής
ανάπτυξης και κατά συνέπεια προβλήµατα
σύγκρουσης χρήσεων όπως τα νησιά, το
Πήλιο, τα παράλια του Ν. Λάρισας, η
Καλαµπάκα (Μετέωρα), η λίµνη Πλαστήρα
και το Περτούλι. ∆εν υπάρχει ακριβής
χωρική αντιστοίχηση µε την οµάδα Β1 ενώ
δε γίνεται αναφορά τόσο στην ανάπτυξη
µαζικού τουρισµού, όσο στην ανάγκη
χρήσης µηχανισµών και εργαλείων
συγκέντρωσης χρήσεων (ΠΕΡΠΟ, ΠΟΤΑ,
ΠΟΑΠ∆ κ.α.) και στην παροχή κινήτρων για
την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος
και των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Επίσης προωθείται η προστασία, ανάδειξη
και επαναχρησιµοποίηση παραδοσιακών
συνόλων και διατηρητέων κτιρίων, η
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού
και η προβολή και αξιοποίηση του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης µαζικού τουρισµού
χαρακτηρίζονται παραλιακά τµήµατα στο
βόρειο και νότιο τµήµα της Εύβοιας.
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχει ανάλογη
κατηγοριοποίηση.
Ωστόσο για τις περιοχές µεγάλων
υποδοµών και πόρων (χιονοδροµικά και
ιαµατικά κέντρα, τουριστικοί
λιµένες/µαρίνες, µνηµεία) δίνονται
κατευθύνσεις σε επίπεδο ΟΤΑ για την
ανάπτυξη / αναβάθµιση συνοδευτικών
τουριστικών εγκαταστάσεων εντατικής
κλίµακας (µεγάλων ξενοδοχειακών
µονάδων).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

(Β2) Με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων
&
εναλλακτικών µορφών τουρισµού
( µε πράσινο στο χάρτη)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
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) για
σύνθετες και ολοκληρωµένες (αρ.9)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια ανάπτυξης
ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού
χαρακτηρίζεται το σύνολο σχεδόν του ορεινού
χώρου της Πελοποννήσου (Β2.13).

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού χαρακτηρίζεται τµήµα της ζώνης
Β2.7 (Ορεινοί όγκοι Όθρυος - Τυµφρηστού –
Καλιακούδας, Χελιδώνας – Παναιτωλικού –
Ναυπακτίας – Βαρδουσίων – Γκιώνας –
Παρνασσού – Καλλίδροµου – Οίτης) καθώς
και οι περιοχές Ξηρόµερο (Β2.10), Όρη
Βάλτου (Β2.11), Αράκυνθος (Β2.12) και το
σύνολο σχεδόν του ορεινού χώρου του
τµήµατος της Περιφέρειας που εκτείνεται
στην Πελοπόννησο (Β2.13). Ουσιαστικά
εντάσσεται όλος ο ορεινός χώρος της
Περιφέρειας.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού χαρακτηρίζεται τµήµα της ζώνης
Β2.5 (ορεινός χώρος δυτικής Θεσσαλίας –
περιοχή Β. Πίνδου – Ζαγορίου Τζουµέρκων), της ζώνης Β2.6 (Όλυµπος –
Κίσσαβος - Μαυροβούνι) και µικρό τµήµα
της ζώνης Β2.7 (ορεινοί όγκοι Όθρυος –
Τυµφρηστού, Καλιακούδας κλπ.), τµήµατα
του Πηλίου και του Παγασητικού κόλπου
καθώς και τα νησιά εκτός της Σκιάθου.
Ουσιαστικά εντάσσεται το σύνολο σχεδόν
του ορεινού χώρου της Περιφέρειας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ καθορίζεται ορεινή ζώνη
εναλλακτικού τουρισµού /
πολυδραστηριοτήτων που περιλαµβάνει το
σύνολο των ορεινών περιοχών της
Περιφέρειας. Εµπίπτει σε γενικές γραµµές στη
ζώνη Β2.13.
Στην ορεινή ζώνη εναλλακτικού τουρισµού
προωθείται ο τουρισµός ήπιας µορφής σε
συνδυασµό µε την προστασία και ανάδειξη
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
τη βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών, την
ενίσχυση της ελκτικότητας των ορεινών
κέντρων και παραδοσιακών οικισµών και την
ενίσχυση καινοτοµικών δράσεων και
υποδοµών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Επίσης προτείνεται η αναβίωση των
παραδοσιακών προϊόντων και των
παραδοσιακών τρόπων παραγωγής µε
σύνδεση µε την τοπική/περιφερειακή
κατανάλωση του ορεινού τουρισµού και του
αγροτουρισµού. Τέλος προωθείται η
ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών
οικοτεχνίας και βιοτεχνικής δραστηριότητας
µικρής κλίµακας και σύνδεση της παραγωγής
τους µε την τουριστική αγορά.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προσδιορίζονται ορεινές
περιοχές µε εναλλακτικές – ήπιες µορφές
τουρισµού και πολυαπασχόλησης οι οποίες
συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό -αν και όχι
απόλυτα- µε τις παραπάνω. Για τις περιοχές
αυτές προβλέπεται η ανάπτυξη ήπιων
µορφών τουρισµού σε ενιαία δίκτυα
περιβαλλοντικού – πολιτιστικού
ενδιαφέροντος µε έµφαση στις ορεινές –
µειονεκτικές περιοχές (περιβαλλοντικός,
πολιτιστικός, θρησκευτικός, ιαµατικός,
αθλητικός, συνεδριακός, αγροτουρισµός
κ.α.) και σε διασύνδεση µε τις όµορες
περιφέρειες.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προσδιορίζονται ορεινές –
ηµιορεινές περιοχές µε προβλήµατα
ανάπτυξης, στις οποίες ουσιαστικά
περιλαµβάνεται όλη η ορεινή περιµετρική
ζώνη της Περιφέρειας. Οι περιοχές αυτές δεν
ταυτίζονται πλήρως µε τις περιοχές της
οµάδας Β2 ούτε χωρικά ούτε ως προς το
βαθµό ανάπτυξης, εφόσον χαρακτηρίζονται
«προβληµατικές». Για τις περιοχές αυτές
στόχος είναι η πολυλειτουργικότητα του
αγροτικού τοµέα, η ανάπτυξη ήπιων µορφών
τουρισµού και η προστασία του
περιβάλλοντος. Κατά προτεραιότητα
προτείνεται να αντιµετωπιστούν οι περιοχές
που αναµένεται να αποκτήσουν συγκριτικό
πλεονέκτηµα µέσω των εκτελούµενων
έργων υποδοµών (οδικά τουριστικά
κυκλώµατα, τεχνητές λίµνες).
Επίσης προωθείται η προστασία, ανάδειξη
και επαναχρησιµοποίηση παραδοσιακών
συνόλων και διατηρητέων κτιρίων, η
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού
και η προβολή και αξιοποίηση του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
Στο Ειδικό Πλαίσιο ως αναπτυσσόµενες
τουριστικά περιοχές µε περιθώρια
ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών
µορφών τουρισµού χαρακτηρίζεται τµήµα
της ζώνης Β2.7 (ορεινοί όγκοι Όθρυος –
Τυµφρηστού, Καλιακούδας κλπ.), η ζώνη
Β2.8 (∆ίρφυς) και η ζώνη Β2.9 (ορεινός
όγκος Καρυστίας), τµήµατα των νοµών
Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας καθώς
και η Σκύρος.
Στο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχει ανάλογη
κατηγοριοποίηση.
Ωστόσο δίνονται κατευθύνσεις ανά ΟΤΑ
για τη χωροθέτηση ήπιων τουριστικών
εγκαταστάσεων οικοτουρισµού,
αγροτουρισµού ή παραθεριστικού
τουρισµού. Επίσης σε τµήµατα της
Εύβοιας προτείνονται ΠΟΑΠ∆ τουριστικής
ανάπτυξης λόγω του ειδικού παράκτιου
χαρακτήρα τους και της ανάγκης
συγκέντρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
∆εν αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

(Β3) Υφιστ. χιονοδρ. κέντρ και γύρω
οικισµών
Χελµού, Παρνασσού,
Τυµφρηστού και
Βερµίου

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
∆ε αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

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

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
Στο ΠΠΧΣΑΑ οι περιοχές των
χιονοδροµικών κέντρων Παρνασσού και
Τυµφρηστού (Βελούχι), που εντάσσονται
και σε ζώνες NATURA, χαρακτηρίζονται
ως περιοχές έντονης τουριστικής
δραστηριότητας, στις οποίες θα πρέπει να
εξετάζεται η δυνατότητα περιορισµού της
χρήσης κατά το δυνατόν σε σχέση πάντα
µε το σύνολο των κοινωνικοοικονοµικών
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
αυτό συνεπάγεται και να καθορίζονται
ζώνες προστασίας, ώστε να υπάρχει
διάκριση µεταξύ αυτών απόλυτης
προστασίας και αυτών στις οποίες
επιτρέπονται συγκεκριµένες χρήσεις.
Η ζώνη του χιονοδροµικού κέντρου
Παρνασσού προτείνεται να ενταχθεί σε
ΠΕΧΠ ώστε να αποκτήσει ευρωπαϊκή
προοπτική και να αντιµετωπιστεί συνολικά
µε συντονισµό όλων των φορέων (∆ελφοί,
χιονοδροµικό κέντρο, Βωξίτες, ∆ρυµός
κλπ.) και επίλυση των προβληµάτων
προσπέλασης, ξενοδοχειακής
υποστήριξης και υποστήριξης σε λοιπές
τουριστικές εξυπηρετήσεις.
Η Αράχοβα προτείνεται να διατηρήσει την
ιδιαιτερότητά της σαν κέντρο µαζικού
χιονοδροµικού τουρισµού και να
αναβαθµιστεί σε διεξόδους προς
συµπληρωµατικούς τουριστικούς πόρους
(παράκτιος χώρος).

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ. ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ…
Γ1-Ποµακοχώρια (Βόρεια ΞάνθηςΚοµοτηνής)
Γ2-Ροδόπη (Ελατιά)
Γ3- Άγραφα - Ασπροπόταµος

∆. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

∆εν αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εµπίπτουν τα
Θεσσαλικά Άγραφα, τα οποία στο ΠΠΧΣΑΑ
εντοπίζονται ως περιοχή που χρήζει
προστασίας µε παράλληλη εύρεση και
αξιολόγηση των επιτρεπόµενων
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αποκατάσταση και αξιοποίηση
παλαιών κελυφών

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

Το Καρπενήσι σχεδιάζεται ως το
περιφερειακό ορεινό τουριστικό κέντρο και
κέντρο ορεινής οικονοµίας µε διεθνή
εµβέλεια λόγω της ιδιαίτερης αξίας του
ορεινού χώρου, µε αξιοποίηση των ήδη
αναπτυγµένων αστικών εγκαταστάσεων
και εξειδικευµένων υπηρεσιών ανωτέρου
επιπέδου στους τοµείς του ορεινού και
αθλητικού τουρισµού.
∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
στην περιοχή των Αγράφων –
Ασπροπόταµου.

∆εν αφορά την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Στο ΠΠΧΣΑΑ ορίζονται παράκτιες ζώνες
τουριστικής ανάπτυξης που περιλαµβάνουν
παραλιακά τµήµατα του Νοµού Αργολίδας
γύρω από το Ναύπλιο, το Πορτοχέλι και την
Ερµιόνη (Ν. Αργολίδας), τους Αγ. Θεοδώρους
και νότια αυτών (Ν. Κορινθίας), το Γύθειο (Ν.
Λακωνίας) και την Καλαµάτα (Ν. Μεσσηνίας).
∆εν υπάρχει ακριβής αντιστοίχηση µε τις
οµάδες Α και Β του Ειδικού Πλαισίου.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η προστασία και
διαχείριση του παράκτιου χώρου µε
οργάνωση και έλεγχο των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων (οικιστική ανάπτυξη,
τουρισµός, αγροτικές δραστηριότητες κλπ.),
ελεγχόµενη ανάπτυξη τουρισµού παραθερισµού και εφαρµογή πρακτικών
φιλικότερων προς το περιβάλλον. Επίσης
προωθείται η ενοποίηση και προώθηση
ειδικών διαχειριστικών σχεδίων ανά
παράκτια ενότητα και θέσπιση κινήτρων –
αντικινήτρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία
µε σκοπό την τουριστική αξιοποίηση µε
οργανωµένο τρόπο επιλεγµένων ακτών που
διαθέτουν φέρουσα ικανότητα.

Στο ΠΠΧΣΑΑ ο παράκτιος / νησιωτικός
χώρος κατηγοριοποιείται σε πέντε οµάδες:
- την περιοχή που περιλαµβάνει το ∆έλτα
του Πηνειού, όπου προωθούνται ήπιες
µορφές τουρισµού (οικοτουρισµός).
- τα παράλια του Ν. Λάρισας µε επίκεντρο
τον Αγιόκαµπο και κύριο χαρακτήρα την
αναψυχή, όπου προωθείται ο
περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης
και η εκτόνωση της ζήτησης σε
οργανωµένους υποδοχείς.
- τα «εξωτερικά» (εκτός Παγασητικού
κόλπου) παράλια του Ν. Μαγνησίας,
όπου προωθείται υψηλής ποιότητας
τουρισµός και β’ κατοικία διεθνούς
επιπέδου.
- τα παράλια του Παγασητικού κόλπου και
συγκεκριµένα τα παράλια Πηλίου, όπου
προωθείται τουρισµός υψηλής ποιότητας,
το τµήµα από τον Βόλο έως τον Αλµυρό,
που χαρακτηρίζεται ως ζώνη ανάπτυξης
αστικών λειτουργών και τα δυτικά
παράλια στην είσοδο του κόλπου, όπου
αναπτύσσεται β΄ κατοικία και κρίνεται
σκόπιµο η ζήτηση να εκτονωθεί σε
οργανωµένους υποδοχείς.
- τον νησιωτικό χώρο (βλ. παρακάτω).

Στο ΠΠΧΣΑΑ ο παράκτιος χώρος
κατηγοριοποιείται σε πέντε οµάδες:
- Στην ενότητα του Μαλιακού, στην οποία
προτείνεται να αναπτυχθεί
εξειδικευµένος ποιοτικός τουρισµός.
- Στις ακτές της Β. Εύβοιας, προς το
Αιγαίο, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον και προτείνεται η
προστασία τους.
- Στις παράκτιες περιοχές της Ν. Εύβοιας
που προτείνονται να αναπτυχθούν µε
βάση την παραγωγή παραδοσιακών
αγροτικών προϊόντων και τον τουρισµό,
στη βάση της αειφορίας.
- Οι ακτές εντός NATURA και οι ακτές της
Φωκίδας που παρουσιάζουν ιδιαίτερη
περιβαλλοντική αξία.
- Οι ακτές εντός αστικών συγκεντρώσεων
ή οικισµών για οικιστική αναβάθµιση /
ανάπλαση.

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

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

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

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην οµάδα αυτή
εντάσσονται η Σκιάθος, η Σκόπελος και η
Αλόννησος.

Στο Ειδικό Πλαίσιο στην οµάδα αυτή
εντάσσεται η Σκύρος.

Για τις περιοχές αυτές προωθείται η
ελεγχόµενη αξιοποίησή τους και η βελτίωση
των υφιστάµενων τουριστικών υποδοµών και
υπηρεσιών και των υποδοµών αναψυχής.
Επίσης προτείνεται η διερεύνηση της
χωροθέτησης ΠΕΡΠΟ και ζωνών ήπιων
τουριστικών δραστηριοτήτων. Τέλος
προτείνεται η υγειονοµική πιστοποίηση
καταλληλότητας των ακτών για κολύµβηση και
ο έλεγχος και προστασία από τη ρύπανση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

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

Ε. ΝΗΣΙΑ και ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Για τα µικρά νησιά δε γίνεται ειδική αναφορά
στο ΠΠΧΣΑΑ.

4.

5.

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

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται πώς στις περιοχές
αυτές περιλαµβάνονται σηµαντικές περιοχές
προστασίας (θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου, 2
περιοχές NATURA, και το αισθητικό δάσος
της Σκιάθου) ενώ τα νησιά αποτελούν πόλο
έλξης διεθνούς τουρισµού και β΄ κατοικίας µε
αποτέλεσµα να χαρακτηριστεί «τουριστικά
ελεγχόµενο» το νησί της Σκιάθου.
Προτείνεται η εκτόνωση της ζήτησης σε
οργανωµένους υποδοχείς, ο περιορισµός /
κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης και η
προστασία του περιβάλλοντος και του
τοπίου.
∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

6.

Απαγορεύεται η δηµιουργία
τουριστικών εγκαταστάσεων

Κάλυψη εγκαταστ.< 3% της έκτασης
του νησιού

Στο ΠΠΧΣΑΑ η Σκύρος έχει
αναβαθµισµένο ρόλο στο οικιστικό
σύστηµα της Περιφέρειας λόγω του
αυξηµένου τουριστικού της ρόλου και των
ιδιαίτερων τουριστικών εγκαταστάσεων
(αεροδρόµιο, µαρίνα).

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

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

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
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

6.
Ζ. ΠΕ∆ΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(οι µη ορεινές, µη παραλιακές, µη
µητροπολ. και οι αντιστ. Εύβοιας &
Κρήτης)

Η. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
NATURA
2000

7.

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

Μόνο µικρές µονάδες (= 100 κλ )
εντός οικισµών και σε ζώνη πλ. 500
µ. από τα όριά τους όταν
διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός
(ποσοστό αδόµητων οικ < 40%)
∆εν ισχύει για: α) στις περιοχές Θ
(παραδοσιακοί οικισµοί) β) επέκταση
υφιστ. γ) ειδικές τουρ. υποδ. µε
χωρική εξάρτηση (ιαµατ.πηγές κλπ)
δ) για σύνθετες και ολοκληρωµένες
(αρ.9)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Στο ΠΠΧΣΑΑ καθορίζεται ορεινή ζώνη
εναλλακτικού τουρισµού /
πολυδραστηριοτήτων που περιλαµβάνει το
σύνολο των ορεινών περιοχών της
Περιφέρειας.
Στην ορεινή ζώνη εναλλακτικού τουρισµού
προωθείται ο τουρισµός ήπιας µορφής σε
συνδυασµό µε την προστασία και ανάδειξη
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
τη βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών, την
ενίσχυση της ελκτικότητας των ορεινών
κέντρων και παραδοσιακών οικισµών και την
ενίσχυση καινοτοµικών δράσεων και
υποδοµών για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Επίσης προτείνεται η αναβίωση των
παραδοσιακών προϊόντων και των
παραδοσιακών τρόπων παραγωγής µε
σύνδεση µε την τοπική/περιφερειακή
κατανάλωση του ορεινού τουρισµού και του
αγροτουρισµού. Τέλος προωθείται η
ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών
οικοτεχνίας και βιοτεχνικής δραστηριότητας
µικρής κλίµακας και σύνδεση της παραγωγής
τους µε την τουριστική αγορά.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η θεσµοθέτηση
όλων των περιοχών προστασίας (NATURA,
υγρότοποι, περιοχές φυσικού κάλλους,
αρχαιολογικοί χώροι, δάση κλπ.), η ανάδειξή
τους και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων
(οικοτουρισµός κλπ.) που δε θα υποβαθµίζουν
την περιβαλλοντική τους αξία. Επίσης
προτείνεται η σύσταση και λειτουργία φορέων
διαχείρισης, η πρόσληψη και εκπαίδευση
προσωπικού και η υλοποίηση προγραµµάτων
περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης.

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ολοκληρωµένη
ανάπτυξη των µειονεκτικών ορεινών
περιοχών µε προώθηση της
πολυλειτουργικότητας (εναλλακτικές µορφές
τουρισµού, αξιοποίηση φυσικών και
πολιτιστικών πόρων, παραγωγή ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων) µε ανάπτυξη
υποδοµών και ανάπτυξη των τηλευπηρεσιών, µε στήριξη της
επιχειρηµατικότητας και µε λειτουργική
διασύνδεση µε τον λοιπό αγροτικό και
παράκτιο χώρο. Επίσης προωθείται η
ανάπτυξη βιοτεχνίας – χειροτεχνίας
παραδοσιακών προϊόντων λαϊκής τέχνης
στο πλαίσιο ολοκληρωµένων παρεµβάσεων
για την ανάπτυξη ειδικών µορφών
τουρισµού, µε έµφαση στις ορεινές περιοχές.

Πλέον των όσων αναφέρθηκαν για τις
ορεινές – ηµιορεινές περιοχές στις οµάδες
Β1 και Β2, στο ΠΠΧΣΑΑ ο ορεινός χώρος
διακρίνεται σε 3 ζώνες:
- Η ενότητα Όσσας – Μαυροβουνίου –
Πηλίου, στην οποία προτείνεται να
εξεταστεί η ύπαρξη της παράκτιας ζώνης
σε συνδυασµό µε τον ορεινό χώρο,
- Η ενότητα της Πίνδου, στην οποία
προτείνεται να αντιµετωπιστεί ο
σχεδιασµός του θεσσαλικού τµήµατος σε
συνδυασµό και µε το σχεδιασµό του
συνολικού ορεινού όγκου της Πίνδου και η
αξιοποίηση περιοχών που ήδη
αναπτύσσονται (Περτούλι – Ελάτη, λίµνη
Πλαστήρα) καθώς και άλλων που
αναµένεται να υποστούν έντονη πίεση
στο µέλλον (Σµόκοβο, Μεσοχώρα, Συκιά),
- Η ενότητα που περιλαµβάνει το
θεσσαλικό τµήµα του Ολύµπου, όπου
προτείνεται η πλήρης προστασία του και
η αξιοποίηση της διεθνούς σηµασίας του,
- Η ενότητα που περιλαµβάνει τα όρη
Χάσια και Αντιχάσια στο βορρά και το
όρος Όθρυς στο νότο, όπου εντοπίζεται η
δυνατότητα ανάπτυξης αγροτικών
δραστηριοτήτων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ οι ορεινές περιοχές
χωροθετούνται σε υψόµετρο άνω των 800
µ. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται η
διατήρηση και προστασία του αποθέµατος
των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και
των υπαρχόντων οικισµών και η επέκταση
των δραστηριοτήτων προς τον
οικοτουρισµό και τις νέες µορφές
εναλλακτικής ανάπτυξης. Έτσι η ανάπτυξη
των ορεινών οικισµών βασίζεται στην
πολυλειτουργικότητα και τη συντήρηση
µεµονωµένων οικισµών. Παράλληλα
προωθείται η προστασία και ανάδειξη των
δασικών οικοσυστηµάτων. ∆ιακρίνονται
δύο χωρικές ενότητες:
- Το τρίγωνο Άµφισσα – Λαµία –
Καρπενήσι.
- Παρνασσός – ορεινή περιοχή λίµνης
Μόρνου

Στο ΠΠΧΣΑΑ κατευθύνσεις δίνονται για τις
αγροτικές περιοχές µε την ενίσχυση, µεταξύ
άλλων, της πολυαπασχόλησης στην
ύπαιθρο µέσω της προώθηση ήπιων
παραγωγικών δραστηριοτήτων
(αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, πολιτιστικά
δίκτυα κ.α.).
Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία των
φυσικών πόρων (περιοχές Ramsar
Αµβρακικού, Μεσολογγίου, περιοχές
NATURA κλπ.) και ο έλεγχος της ανάπτυξης.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία των
προστατευόµενων περιοχών, η αύξηση του
αριθµού και της έκτασής τους και η
διαχείρισή τους µε γνώµονα την εύρεση και
αξιολόγηση των επιτρεπόµενων
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ οι περιοχές NATURA αλλά
και τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα και
συστήµατα τοπίου προτείνεται να
προστατευθούν. Ειδικά όσον αφορά τις
περιοχές NATURA, οµαδοποιούνται
ανάλογα µε τις κύριες χρήσεις που τις
χαρακτηρίζουν σε πέντε κατηγορίες, µία εκ
των οποίων είναι οι περιοχές έντονης
τουριστικής δραστηριότητας. Εν γένει οι
αρχές διαχείρισης χρήσεων γης
προτείνεται να είναι:
Α) η εξέταση της δυνατότητας περιορισµού
της χρήσης κατά το δυνατόν σε σχέση
πάντα µε το σύνολο των
κοινωνικοοικονοµικών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αυτό
συνεπάγεται,
Β) ο καθορισµός ζωνών προστασίας, ώστε
να υπάρχει διάκριση µεταξύ αυτών
απόλυτης προστασίας και αυτών στις
οποίες επιτρέπονται συγκεκριµένες
χρήσεις,
Γ) η υιοθέτηση συγκεκριµένων τρόπων
παραγωγικής διαδικασίας των αναγκαίων
χρήσεων γης ώστε να δηµιουργούνται,
ελάχιστες έως καθόλου αρνητικές
επιπτώσεις
∆) η µείωση της ρύπανσης που
προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ίνονται απλώς κατευθύνσεις. Στην
αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων
ορεινών οικισµών µετατροπή κτιρίων
µε αύξηση δόµησης µέχρι 40%.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η κήρυξη,
οριοθέτηση και θέσπιση όρων προστασίας και
ανάδειξης των παραδοσιακών οικισµών και η
ανάπλαση των ιστορικών κέντρων καθώς και
η ενσωµάτωση – αξιοποίηση του υφιστάµενου
οικιστικού αποθέµατος που είναι συνδεδεµένο
µε την ιστορία των οικισµών και τον
παραδοσιακό τρόπο κατασκευής και
λειτουργίας τους.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία,
ανάδειξη και επαναχρησιµοποίηση
παραδοσιακών συνόλων και διατηρητέων
κτιρίων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία και
ανάδειξη των παραδοσιακών οικισµών.

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται η κήρυξη –
οριοθέτηση και θέσπιση όρων προστασίας
των σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων, η βελτίωση της προσπελασιµότητάς
τους και η ένταξή τους σε διαδροµές –
κυκλώµατα, σύνθετα και εξειδικευµένα κατά
περιόδους καθώς και ο συνδυασµός τους µε
δυνατότητες επίσκεψης των σηµαντικών
περιοχών από άποψη φυσικού
περιβάλλοντος.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται προστασία και
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων,
ιστορικών τόπων και µνηµείων πολλά από
τα οποία είναι εθνικής και διεθνούς
σηµασίας, µε δηµιουργία ενιαίων δικτύων
πολιτιστικών διαδροµών και φυσικού
περιβάλλοντος κατά ενότητες παράκτιες και
ορεινές.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

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

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί να
αναπτυχθεί στο Ναύπλιο και την Καλαµάτα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στην Πάτρα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στη Λάρισα, τον Βόλο και τα
Τρίκαλα.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η προστασία και
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων
και µουσείων. Ειδικότερα προτείνεται η
αναβάθµιση του χώρου των ∆ελφών, η
ανάδειξη των χώρων της Ιεράς Μονής
Προυσού και του Οσίου Λουκά σε
πολιτιστικά τοπία διεθνούς ενδιαφέροντος
καθώς και η διεύρυνση της αναβάθµισης
και ανάδειξης του χώρου των
Θερµοπυλών σε χώρο διεθνούς
πολιτιστικής προστασίας και περιοχής
εδικής προστασίας.
Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως
µπορεί να αναπτυχθεί στη Χαλκίδα και τη
Λαµία.

Στο ΠΠΧΣΑΑ γίνεται µια γενική αναφορά στην
ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού σε
συνδυασµό µε την αξιοποίηση και ανάδειξη
των πολιτιστικών πόρων της περιφέρειας και
την ένταξή τους σε διαδροµές ανάπτυξης
εναλλακτικού τουρισµού.
Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί να
αναπτυχθεί στο Ναύπλιο και την Καλαµάτα.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ως κατεύθυνση η
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού,
µε έµφαση, µεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη
ειδικής τουριστικής υποδοµής συνεδριακού
τουρισµού στην Πάτρα και την ευρύτερη
περιοχή της.
Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στην Πάτρα.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ για
τον συνεδριακό τουρισµό.

∆ε γίνεται ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ
για τον συνεδριακό τουρισµό.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως µπορεί
να αναπτυχθεί στη Λάρισα, τον Βόλο και τα
Τρίκαλα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο αναφέρεται πως
µπορεί να αναπτυχθεί στη Χαλκίδα και τη
Λαµία.

Στο ΠΠΧΣΑΑ η Καλαµάτα αναγνωρίζεται ως
πόλος ευρύτερης εµβέλειας πολιτιστικών και
τουριστικών δραστηριοτήτων ενώ το Ναύπλιο
ως λιµάνι τουρισµού, αναψυχής και
εµπορευµατικής κίνησης. Γενικότερα για τα
κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας
(Τρίπολη, Καλαµάτα, Κόρινθος, Ναύπλιο,
Άργος, Σπάρτη) προβλέπεται η ενίσχυση των
επιχειρηµατικών και αστικών τους υποδοµών
µε αναφορά στην ενίσχυση και ανάδειξη της
ταυτότητάς τους, στην προστασία και
αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και
στην ανάπλαση και πολεοδοµική ρύθµιση των
ιστορικών κέντρων και των υπό διαµόρφωση
νέων περιοχών.

Στο ΠΠΧΣΑΑ έµφαση δίνεται στην
οργάνωση της ανάπτυξης του τουρισµού
αναψυχής και της παραθεριστικής κατοικίας
µε έµφαση στις παράκτιες περιοχές και
οικισµούς και στις περιοχές µε αξιόλογους
φυσικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό
προτείνεται η ανάδειξη της Πάτρας ως
κέντρου συνεδριακού τουρισµού, του
Μεσολογγίου-Αιτωλικού και του Αγρινίου ως
κέντρων εναλλακτικών µορφών τουρισµού
και της Ναυπάκτου, του Πύργου και της
Αµαλιάδας ως κέντρων ανάπτυξης
πολιτιστικού τουρισµού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι η Λάρισα
µπορεί να αναπτυχθεί ως πολιτιστικό
κέντρο, ο Βόλος ως τουριστικό – πολιτιστικό
κέντρο και τα Τρίκαλα να φιλοξενήσουν
τουρισµό διεθνούς εµβέλειας (λόγω των
Μετεώρων και της Πίνδου). Επίσης η
Καρδίτσα θεωρείται ότι µπορεί να
αναπτυχθεί ως κέντρο ανάπτυξης ήπιων
µορφών τουρισµού εθνικής εµβέλειας µε
δυνατότητες εξέλιξης σε διεθνούς εµβέλειας
(λόγω της λίµνης Πλαστήρα και του φυσικού
περιβάλλοντος).

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ότι τόσο η
Χαλκίδα όσο και η Λαµία µπορούν να
αναπτυχθούν ως κέντρο εξυπηρετήσεων,
µεταξύ άλλων, αναψυχής, αστικού
τουρισµού και πολιτιστικών υποδοµών.
Σηµειώνεται ότι και τα περισσότερα από τα
υπόλοιπα αστικά κέντρα / σηµαντικούς
οικισµούς της Περιφέρειας θεωρείται ότι
µπορούν να φιλοξενήσουν δραστηριότητες
αναψυχής, αστικού τουρισµού και
πολιτιστικού τουρισµού. Επιπλέον η Λαµία
θεωρείται ότι µπορεί να εξειδικευτεί στον
τοµέα τουριστικών υπηρεσιών ιαµατικού,
ιστορικού τουρισµού και οικοτουρισµού.

Στο Ειδικό Πλαίσιο το νότιο τµήµα της
Πελοποννήσου µε κέντρο την Καλαµάτα
αποτελούν µία ενότητα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο οι ακτές του Πατραϊκού
και Κορινθιακού κόλπου, µε κέντρο την
Πάτρα περιλαµβάνονται σε µια ενότητα, ενώ
σε µια άλλη περιλαµβάνονται οι ακτές της
∆υτικής Ελλάδας και της Β∆ Πελοποννήσου.

Στο Ειδικό Πλαίσιο ο Παγασητικός κόλπος,
οι εξωτερικές ακτές του Πηλίου, οι Σποράδες
και οι ΒΑ ακτές της Εύβοιας
περιλαµβάνονται σε µια ενότητα.

Στο Ειδικό Πλαίσιο µία ενότητα
περιλαµβάνει τις ΒΑ ακτές της Εύβοιας
µαζί µε τον Παγασητικό κόλπο, τις
εξωτερικές ακτές του Πηλίου και τις
Σποράδες και µια ενότητα τη νότια Εύβοια,
µαζί µε κάποια νησιά των Κυκλάδων
(Άνδρος, Κύθνος, Σύρος, Μύκονος, Πάρος
κλπ.), την Αττική και τη νότια Αργολίδα.

Θ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Ι. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ

(Α) Συνεδριακός Τουρισµός

ΑΡΘΡΟ 6
Ειδικές µορφές
τουρισµού

(Β) Αστικός Τουρισµός

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισµός

Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα,
Ηράκλειο και 21 επαρχ. πόλεις
µεταξύ των οποίων και η χώρα
Καλύµνου (!) Εκσυγχρονισµός και
βελτίωση του ξενοδ. δυναµικού.

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

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η δηµιουργία ζωνών
σκαφών αναψυχής εντός υφιστάµενων
λιµενικών εγκαταστάσεων.

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Στο ΠΠΧΣΑΑ το λιµάνι του Κατάκολου
προσδιορίζεται ως ειδικό τουριστικό λιµάνι
ευρύτερης ακτινοβολίας σε συνάρτηση µε
τον εθνικής σηµασίας αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Ολυµπίας και τις
διαπεριφερειακές τουριστικές – πολιτιστικές
διαδροµές Ολυµπία – Επίδαυρος – Μυκήνες
και Ολυµπία – Ήλιδα – ∆ελφοί, µε εισροές
από Ιταλία και Αδριατικό ∆ιάδροµο. Επίσης
τα λιµάνια Αστακού – Μεσολογγίου
αναγνωρίζονται ως λιµάνια εξυπηρέτησης
του θαλάσσιου τουρισµού.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στο ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται η δηµιουργία
τουριστικού λιµένα στη Σκιάθο και
τουριστικού καταφυγίου στη Σκόπελο.
Προβλέπεται επίσης η δηµιουργία ζωνών
µικρής κλίµακας για την εξυπηρέτηση
σκαφών αναψυχής στις υφιστάµενες
λιµενικές εγκαταστάσεις του Αγιόκαµπου (Ν.
Λάρισας), Αγ. Ιωάννου/Ζαγοράς,
Μηλίνας/Αργαλαστής και Βόλου (Ν.
Μαγνησίας), Λουτρακίου/Γλώσσας και
Χώρας (Σκοπέλου) και Πατητηρίου
(Αλοννήσου). Επισηµαίνεται επίσης η
δυνατότητα χωροθέτησης παρόµοιων
εγκαταστάσεων και στο Τρίκερι, καθώς και ο
εκσυγχρονισµός των λιµανιών των νησιών
ώστε να µπορούν να εξυπηρετήσουν τα νέας
τεχνολογίας ταχύπλοα σκάφη.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Στο ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται η ανάπτυξη
του λιµένα της Κύµης ως επιβατικού και
τουριστικού εθνικής εµβέλειας και οι
µαρίνες Ιτέας, Καρύστου και Σκύρου ως
πρωτεύοντα τουριστικά λιµάνια. Επίσης
επισηµαίνεται ότι µπορούν να
οργανωθούν και να αναβαθµιστούν οι
υφιστάµενες ζώνες αναψυχής εντός
λιµένων της Περιφέρειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η δηµιουργία ενιαίου
πλέγµατος πολιτισµικών πυρήνων
υπερεθνικής εµβέλειας και ένταξή τους, σε
συνδυασµό µε τα επιµέρους τοπικά
πολιτιστικά στοιχεία και ιστορικές διαδροµές,
σε επιµέρους υποσύνολα. Στο πλαίσιο αυτό
προτείνεται η κήρυξη – οριοθέτηση και
θέσπιση όρων προστασίας των σηµαντικών
αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων,
παραδοσιακών οικισµών και ιστορικών
κέντρων, η βελτίωση της προσπελασιµότητάς
τους και η ένταξή τους σε διαδροµές.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η δηµιουργία
ενιαίων δικτύων διαδροµών πολιτιστικής και
φυσικής κληρονοµιάς και ενθάρρυνση της
ελεγχόµενης ανάπτυξης ήπιων
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία,
ανάδειξη και επαναχρησιµοποίηση
παραδοσιακών συνόλων και διατηρητέων
κτιρίων

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η προστασία και
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων
και µουσείων. Ειδικότερα προτείνεται η
αναβάθµιση του χώρου των ∆ελφών, η
ανάδειξη των χώρων της Ιεράς Μονής
Προυσού και του Οσίου Λουκά σε
πολιτιστικά τοπία διεθνούς ενδιαφέροντος
καθώς και η διεύρυνση της αναβάθµισης
και ανάδειξης του χώρου των
Θερµοπυλών σε χώρο διεθνούς
πολιτιστικής προστασίας και περιοχής
εδικής προστασίας.

∆ίνονται κατευθύνσεις

Στο ΠΠΧΣΑΑ γίνεται µια γενική αναφορά στην
ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισµού σε
συνδυασµό µε την αξιοποίηση και ανάδειξη
των πολιτιστικών πόρων της περιφέρειας και
την ένταξή τους σε διαδροµές ανάπτυξης
εναλλακτικού τουρισµού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ γίνεται µια γενική αναφορά
στην ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισµού στις
ορεινές – µειονεκτικές περιοχές.

∆ε υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ανάδειξη των
χώρων της Ιεράς Μονής Προυσού και του
Οσίου Λουκά σε πολιτιστικά τοπία
διεθνούς ενδιαφέροντος. Επίσης
αναφέρεται ότι τα θρησκευτικά µνηµεία εν
γένει αποτελούν νέες εν δυνάµει ζώνες για
εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ε υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Νέα σε: Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα,
Βόλο, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα,
Ρόδο, Ζάκυνθο, Ηλεία, Μεσσηνία και
Χαλκιδική
Μόνο εκσυγχρονισµός,
συµπλήρωση και επέκταση
υπαρχόντων

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑ αναφέρεται η ενίσχυση του
Ορχοµενού µε υποδοµές αναψυχής και
συγκεκριµένα µε ΠΟΑΠ∆
αυτοκινητοδροµίου.
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ,
λόγω απουσίας χιονοδροµικών κέντρων.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

(Ε1.3) Καταδυτικός

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η επενδυτική
ενίσχυση για την αναβάθµιση των
χιονοδροµικών κέντρων Παρνασσού και
Τυµφρηστού (βλ. επίσης οµάδα Β3).
∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

(Ε1.4) Ορεινού χώρου

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται ως κατεύθυνση η
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού,
µε έµφαση, µεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη
ιαµατικού τουρισµού, µε αξιοποίηση των
ιαµατικών πηγών Κυλλήνης και Καϊάφα
µέσω ειδικών ολοκληρωµένων
προγραµµάτων ανάπτυξης θεραπευτικού
τουρισµού.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η διερεύνηση της
αξιοποίησης των ιαµατικών πηγών
Σµοκόβου, Μακρυράχης Ν. Καρδίτσας,
Κόκκινου Νερού Ν. Λάρισας κ.α..

Στο ΠΠΧΣΑΑ προτείνεται η ενίσχυση
ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων
προς τον «επιλεκτικό τουρισµό», µε την
ανάληψη σηµαντικών επενδύσεων στο
θεραπευτικό τουρισµό στις περιοχές
Υπάτης, Θερµοπυλών, Πλατυστόµου,
Καµένων Βούρλων και Αιδηψού. Τα
ιαµατικά αυτά κέντρα προτείνεται να
αναπτυχθούν σε συµπληρωµατική
λειτουργία µεταξύ τους και µε τους άλλους
µεγάλους πόλους.

(∆) Πολιτισµικός Τουρισµός

(∆1) Θρησκευτικός Τουρισµός

(Ε) Αθλητικός Τουρισµός

(Ε1.1) Γκόλφ

(Ε1.2) Χιονοδροµικός

(ΣΤ) Ιαµατικός – θεραπευτικός
τουρισµός

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΧΣΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΧΣΑΑ
(Ζ) Φύσης (ΟικοτουρισµόςΑγροτουρισµός)

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΧΣΑΑ
∆ίνονται κατευθύνσεις

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία των
ορεινών όγκων και η θεσµοθέτηση όλων των
περιοχών προστασίας (NATURA, υγρότοποι,
περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί
χώροι, δάση κλπ.), η ανάδειξή τους και η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων (οικοτουρισµός
κλπ.) που δε θα υποβαθµίζουν την
περιβαλλοντική τους αξία. Επίσης προτείνεται
η σύσταση και λειτουργία φορέων διαχείρισης,
η πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού και
η υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η δηµιουργία
ενιαίων δικτύων διαδροµών πολιτιστικής και
φυσικής κληρονοµιάς και ενθάρρυνση της
ελεγχόµενης ανάπτυξης ήπιων
παραγωγικών δραστηριοτήτων
(οικοτουρισµός, αγροτουρισµός).
Επίσης προωθείται η δηµιουργία
υποστηρικτικών υποδοµών πιστοποίησης
της ποιότητας των προϊόντων.
Τέλος προτείνεται η ανάδειξη – αξιοποίηση
και ορθολογική διαχείριση του πλούσιου
υδάτινου δυναµικού που χαρακτηρίζει την
Περιφέρεια.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η προστασία των
προστατευόµενων περιοχών, η αύξηση του
αριθµού και της έκτασής τους και η
διαχείρισή τους µε γνώµονα την εύρεση και
αξιολόγηση των επιτρεπόµενων
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης η
προστασία και προώθηση
επώνυµων/τοπκών προϊόντων ποιότητας
που θα ωφελήσει την προσπάθεια
ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού στις
ορεινές και προβληµατικές περιοχές της
περιφέρειας.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ανάπτυξη
οικοτουρισµού, αγροτουρισµού και
δίνονται κατευθύνσεις ανά ΟΤΑ για τη
χωροθέτηση ήπιων τουριστικών
εγκαταστάσεων οικοτουρισµού,
αγροτουρισµού. Επίσης προωθείται η
ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας
προς την κατεύθυνση εµφάνισης
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης.

Στο ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται η ανάγκη
προώθησης επώνυµων προϊόντων και
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, η
ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή
και οργάνωση της εµπορίας και µεταποίησής
τους και η διασύνδεση της διάθεσής τους µε
τις επιχειρήσεις εναλλακτικών µορφών
τουρισµού (παραδοσιακή γαστρονοµία,
οινοποιεία, φάρµες υγιεινής διαβίωσης και
διατροφής κ.α.)
Επίσης προβλέπεται η συνεργασία του
τουριστικού τοµέα µε τον πρωτογενή και
δευτερογενή τοµέα καθώς και η εποχική
συµπληρωµατικότητά τους.
Τέλος προβλέπεται η αξιοποίηση της τοπικής
αγροτικής παραγωγής (ελιές, ελαιόλαδο, κρασί
«ονοµασίας προέλευσης», µαστίχας), µε
τυποποίηση, κατοχύρωση σήµατος ποιότητας
και προβολή/προώθηση/εµπορία των
προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
(Η) Γεωτουρισµός

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

(Θ) Άλλες Ειδικές µορφές
τουρισµού

∆ίνονται κατευθύνσεις

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

Στο ΠΠΧΣΑΑ προωθείται η ανάπτυξη
βιοτεχνίας – χειροτεχνίας παραδοσιακών
προϊόντων λαϊκής τέχνης στο πλαίσιο
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την
ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

∆εν υπάρχει ειδική αναφορά στο ΠΠΧΣΑΑ.

