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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3205/5-2-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το
Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι:
Η απόφαση αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) Τουρισμού, προέκυψε μετά
από την ακύρωση του ΕΧΠ Τουρισμού του 2013, καθότι κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),
στις αρχές του 2015. Το γεγονός ότι το ΣτΕ επικαλέστηκε τυπικούς, διαδικαστικούς λόγους, για την
ακύρωση του ΕΧΠ Τουρισμού, δεν συνεπάγεται ότι δεν συνέτρεχαν ταυτόχρονα, ουσιαστικοί λόγοι
ακύρωσης του. Η βελτίωση του περιεχομένου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, προς την κατεύθυνση
διαμόρφωσης μιας διαφοροποιημένης πολιτικής ανάπτυξης και οργάνωσης του τουρισμού, σύμφωνη με
τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών του χώρου, αποτελεί βασική
επιδίωξη της αναθεώρησης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας
προϊόντος με όρους αειφορίας. Σε αυτή την κατεύθυνση:
Τον Απρίλιο του 2017, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση της μελέτης αναθεώρησης του
ΕΧΠ Τουρισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να επισπεύσουμε τη
διαδικασία ανάθεσης (ξεπερνώντας τους τότε χρονικούς και χρηματοδοτικούς
περιορισμούς του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΥΠΕΝ)
Τον Μάιο του 2017 εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση της μελέτης
αναθεώρησης
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Τις αμέσως επόμενες ημέρες, υπογράφεται μεταξύ του ΥΠΕΝ και του επιλεγέντα
προσωρινού αναδόχου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάθεση, και στη
συνέχεια, η εκπόνηση της μελέτης για το ΕΧΠ Τουρισμού
Κλείδωσε μόλις, η χρηματοδότηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΕΧΠ για τον Τουρισμό, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση
για τη θεσμοθέτηση του ΕΧΠ, και θα «τρέξει» παράλληλα με την εκπόνηση της μελέτης
αναθεώρησης
Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της περιόδου από την ακύρωση του ΕΧΠ Τουρισμού το 2015
και έπειτα, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2017 ήταν σε ισχύ το ΕΧΠ του 2009, μετά
την ισχύ του οποίου η χωροθέτηση και αδειοδότηση των τουριστικών υποδομών ακολουθεί τις
κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.
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