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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωµένο 

επιχειρησιακό σχέδιο µε σκοπό την ανάπτυξη ενός οικισµού τουριστικών κατοικιών 

για αλλοδαπούς από οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή. Η εργασία βασίστηκε σε 

πραγµατικά δεδοµένα, µε αφορµή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο για την αγορά του Ακινήτου του Παλιουρίου στην Κασσάνδρα 

Χαλκιδικής από υποψήφιους επενδυτές, για την κατασκευή των τουριστικών 

κατοικιών. Αρχικά παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αφίξεις και 

προέλευση των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα µας, καθώς και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά µε τη αγορά της εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες 

χώρες. Ακολούθως, παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόµενη επένδυση για την 

ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών µε όλα τα χαρακτηριστικά που αυτή θα έχει, τα 

τεχνικά στοιχεία και τον συνολικό προϋπολογισµό. Η εργασία περιλαµβάνει επίσης 

εξέταση της βιωσιµότητας της επένδυσης και διαµόρφωση µιας ρεαλιστικής 

οικονοµικής προσφοράς από πλευράς υποψήφιου επενδυτή για την αγορά του 

Ακινήτου στο πλαίσιο του συγκεκριµένου διαγωνισµού. Ολοκληρώνεται µε την 

εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής 

κατοικίας στην Ελλάδα και τις θετικές επιπτώσεις της στον τουρισµό γενικότερα. 
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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ξεκινώντας την ανάλυσή µας για το ζήτηµα της τουριστικής κατοικίας, είναι 

απαραίτητο να αποσαφηνίσουµε πρώτα τους σχετικούς µε το θέµα όρους, έτσι όπως 

αυτοί εµφανίζονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

Ο όρος «τουριστική κατοικία» δεν αποδίδει κυριολεκτικά κάποιον αντίστοιχο 

ξενόγλωσσο όρο. Η υιοθέτησή του από τους Έλληνες επιχειρηµατίες του τουριστικού 

τοµέα, αλλά και αρθρογράφους, οφείλεται µάλλον στην προσπάθεια να πλησιάσουν 

νοηµατικά τον όρο residential tourism, δηλαδή το είδος τουρισµού το οποίο 

περιφραστικά θα ονοµάζαµε ως «τουρισµό κατοικίας» ή καλύτερα ως «τουρισµό 

δεύτερης κατοικίας». Ο επιθετικός προσδιορισµός «τουριστική» χρησιµοποιήθηκε 

ιδιαίτερα στην αρχή της σχετικής συζήτησης στην Ελλάδα, προκειµένου να γίνει 

σαφής η διαφορά αυτών των κατοικιών από τις κοινές παραθεριστικές κατοικίες (τα 

γνωστά «εξοχικά»), τα οποία στο µεγαλύτερο βαθµό έως σήµερα στη Χώρα µας, 

ανήκουν σε ηµεδαπούς (δηλαδή µόνιµους κατοίκους της χώρας). 

Αντίθετα, οι τουριστικές κατοικίες, δοµούµενες σε οργανωµένα συγκροτήµατα µε ή 

χωρίς ξενοδοχειακές µονάδες, ή εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 

(γήπεδα γκολφ, συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ.), φιλοδοξούν να 

αποτελέσουν το όχηµα της νέας ώθησης στην τουριστική ανάπτυξη της Χώρας, 

στοχεύοντας κυρίως σε αλλοδαπούς τουρίστες (δηλαδή µη µόνιµους κατοίκους της 

χώρας) σχετικά υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. Στην περίπτωση αυτή ο όρος 

«τουριστική κατοικία» εκφράζει, θα λέγαµε, το σύνολο του συγκροτήµατος 

(ξενοδοχείο + ειδική τουριστική υποδοµή + παραθεριστικές κατοικίες). Στην 

πραγµατικότητα, η τουριστική κατοικία, έχει τα χαρακτηριστικά της παραθεριστικής 

κατοικίας, η οποία ενδέχεται να συνυπάρχει στην ίδια έκταση είτε µε ξενοδοχείο 

(στην περίπτωση αυτή ενδεχοµένως και να παρέχονται και στους αγοραστές των 

κατοικιών ξενοδοχειακές υπηρεσίες), είτε µε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδοµής, σε κάθε περίπτωση όµως δεν παύει κατ' ουσία να αποτελεί µια 

παραθεριστική κατοικία. 

Η τουριστική κατοικία είναι ένα ζήτηµα µε πολλές προεκτάσεις, που απασχολεί εδώ 

και καιρό το σύνολο του τουριστικού τοµέα, την πολιτική ηγεσία στα συναρµόδια 

Υπουργεία, αλλά και τα επενδυτικά σχήµατα, άλλων κλάδων, όπως του 

κατασκευαστικού ή του τραπεζικού, που διαβλέπουν ένα ελπιδοφόρο µέλλον µε την 
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είσοδό τους σ' αυτήν την αγορά. Είναι γεγονός, ότι η συζήτηση για το θέµα της 

τουριστικής κατοικίας καλύπτει πολλά πρόσθετα ζητήµατα από τη διάκριση µεταξύ 

τουριστικής και παραθεριστικής κατοικίας. Αφορά πάνω απ' όλα το χωροταξικό και 

πολεοδοµικό σχεδιασµό και την προστασία του περιβάλλοντος και υπό αυτό το 

πρίσµα, αγγίζει θέµατα που αποτελούν «αγκάθι» όχι µόνο για τον ελληνικό τουρισµό 

αλλά και για το πολεοδοµικό σύστηµα της χώρας γενικότερα. Η προοπτική της 

εισαγωγής του προτύπου της τουριστικής κατοικίας, επιβάλλει να επανεξεταστούν σ' 

ένα συνολικό πλαίσιο τα θέµατα των χρήσεων γης, των κορεσµένων τουριστικά 

περιοχών, της άναρχης δόµησης και συνακόλουθης υποβάθµισης του φυσικού και 

δοµηµένου περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, των όρων της εκτός σχεδίου δόµησης 

για επενδυτικούς αλλά και για µη επενδυτικούς σκοπούς. 

Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να παρουσιάσει σε έκταση όλες τις 

διαστάσεις του φαινοµένου της τουριστικής κατοικίας. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα ήταν 

αδύνατο δεδοµένων των περιορισµών που έχουν τεθεί ως προς το µέγεθός της.  

Στόχος της είναι να αποτελέσει  ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο µε σκοπό 

την δηµιουργία ενός οικισµού τουριστικών κατοικιών, οι οποίες θα διατεθούν προς 

πώληση, στη Χαλκιδική. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία επιθυµεί να αξιοποιήσει το 

Ακίνητο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που περιλαµβάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις 

του «Ξενία» και του Κάµπινγκ Παλιουρίου στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, 

δράττοντας της ευκαιρίας της αποκρατικοποίησης του Ακινήτου, και να προτείνει 

προς τον οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή ένα πιθανό, ρεαλιστικό και βιώσιµο 

πλάνο τουριστικής εκµετάλλευσης της συγκεκριµένης έκτασης. 

Όσον αφορά στη δοµή και το περιεχόµενο της µελέτης, αρχικά παρουσιάζεται η 

πρόσκληση ενδιαφέροντος για το συγκεκριµένο Ακίνητο προς τους υποψήφιους 

επενδυτές από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 

(ΤΑΙΠΕ∆) και το αντικείµενο της επένδυσης αυτής. Στη συνέχεια, παρατίθενται 

στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αφίξεις και την προέλευση των αλλοδαπών 

τουριστών στην Ελλάδα και τις κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίοι θα 

αποτελέσουν τους υποψήφιους µελλοντικούς αγοραστές των κατοικιών αυτών, καθώς 

και τα εξαιρετικά τουριστικά πλεονεκτήµατα του Νοµού Χαλκιδικής. 
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 Ακολούθως, εξετάζεται η αγορά της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα και στους 

βασικότερους ανταγωνιστές µας, οι παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς 

καθώς και οι ιδιαιτερότητές της. 

 Σε επόµενα κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόµενη επένδυση για την 

ανάπτυξη του Ακινήτου, µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της, τις γενικές αρχές 

σχεδιασµού, κατασκευής και λειτουργίας, όπως επίσης και τα τεχνικά στοιχεία και το 

κόστος της επένδυσης, παρουσιάζοντας έναν αναλυτικό συνολικό προϋπολογισµό για 

την επένδυση αυτή. 

Κλείνοντας, η µελέτη εξετάζει τη βιωσιµότητα της επένδυσης αυτής λαµβάνοντας 

υπόψη και τη προσφορά που θα πρέπει να καταθέσει ο υποψήφιος επενδυτής για την 

απόκτηση του Ακινήτου του Παλιουρίου, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται µε την 

εξαγωγή συµπερασµάτων, όσον αφορά στη βιωσιµότητα της συγκεκριµένης 

επένδυσης και στην ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα γενικότερα. 

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι για τις ανάγκες εκπόνησης της διπλωµατικής 

εργασίας, αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις σε αλλοδαπούς και τις 

τιµές πώλησης ανά τετραγωνικό µέτρο των τουριστικών κατοικιών σε όλη την 

Ελλάδα και το νοµό Χαλκιδικής από πολλούς φορείς και υπηρεσίες, όπως την 

ΕΛΣΤΑΤ, Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, Υποθηκοφυλακείο Κασσάνδρας, 

Σύνδεσµο Ελλήνων Κτηµατοµεσιτών, Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους κλπ. 

∆υστυχώς κανείς δεν διαθέτει-χορηγεί επίσηµα, συγκεντρωµένα και επεξεργασµένα 

στατιστικά στοιχεία για το ζήτηµα των πωλήσεων των τουριστικών κατοικιών, καθώς 

φαίνεται ότι το συγκεκριµένο αντικείµενο βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο 

ανάπτυξης στη χώρα. Έτσι λοιπόν, για τη συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας 

χρησιµοποιήθηκαν  σχετικά στοιχεία που βρέθηκαν διαθέσιµα στο διαδίκτυο.  
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Β.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Β.1.  Φορέας Πρόσκλησης 

Το "Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε." 

("ΤΑΙΠΕ∆"), εταιρεία που ιδρύθηκε σύµφωνα µε το Νόµο 3986/2011, περί 

"Επειγόντων Μέτρων Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 2012-2015", (ΦΕΚ Α' 

152/01.07.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ("Ν. 3986/2011"), και ανήκει κατά 

ποσοστό 100% στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ("Ε∆"), έχει αναλάβει την αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Ε∆, καθώς και περιουσιακών 

στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ’ 

ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ε∆ ή σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Ν.Π.∆.∆.), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων, όπως 

αναφέρεται στον Πίνακα ΙΙ του Κεφαλαίου Β' του Νόµου 3985/2011 "Μεσοπρόθεσµο 

Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ Α' 151/01.07.2011) και 

στους πίνακες του Παραρτήµατος IV "Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων" του 

Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, που αποτελεί µε τη 

σειρά του το Παράρτηµα V του άρθρου 4 του νόµου 4046/2012 «Έγκριση των 

Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 

και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 

και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση 

της εθνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ Α’ 28/14.02.2012). 

 

Β.2.  Αντικείµενο της Επένδυσης 

Ενόψει των ανωτέρω, το Ταµείο αποφάσισε να προχωρήσει µεταξύ άλλων στη 

διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισµού ("∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία"), µε σκοπό την 

αξιοποίηση µίας εκτάσεως, συνολικής επιφανείας διακοσίων έντεκα χιλιάδων 

τετραγωνικών µέτρων (211.000 τ.µ.) περίπου, που βρίσκεται στη νοτιανατολική 

παραθαλάσσια πλευρά της Χερσονήσου Κασσάνδρας, στην περιοχή τέως 

Κοινοτήτων Παλιουρίου και Καψοχώρας (Πευκοχωρίου) Χαλκιδικής και νυν ∆ήµου 

Κασσάνδρας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής 
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Μακεδονίας και περιλαµβάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Ξενία και Κάµπινγκ 

Παλιουρίου (συνολικής δοµηµένης επιφάνειας περίπου τεσσάρων χιλιάδων 

επτακοσίων ογδόντα έξι τετραγωνικών µέτρων (4.786 τ.µ.) συµπεριλαµβανοµένων 

των στεγασµένων χώρων), που εντοπίζονται στον όρµο Καναπίτσα ("Ακίνητο") 

(Εικόνα 1).  

 

 

Εικόνα 1: Άποψη του Ακινήτου από δορυφόρο 

 

Το Ακίνητο ανήκει σήµερα κατά πλήρη κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισµό 

Τουρισµού ("ΕΟΤ"). Βρίσκονται, όµως, ήδη σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες για 

τη µεταβίβαση του Ακινήτου στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν. 3986/2011. 

 Η αξιοποίηση του Ακινήτου θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ανάπτυξης τουριστικών - 

παραθεριστικών κατοικιών και άλλων εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της χρήσης γης 

"Παραθεριστικό - Τουριστικό Χωριό" και της λειτουργίας ξενοδοχειακής µονάδας 

στο πλαίσιο της χρήσης γης "Τουρισµός - Αναψυχής", όπως οι εν λόγω χρήσεις 

προβλέπονται στο Άρθρο 11 του Ν. 3986/2011.  
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Σύµφωνα µε το ΤΑΙΠΕ∆, το πλάνο πιθανής εκµετάλλευσης του ακινήτου µπορεί να 

περιλαµβάνει µέχρι και: 

• Πολυτελές ξενοδοχείο 3.658 τ.µ. (µέσω ενοικίασης ή παραχώρησης του 

Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ και του Κάµπινγκ Παλιουρίου) 

• 19.954 τ.µ. εξοχικών κατοικιών και βιλλών – ξενοδοχείων (πλήρη κυριότητα) 

Συγκεκριµένα, το Ταµείο πρόκειται να συστήσει ανώνυµη εταιρεία στην οποία θα 

µεταβιβάσει δικαίωµα κυριότητας επί συγκεκριµένου τµήµατος του Ακινήτου και 

δικαίωµα επιφανείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, όσον αφορά στο 

τµήµα αυτού που περιλαµβάνει την ξενοδοχειακή µονάδα. Στο πλαίσιο της 

∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας, το Ταµείο θα µεταβιβάσει τις µετοχές της εν λόγω 

εταιρείας στον Επιλεγέντα Επενδυτή ("Συναλλαγή"). 
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Γ.  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Γ.1.  Στοιχεία Τουριστικής Κίνησης 

Γ.1.1.  ∆είκτης Αφίξεων Τουριστών 

Η εξέλιξη του κλάδου των τουριστικών κατοικιών στην Ελλάδα θα πρέπει να 

εξετασθεί παράλληλα µε το ρυθµό εξέλιξης της τουριστικής κίνησης στη χώρα. 

Μείωση παρουσίασε ο αριθµός των αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα 

µας το 2012 σε σχέση µε το 2011. Ειδικότερα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του 

ΣΕΤΕ, το 2012 αφίχθησαν στην Ελλάδα συνολικά 15.517.622 αλλοδαποί τουρίστες 

έναντι 16.427.247 το 2011 (µείωση 5,5% την περίοδο 2012/11) και 15.007.493 το 

2010 (αύξηση 9,5% την περίοδο 2011/10).  

Ωστόσο, το α’ τρίµηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) του 2013 καταγράφηκαν 1.023.354 

αφίξεις έναντι 978.559 αφίξεων για το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012, ήτοι 4,6% 

αύξηση στις αφίξεις για το 2013, γεγονός που υποδηλώνει την αλλαγή του κλίµατος 

στις τουριστικές αφίξεις για την Ελλάδα. Οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 

κατέγραψαν αύξηση κατά την περίοδο 2005-2012, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 

1%. 

Με το κλείσιµο του οκτάµηνου του 2013 επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις στελεχών 

της αγοράς για την ανοδική πορεία της τουριστικής κίνησης το 2013, καθώς ήδη 

καταγράφηκαν σηµαντικές αυξήσεις τόσο σε παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης όσο 

και σε νέες αγορές από ολόκληρο τον κόσµο. 

Ειδικότερα στη Γερµανία καταγράφεται αύξηση 10%, στην Αυστρία η αύξηση 

κυµαίνεται στο 33%, ενώ από την Πολωνία οι διανυκτερεύσεις σε σχέση µε πέρσι 

κατά την αντίστοιχη περίοδο έχουν αυξηθεί κατά 39%. Οµοίως από τη Βρετανία 

καταγράφονται σηµαντικές αυξήσεις, ενώ ανοδική τροχιά παρουσίασαν και οι αφίξεις 

από Ρωσία, ΗΠΑ, Καναδά και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες 

Η θετική αυτή εξέλιξη αναµένεται να συνεχιστεί µέχρι το ∆εκέµβριο, γεγονός που 

λογικά θα επιβεβαιωθεί από τα τελικά επίσηµα στοιχεία που θα δηµοσιοποιηθούν 

στις αρχές του επόµενου έτους. Αντίστοιχη προοπτική διαφαίνεται και για το έτος 

2014 µε δεδοµένα τις συνεχιζόµενες αρνητικές πολιτικές εξελίξεις σε ορισµένες από 
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τις ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου και τη µείωση των τιµών των 

προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.  

Η πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας επιλέγει το 

αεροπλάνο ως µέσο µεταφοράς και ειδικότερα τις ναυλωµένες πτήσεις (charter). 

Συγκεκριµένα, το 2012, 70,8% του συνολικού αριθµού των τουριστών που έφθασαν 

στην Ελλάδα ταξίδεψαν αεροπορικώς. Αρκετά λιγότεροι ήταν οι τουρίστες που 

έφθασαν στη χώρα µας οδικώς (µερίδιο 24,1% επί των συνολικών αφίξεων), 

θαλασσίως (5,1%), ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες των 

σιδηροδρόµων.     

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΤΕ για το 2012, στο αεροδρόµιο της Αθήνας 

αφίχθηκε το 22,6% του συνόλου των αεροπορικών αφίξεων και ακολούθησαν σε 

κίνηση τα αεροδρόµια του Ηρακλείου και της Ρόδου στα οποία αφίχθηκε το 18,7% 

και 14,2% αντίστοιχα. Τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο συγκεντρώνεται 

το ήµισυ περίπου του συνόλου των ετήσιων αφίξεων στη χώρα µας (56%). Στον 

παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των τουριστικών εσόδων για την 

περίοδο 2000-2012. 

Πίνακας 1: ∆ιεθνείς Τουριστικές Εισπράξεις 2000-2012 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος 
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 Όπως προκύπτει από τα συγκεκριµένα στοιχεία, τα τουριστικά έσοδα παρουσίασαν 

πτωτική πορεία τα τελευταία δύο χρόνια (2011-2012), της τάξεως του 4,6%  µετά από 

την αύξηση που παρατηρήθηκε το 2010-2011 (9,3%). 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, η πορεία του αριθµού των αφίξεων των αλλοδαπών 

επισκεπτών στη χώρα µας, αποτελεί έναν µόνο παράγοντα µε βάση τον οποίο 

µπορούν να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα του ελληνικού τουρισµού. Είναι 

απαραίτητος ο συνυπολογισµός των διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν από 

τον αριθµό των τουριστών που αφίχθησαν και κυρίως η συναλλαγµατική απόδοση 

της τουριστικής κίνησης.  

Σχετικά αντίστοιχοι των ρυθµών αύξησης του τουριστικού ρεύµατος προς τη χώρα 

µας είναι οι ρυθµοί εξέλιξης των προσφεροµένων κλινών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, το 2012 καταγράφηκαν 771.271 κλίνες έναντι 

682.050 κλινών το 2005 (µέση ετήσια µεταβολή 1,6%). Στη δεκαετία του 1970 

σηµαντική αύξηση παρουσίασαν οι κλίνες υψηλών κατηγοριών σε αντίθεση µε τη 

δεκαετία του 1980 κατά την οποία αυξήθηκαν οι κλίνες των µικρότερων κατηγοριών, 

γεγονός στο οποίο συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό ο αναπτυξιακός νόµος 1262/82. 

Αντίθετα, η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται ως η εποχή των επεκτάσεων, των 

ανακαινίσεων και του εκσυγχρονισµού των υφισταµένων µονάδων, δεδοµένου ότι η 

κρίση που ανέκυψε στον ελληνικό τουρισµό οδήγησε σε µείωση του ρυθµού ίδρυσης 

νέων ξενοδοχειακών καταλυµάτων. 

Στη διαµόρφωση της σηµερινής εικόνας του ξενοδοχειακού δυναµικού θα πρέπει 

παράλληλα να ληφθούν υπόψη, σύµφωνα µε παράγοντες του εξεταζόµενου κλάδου, 

τα εξής: 

• Η πολιτική δηµιουργίας νέων µονάδων δεν ακολούθησε τις συγκεκριµένες 

ανάγκες του ελληνικού τουρισµού τόσο σε ποιοτικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά 

στη χωροταξική κατανοµή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

ποσοτικά ικανοποιητικού αριθµού κλινών, χωρίς όµως να ακολουθηθούν ποιοτικές 

προδιαγραφές και να ληφθούν υπόψη µακροπρόθεσµες τάσεις της αγοράς.  

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για τη βελτίωση του 

ξενοδοχειακού δυναµικού, ωστόσο δεν µπορούν να επιλύσουν τη βασική ανάγκη 

απουσίας νέων ξενοδοχειακών µονάδων. 
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• Η πολιτική των κινήτρων δηµιουργίας νέων µονάδων αλλά και γενικότερα της 

ενίσχυσης των τουριστικών επενδύσεων µέσω των αναπτυξιακών νόµων ήταν 

ασαφής, χωρίς να λαµβάνει υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες του τουρισµού. Αυτό έχει 

σχέση τόσο µε το ύψος των κινήτρων όσο και µε τη γεωγραφική κατανοµή αυτών. 

Το αποτέλεσµα ήταν να παρέχονται ενισχύσεις για τη δηµιουργία επενδύσεων σε 

περιοχές που ήταν εκτός τουριστικής αγοράς, µε συνέπεια ή να µη συγκέντρωναν 

επενδυτές ή οι επενδύσεις στην πορεία να απέβαιναν µη βιώσιµες. Επιπλέον, τα 

κίνητρα αυτά περιέπλεξαν περισσότερο τα πράγµατα, καθώς δεν αποτελούσαν 

µέρος ενός γενικότερου πλαισίου τουριστικής πολιτικής και είχαν µόνο 

οικονοµική διάσταση, δηµιουργώντας έτσι µια προβληµατική κατάσταση. 

• Σχετικά τέλος µε τη µέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη στην Ελλάδα το 

συγκεκριµένο µέγεθος παρουσίασε διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 1996-

1999 ενώ το 2000 µειώθηκε σε 691,5 δολάρια. Μείωση όµως παρουσιάζει τόσο το 

2002 όσο και το 2003, το 2005 διαµορφώνεται σε €714,4, ενώ το 2012 έχει 

υποχωρήσει στα €646. 

 

Γ.1.2.  Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα 

Το 2012, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν επίσηµα και ολοκληρωµένα 

στοιχεία, καταγράφηκε υποχώρηση των αφίξεων από τις παραδοσιακές αγορές των 

περισσότερων χωρών της ΕΕ, µε αποτέλεσµα να καταγραφεί µείωση 8,5% σε σχέση 

µε το 2011. Οι µεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στην πολωνική αγορά (-43,5%), 

από την οποία προσελκύσαµε 200.000 λιγότερους τουρίστες. Σηµαντική κάµψη ση- 

µειώθηκε επίσης στη γαλλική (-15%), την Ολλανδική (-14%), την ελβετική (-17,1%) 

και τη φιλανδική αγορά (-8,1%). Η γερµανική αγορά, που είναι ο µεγαλύτερος 

τροφοδότης του ελληνικού τουρισµού, υποχώρησε κατά 5,9%, γεγονός που 

µεταφράζεται σε 150.000 λιγότερες αφίξεις (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

Ο εισερχόµενος τουρισµός από τη Βόρεια Ευρώπη, και ιδιαίτερα από τη Γερµανία, 

την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες, επηρεάστηκε αρνητικά από την πολιτική 

συγκυρία που δηµιούργησε η αβεβαιότητα, τα δυσφηµιστικά σχόλια των διεθνών 

ΜΜΕ γύρω από την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας και τον 

κίνδυνο εξόδου από την ευρωζώνη (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2: Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα κατά Χώρα Προέλευσης 

 

 

 

 

 

 

 

Το αρνητικό κλίµα επιδεινώθηκε από την πολιτική αβεβαιότητα που υπήρχε στη 

χώρα την άνοιξη του 2012. Η κορύφωση της αστάθειας στη χώρα µας συνέπεσε µε 

την περίοδο που οι ευρωπαίοι επιλέγουν τον προορισµό των θερινών τους διακοπών 

και µε την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, η 

κατάσταση στην τουριστική αγορά οµαλοποιήθηκε, αλλά ήταν αργά για να 

καταγραφεί ισχυρή αναστροφή της πτωτικής τάσης, ώστε να αντισταθµιστεί η ζηµιά 
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του 1ου επταµήνου. Η ισχυρή πτώση από τις αγορές της Νότιας Ευρώπης θα πρέπει 

να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην οικονοµική ύφεση, µε την οποία βρίσκονται 

αντιµέτωπες οι συγκεκριµένες χώρες. 

 

∆ιάγραµµα 1: Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα (% µεταβολή 2012/2011) 

 

 

Εξαίρεση στην πτωτική πορεία που ακολούθησαν οι αγορές των χωρών της ΕΕ 

αποτέλεσε η Μεγάλη Βρετανία. Το 2012 προσελκύσαµε 160.000 περισσότερους 

Άγγλους (+9,3%). Παρά την εντυπωσιακή άνοδο, σε απόλυτους αριθµούς η αγγλική 

αγορά εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 350.000 από τα υψηλότερα επίπεδα του 

2008 (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

Η γερµανική αγορά εξακολούθησε για µια ακόµα χρονιά να διατηρεί τη θέση της 

µεγαλύτερης πηγής προέλευσης τουριστικών ροών στην Ελλάδα, µε δεύτερη τη 

Μεγάλη Βρετανία και τρίτη τη Γαλλία (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

∆ύο αγορές, οι οποίες εξακολούθησαν να αναπτύσσονται µε υψηλούς ρυθµούς παρά 

τη µεγάλη άνοδο που είχαν σηµειώσει και κατά το προηγούµενο έτος, είναι η ρωσική 
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και η νορβηγική. Η ρωσική αγορά διευρύνθηκε κατά 18,4% µετά από την 

εντυπωσιακή άνοδο του 63,8% που είχε καταγράψει το 2011. Η ρωσική αγορά µε 

875.000 αφίξεις το 2012 αναρριχήθηκε στην 4η θέση της κατάταξης, ξεπερνώντας σε 

µέγεθος την ιταλική αγορά. Οι αφίξεις από τη Νορβηγία αυξήθηκαν κατά 29,8% µετά 

από µια ανάλογη αύξηση το 2011. Την ανοδική πορεία συνέχισε και η τουρκική 

αγορά που αυξήθηκε κατά 9,1% (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

Μετά την Τουρκία, η δεύτερη µεγαλύτερη ασιατική αγορά είναι το Ισραήλ. Φέτος 

σηµείωσε κάµψη κατά 8,1%, µετά από άνοδο της τάξης του 139% κατά το 

προηγούµενο έτος. Οι αφίξεις από την Άπω Ανατολή µειώθηκαν σηµαντικά, κυρίως 

λόγω της καθίζησης του επιχειρηµατικού τουρισµού. 

Ανησυχητική πτώση καταγράφηκε και στις αφίξεις από την Αµερική. Η αγορά των 

ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 22,9% και του Καναδά κατά 27,8% (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

 

∆ιάγραµµα 2: Εξέλιξη Μεριδίων Αλλοδαπού Τουρισµού στην Ελλάδα ανά Περιοχή (%) 

 

 

Συνοπτικά, η εικόνα των επιµέρους αγορών το 2012 δείχνει σηµαντική συρρίκνωση 

των µεριδίων από την Αµερική και τις χώρες της ΕΕ. Οι αγορές της Ασίας 

βελτιώνουν ελαφρά το µερίδιό τους, κυρίως χάρη στην ανοδική δυναµική που 

εξακολουθεί να εµφανίζει η τουρκική αγορά. 
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Το µερίδιο των χωρών της ΕΕ µειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες. Στη 

µεγαλύτερή τους έκταση οι απώλειες αυτές καλύπτονται από την άνοδο των αφίξεων  

τουριστών που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες που δεν συµµετέχουν στην ΕΕ 

(Ρωσία, Νορβηγία). 

Τέλος, η σηµαντική πτώση των αφίξεων από Κίνα και Ιαπωνία καταδεικνύει ότι οι 

κάτοικοι των χωρών αυτών συνδυάζουν τα ταξίδια προς την Ελλάδα µε εµπορικές ή 

άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ελληνικοί προορισµοί 

δεν έχουν καταξιωθεί ως σηµαντικά κέντρα περιηγητικού τουρισµού στις 

αναδυόµενες αγορές της Ασίας (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

 

Γ.1.3.  Οι Εξελίξεις στις Ανταγωνίστριες Χώρες  

Από τον Πίνακα 3, προκύπτει πως όλες οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας 

πέτυχαν άνοδο των αφίξεων µέσα στο 2012. Στην Κροατία οι αφίξεις αλλοδαπών 

αυξήθηκαν κατά 5,1%, στην Πορτογαλία κατά 4%, την Κύπρο κατά 3% και την 

Τουρκία κατά 1,1%. Αντίθετα, στην Ελλάδα καταγράφηκε µείωση των αφίξεων 

αλλοδαπών κατά 5,5% (Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

 

Πίνακας 3: Εξέλιξη Αλλοδαπού Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες 
% Μεταβολή 

 

 



«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Τουριστικών Κατοικιών για Αλλοδαπούς» 
 

 

20 
 

Στο επίπεδο των τουριστικών εισπράξεων ξεχωρίζουν οι θετικές επιδόσεις της 

Πορτογαλίας (5,6%). Η Ιταλία πέτυχε µεγαλύτερο ρυθµό ανόδου των εισπράξεων σε 

σχέση µε τις αφίξεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατάφερε να διαθέσει το προϊόν 

της σε υψηλότερες τιµές, ενώ στην περίπτωση της Ισπανίας φαίνεται ότι οι τιµές 

υστέρησαν ελαφρά έναντι του 2011. Στην Τουρκία και στην Κύπρο το ποσοστό 

µεταβολής των αφίξεων φαίνεται να υπερβαίνει αυτό των εισπράξεων. Η Ελλάδα 

εισέπραξε 4,6% λιγότερα έσοδα το 2012 σε σχέση µε το 2011 (∆ιάγραµµα 3) 

(Ι.Τ.Ε.Π., 2013). 

 

∆ιάγραµµα 3: Ποσοστιαία Μεταβολή Βασικών Τουριστικών Μεγεθών 2012/2011 

 

 

Γ.2.  Ο Νοµός Χαλκιδικής 

Γ.2.1.  Γενικά Στοιχεία 

Ο νοµός Χαλκιδικής έχει έκταση 2.886 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 

108.714 κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2011, ο οποίος 

κατανέµεται σε 5 δήµους. Πρωτεύουσα του νοµού είναι ο Πολύγυρος µε πληθυσµό 

περίπου 6.000 κατοίκους. Στο νοµό Χαλκιδικής παράγεται το 1,1% του Α.Ε.Π. της 

χώρας και το 70% αυτού προέρχεται από τις υπηρεσίες. Ο νοµός εξελίσσεται σε µία 

δυναµική Ευρωπαϊκή περιοχή, διαθέτοντας πολλές και σύγχρονες ξενοδοχειακές 

µονάδες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, διαθέτει 

ενεργή πολιτιστική ταυτότητα, παρέχοντας πολλές επιλογές για ξεκούραση και 
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διασκέδαση. Η οικονοµία του νοµού βασίζεται κατά κύριο λόγο στην παροχή 

υπηρεσιών και στη γεωργία. Ο νοµός της Χαλκιδικής απαρτίζεται από τρεις 

χερσονήσους: την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και το Άθως. 

Πόλος έλξης σηµαντικού αριθµού τουριστών, η Χαλκιδική έχει να επιδείξει µοναδική 

φύση, παραλίες, οικισµούς µε αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Συνδυάζει 

βουνό και θάλασσα, διασκέδαση, αρχαία ιστορία και σύγχρονη ζωή. Η τουριστική 

οργάνωση της Χαλκιδικής βρίσκεται σε υψηλό σηµείο, µε πολυτελή ξενοδοχειακά 

συγκροτήµατα, διαµερίσµατα και δωµάτια, κάµπινγκ και διασκέδαση.  

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί πλήθος µορφών εναλλακτικού τουρισµού και 

ψυχαγωγίας, προσφέροντας δυνατότητες άθλησης και αναψυχής όπως: ιστιοπλοΐα, 

γιότινγκ, ψάρεµα, θαλάσσια αθλήµατα, γκολφ, ποδήλατο βουνού, ιππασία, bird 

watching, ιαµατικά λουτρά στην Αγία Παρασκευή, περιπατητικές διαδροµές, 

αγροτουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, αθλητικός τουρισµός κλπ. 

 

Γ.2.2.  Τουριστικοί Πόροι 

Ο νοµός Χαλκιδικής, παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων για την 

προσέλκυση ταξιδιωτών - περιηγητών µε την παραδοσιακή έννοια, αλλά και 

σύγχρονων τουριστών, παραθεριστών και επισκεπτών µε διαφορετικές ή ειδικές 

απαιτήσεις και υψηλών εισοδηµάτων. Το σύνολο αυτών των ενδιαφερόντων, που 

ονοµάζονται τουριστικοί "πόροι" αποτελεί τη µόνιµη πηγή σχεδιασµού για µια 

εξελισσόµενη τουριστική ανάπτυξη. Η µοναδικότητα ή σπανιότητα, το υψηλό 

ποιοτικό ενδιαφέρον και οι ιδιοµορφίες αυτών των πόρων κατατάσσουν τη Χαλκιδική 

ανάµεσα στους σπουδαιότερους ιστορικούς-τουριστικούς τόπους της χώρας αλλά και 

της Μεσογείου. 

Παρά το γεγονός ίσως, ότι οι τουριστικοί πόροι δε διαθέτουν την προ 20ετίας αξία, 

δεδοµένου ότι η µεγάλη τουριστική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των ετών αυτών 

υπήρξε πολύ υψηλή και έχει αναπόφευκτα επιφέρει αλλοιώσεις, εν τούτοις η 

Χαλκιδική παραµένει ως τουριστικός προορισµός εξαιρετικού ενδιαφέροντος µε 

βάση τις παρακάτω κατηγορίες τουριστικών πόρων: 
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Φυσικό Περιβάλλον  

Η γεωµορφολογική διάταξη, η µεγάλη ποικιλία µορφών σε πεδινές, ηµιορεινές, 

ορεινές εκτάσεις, η εκτεταµένη δασοκάλυψη σε 18.500 στρέµµατα (ποσοστό 64% της 

συνολικής έκτασης του νοµού) µε ποικιλία δασικών ειδών που φτάνουν µέχρι την 

ακτογραµµή, η ποικιλία και η ποιότητα της παραλιακής ζώνης οι υγροβιότοποι και η 

έντονη σχέση µε τις θαλάσσιες επιφάνειες αποτελούν στοιχεία µοναδικά σε ποιότητα 

και έκταση, ακόµα και για τον ελληνικό χώρο. 

Παραλίες 

Το συνολικό ανάπτυγµα των ακτών του νοµού Χαλκιδικής υπολογίζεται σε 850 χιλ. 

περίπου, από τα οποία ένα άθροισµα 400 χιλ. (ποσοστό 47%) αφορά τις οµαλά 

διαµορφωµένες παραλίες µε άµµο και βότσαλα, που µπορούν να χαρακτηριστούν 

σπάνιες από άποψη ποιοτικών κριτηρίων. Το υπόλοιπο ανάπτυγµα των 450 χιλ. 

αφορά ακτές µε ανώµαλη ή βραχώδη διαµόρφωση, αλλά σε µεγάλη ποικιλία µορφών, 

που καθορίζουν την κλίµακα των προηγουµένων παραλιών  και συνθέτουν το 

ιδιαίτερο γνώρισµα της Χαλκιδικής, τις πολύ ενδιαφέρουσες ή ανεπανάληπτες 

εναλλαγές τοπίου, σε συνδυασµό µε την  εξαιρετική διαύγεια και χρωµατική ποικιλία 

του υδατικού στοιχείου στο σύνολο του περιβάλλοντος θαλάσσιου χώρου. 

Αρχαιολογικοί χώροι  

Υφίστανται κοµβικοί χώροι για το σύνολο της χώρας όπως: Άγιον όρος, µοναδικό 

κέντρο της Ορθοδοξίας, µοναστική πολιτεία µε παγκόσµια ακτινοβολία. Αρχαία 

Όλυνθος (Εικόνα 2), γνωστός και αξιόλογος αρχαιολογικός χώρος. Θέσεις 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί, όπως οι ιστορικές 

πόλεις Άκανθος (Ιερισσός), Μένδη (Κασσάνδρα), Νεάπολη (Πολύχρονο), Σκιώνη 

κλπ. Ιστορικές θέσεις, όπως η διώρυγα του Ξέρξη (Ν. Πόδα - Τρυπητή), τα Στάγειρα 

(πατρίδα του Αριστοτέλη) κλπ. Μεµονωµένα µνηµεία διαφόρων εποχών σε 

διάσπαρτες θέσεις µέσα στο νοµό. 
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Εικόνα 2: Αρχαία Όλυνθος 

Σπήλαια 

Αναφέρεται το σπήλαιο Πετραλώνων µε ιδιαίτερο παλαιοντολογικό - επιστηµονικό 

ενδιαφέρον, εντυπωσιακή διαµόρφωση, µε ευρύτατη ακτινοβολία και φήµη στο 

σύνολο της Ευρώπης (Εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3: Σπήλαιο Πετραλώνων 
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Παραδοσιακοί και ενδιαφέροντες οικισµοί 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οκτώ οικισµοί του νοµού που κατοικούνταν πριν από 

το 1923 και δεν έχουν υποστεί επεµβάσεις σύγχρονης δόµησης, καθώς και πλήθος 

αναλλοίωτων στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς (ανεµόµυλοι, κρήνες, στοιχεία 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων κλπ.). 

Ιαµατικές Πηγές  

Εντοπίζονται στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Κασσάνδρας. Είναι θειούχες 

ιαµατικές πηγές που λειτουργούν µε ανοργάνωτο τρόπο και σε περιορισµένη 

κλίµακα. Επίσης αναφέρονται οι πηγές ∆ουµπιά µε εµπορεύσιµο πόσιµο 

ανθρακούχο-µεταλλικό νερό. 

Επιστηµονικά ενδιαφέροντα 

Η γεωλογική διαµόρφωση, η τεκτονικότητα, το υπέδαφος, ο δασικός και ενάλιος 

πλούτος, η ιστορία, η αρχιτεκτονική, οι βιότοποι και οι ιδιαιτερότητες του φυσικού 

περιβάλλοντος αποτελούν στοιχεία ενδιαφέροντος για πολλές κατηγορίες ειδικών 

επιστηµόνων και ερευνητών. Με την κατάλληλη οργάνωση είναι δυνατή µία µόνιµη 

ροή επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τουριστικοί προορισµοί – αξιοθέατα του 

νοµού: 

α. Μοναδικά Αξιοθέατα 

1. Άγιο Όρος: το απέραντο Βυζαντινό µουσείο (Εικόνα 4). 

2. Πετράλωνα: το σπήλαιο του αρχανθρώπου. Η "ακρόπολη" της 

παλαιοανθρωπολογίας. 

3. Αρχαία Όλυνθος: Κορυφαία πόλη της κλασικής περιόδου µε το πιο οργανωµένο 

πολεοδοµικό σύστηµα. 

4. Αρχαία Στάγιρα: η γενέτειρα του Αριστοτέλη. 

5. Μονή της Αγίας Αναστασίας (9ος αι.) (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 4: Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους 

 
 

 

Εικόνα 5: Μονή Αγίας Αναστασίας 

 

β. Αρχαιολογικοί χώροι - Μνηµεία - Αξιοθέατα 

1. Το ιερό του Άµµωνα ∆ία και το ιερό των Νυµφών και του ∆ιόνυσου στην 

Καλλιθέα. 

2. Τα ερείπια του κάστρου της Ποτίδαιας και η διώρυγα της Ποτίδαιας. 
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3. Λείψανα της οχύρωσης της αρχαίας Τορώνης και το κάστρο της Ληκύθου στην 

Τορώνη. 

4. Κατάλοιπα των µεταλλευτικών εκκαµινεύσεων στην Ολυµπιάδα.  

5. Η ρωµαϊκή αγροικία στη Μ. Κύψα της Ν. Φώκαιας. 

6. Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές: i) της Νικήτης (Αγίου Γεωργίου, Ελιάς, 

Σωφρονίου, µε το θαυµάσιο ψηφιδωτό δάπεδο και µοναδικό µαρµαροθέτηµα- όλες 

του 5ου αιώνα). ii) Αγίου Αθανασίου στην Τορώνη. iii) στο "Ζέπκο" της Ολυµπιάδας 

κ.α.  

7. Πύργοι και Κάστρα: Βυζαντινός Πύργος (1405) στου Ζωγράφου, Πύργος του 

Αγίου Παύλου (1407) και Πύργος Σταυρονικήτα (1543) στη Ν. Φώκαια, Πύργος στα 

Μαριανά της Ολύνθου (1375), Πύργος της Κρούνας στην Ιερισσό, Πύργος του 

Προσφορίου στην Ουρανούπολη (13ος αι.), το Φραγκόκαστρο της Ουρανούπολης 

(13ος αι.), Πύργος της Γαλάτιστας (14ος αι.), Πύργοι των Σταγίρων (16ος αι.) κλπ. 

8. Κατάλοιπα µοναστηριακών µετοχιών: Εκκλησία και βοηθητικά κτίρια στου 

Ζωγράφου, Μετόχι Αγίου Παντελεήµονος στα Φλογητά, Μετόχι Τριπόταµου στο Ν. 

Μαρµαρά, Μετόχια Κουτλουµουσίου και Ζωγράφου στον Άγιο Νικόλαο κλπ. 

9. Ενοριακοί ναοί µε ξεχωριστό ενδιαφέρον: του Αγ. ∆ηµητρίου της Αθύτου (1858)), 

του Αγ. Παντελεήµονος στην Καλλιθέα (1865), ο παλιός ενοριακός ναός του 

Πευκοχωρίου (19ος αι.), ο ναός της Κασσανδρείας µε το παλαιοχριστιανικό 

υπέρυθρο,  του Αγ. Αθανασίου της Συκιάς (1861), οι ναοί της Γαλάτιστας (19ος αι.), 

της Βάβδου, όπου βρίσκεται µαρµάρινος άµβων του 5ου αι., ο ναός των Σταγίρων, 

του Αγ. Νικήτα της Νικήτης µε τις θαυµάσιες εικόνες του Παραλή κλπ. 

10. Ξωκλήσια: Ο µικρός βυζαντινός ναός πάνω από το ιερό του ∆ιονύσου στην 

Καλλιθέα, το ξωκλήσι της Παναγίας Φανερωµένης µε τοιχογραφίες του 16ου αι. στη 

Ν. Σκιώνη, ο κοιµητηριακός ναός της Νικήτης του 16ου αι., από τον οποίο σώζεται 

το κεντρικό κλίτος µε τοιχογραφίες της ίδιας εποχής, το προσκύνηµα της Παναγίας 

στη Μ. Παναγία (1863) µε ενδιαφέρον ξυλόγλυπτο τέµπλο, του Αγίου Νικολάου στο 

"Σελιό" του Πολυγύρου κλπ. 
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11. Οικισµοί µε ενδιαφέροντα στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής: Αρναίας, Γαλάτιστας, 

Νικήτης, Αγίου Νικολάου, Συκιάς, Παρθενώνα (β. του Ν. Μαρµαρά), Αθύτου, 

Παλιουρίου, Καλάνδρας, κ.α. 

12. Άλλα αξιοθέατα: οι νερόµυλοι της Γαλάτιστας, Ανεµόµυλοι Συκιάς και 

Κασσανδρείας, Μύλοι της Νικήτης, το λουτρό των Σταγίρων, τα ∆ηµαρχεία Αρναίας, 

Πολυγύρου και Κασσανδρείας, το άγαλµα του Αριστοτέλη. 

 

Γ.2.3.  Χωροταξικά και Περιφερειακά Πλεονεκτήµατα 

Η αναφορά στο γεωγραφικό χώρο της Χαλκιδικής προβάλλεται µε τις χερσονήσους 

Κασσάνδρας, Σιθωνίας Αγίου όρους και µε κύριο χαρακτηριστικό του χερσαίου 

αναπτύγµατος της ευρύτερης χερσονήσου το δασωµένο συγκρότηµα Χολοµώντα και 

Στρατωνικού όρους. 

Μια προσέγγιση στο θέµα των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τα οποία 

αναδεικνύονται από τον γεωγραφικό χώρο της Χαλκιδικής είναι η ακόλουθη: 

Η γεωγραφική - ιστορική σύνδεση του νοµού µε την Αθωνική πολιτεία του Αγίου 

όρους  αποτελεί ένα µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα που προβάλλει τη Χαλκιδική 

στον παγκόσµιο χώρο. ∆εν έχει ακόµη αξιοποιηθεί στις κατάλληλες µορφές και στο 

σωστό µέτρο. 

Η διείσδυση του µακεδονικού χώρου στο Αιγαίο πέλαγος, µέσω της χερσονήσου της 

Χαλκιδικής τονίζει µια πρόσθετη δυνατότητα διασυνδέσεων µε τον υπόλοιπο 

ελληνικό χώρο µέσα από θαλάσσιους δρόµους. Μια δυνατότητα που δεν έχει ακόµη 

αξιοποιηθεί πλήρως. 

Η άµεση σύνδεση της Χαλκιδικής, µε τη Θεσσαλονίκη, ιστορικό και σύγχρονο 

αστικό κέντρο είναι ένα επιπρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτηµα, αναπτυξιακού κυρίως 

χαρακτήρα. 

Η πρόσβαση από τις τουριστικές αγορές της Ευρώπης αποτελεί ακόµη ένα σοβαρό 

πλεονέκτηµα που αναδεικνύει η γεωγραφική θέση της Χαλκιδικής, και ειδικότερα 

από τις αγορές της ανατολικής Ευρώπης. 
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∆.  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

∆.1.  Γενική Περιγραφή της Αγοράς Εξοχικής Κατοικίας 

Τα τελευταία έτη η ζήτηση για αγορά παραθεριστικής (εξοχικής) κατοικίας στη 

Μεσόγειο είναι υψηλή. Οι αγοραστές προέρχονται κυρίως από τις χώρες της δυτικής 

και βόρειας Ευρώπης. Εκτιµάται, ότι σήµερα περίπου 3 εκατοµµύρια άνθρωποι, 

κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά άτοµα τρίτης ηλικίας, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 

µόνιµο τόπο διακοπών στην περιοχή. Παράλληλα, αναµένεται η ζήτηση αυτή να 

αυξηθεί ακόµα περισσότερο, διότι τα επόµενα χρόνια θα είναι σε ηλικία 

συνταξιοδοτήσεως οι άνθρωποι που γεννήθηκαν µετά τον δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο, όταν σηµειώθηκε η µεγάλη αύξηση των γεννήσεων. Οι παραθεριστικές 

κατοικίες που προσφέρονται στην αγορά είναι κυρίως κατοικίες µέσα σε οργανωµένα 

οικιστικά συγκροτήµατα. Πρόκειται για µεγάλο αριθµό κατοικιών συγκεντρωµένων 

σε έναν οικισµό σε σηµαντικό βαθµό αυτόνοµο. 

Υπάρχει προτίµηση προς αυτό το είδος κατοικιών, διότι προσφέρει ανέσεις και 

ευκολίες, καθώς και υψηλού επιπέδου παροχές υπηρεσιών. Τέτοιες είναι η φύλαξη 

του οικιστικού συγκροτήµατος, η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου, η 

δυνατότητα χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, όπως πισίνα και άλλοι χώροι φυσικών 

δραστηριοτήτων και αναψυχής, µεγάλος χώρος πρασίνου, κ.λπ.  

Η συγκεκριµένη αγορά είναι ήδη αναπτυγµένη σε µεσογειακές χώρες, όπως η 

Ισπανία, η Γαλλία και η Κύπρος. Οργανωµένα οικιστικά συγκροτήµατα έχουν κάνει 

την εµφάνισή τους και στην Ελλάδα, σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η 

Αττική, η Χαλκιδική κ.α. Παρόλα αυτά, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον 

τοµέα αυτό είναι ακόµα πολύ χαµηλή σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεσογειακές χώρες, 

καθώς το επενδυτικό περιβάλλον στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα υστερεί 

ακόµη σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων µεσογειακών τουριστικών προορισµών. 

Βέβαια η χαµηλή ανταγωνιστικότητα δεν οφείλεται σε έλλειψη συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος της Ελλάδος στον τοµέα αυτό αλλά κατά κύριο λόγο στο 

αναχρονιστικό θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο της χώρας µας στον τοµέα του 

χωροταξικού σχεδιασµού. 

Η αγορά εξοχικής κατοικίας ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: κατασκευή της κατοικίας 

ή του συγκροτήµατος κατοικιών και πώληση των κατοικιών. Η κατασκευή γίνεται 
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είτε από ιδιώτες είτε από εταιρίες. Οι ιδιώτες κατασκευάζουν µικρά έργα, ενώ οι 

εταιρίες επενδύουν σε µεγάλου µεγέθους οικιστικά συγκροτήµατα. Σήµερα, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, η συγκεκριµένη αγορά αναπτύσσεται στη Μεσόγειο, µε χώρες 

όπως η Ισπανία και η Γαλλία να πρωτοστατούν. Η πώληση των κατοικιών γίνεται 

προς τους ενδιαφερόµενους αγοραστές, οι οποίοι στην Ευρώπη προέρχονται από τις 

δυτικές και βόρειες χώρες της. Το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία και οι 

Σκανδιναβικές χώρες έχουν µεγάλο µερίδιο της αγοράς. Πρόκειται για χώρες, όπου το 

βιοτικό επίπεδο είναι σχετικά υψηλό και οι κάτοικοι τους επιθυµούν την απόκτηση 

δεύτερης κατοικίας σε πιο εύκρατο κλίµα, όπως αυτό της Μεσογείου. 

Στην Ελλάδα η κατασκευή κατοικίας ή συγκροτήµατος κατοικιών γίνεται από 

ιδιώτες, συνεταιρισµούς ή εταιρίες, στο µεγαλύτερο µέρος τους ελληνικών 

συµφερόντων. Οι εταιρίες είναι κατασκευαστικές κατά κύριο λόγο. O συνολικός 

αριθµός έργων µεγάλου µεγέθους παραµένει µικρός, λόγω προβληµάτων στο θεσµικό 

πλαίσιο που περιγράφουµε αναλυτικά σε επόµενες παραγράφους. Τα προβλήµατα 

αυτά καθιστούν ακόµη δύσκολη τη διείσδυση ξένων επενδυτών στην αγορά, µε 

αποτέλεσµα να µην επενδύονται ξένα κεφάλαια στην κατασκευή εξοχικής κατοικίας. 

Από τα µεγαλύτερα έργα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή είναι συγκροτήµατα 

κατοικιών στη Μεσσηνία, στην Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Αναπτύξεως 

(ΠΟΤΑ). Ακόµη, σηµαντικά έργα στους τοµείς του τουρισµού και της εξοχικής 

κατοικίας είναι σε εξέλιξη στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία της Κρήτης, ένα από τα 

οποία ίσως αποτελέσει τη µεγαλύτερη επένδυση στη Μεσόγειο. Άλλα µεγάλα έργα 

είναι ακόµη στη διαδικασία εκδόσεως αδείας. Ένα από αυτά είναι η αξιοποίηση 

εκτάσεως 26.000 στρεµµάτων στην Κρήτη, από βρετανική εταιρία. Το έργο 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την ανέγερση τεσσάρων οικισµών των 360 

κατοικιών έκαστο καθώς και γήπεδα γκολφ και συνεδριακές εγκαταστάσεις. 

Σηµειώνεται, ότι η συγκεκριµένη επένδυση βρίσκεται στη διαδικασία εκδόσεως των 

απαραίτητων αδειών για περίπου οκτώ έτη. Πολλά µικρότερα έργα, είναι και αυτά σε 

εξέλιξη µε πρωτοβουλία ιδιωτών. 

Γενικά, η Κρήτη θεωρείται ως πρότυπο της αγοράς εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα 

και είναι από τις πρώτες επιλογές των ξένων αγοραστών στη χώρα µας. Οι 

συνηθέστερες προτιµήσεις είναι η µονοκατοικία µε πισίνα, η κατοικία σε 

παραδοσιακό οικισµό και η κατοικία σε µικρά συγκροτήµατα των 10-12 κατοικιών. 

Ακόµη, αρκετοί ξένοι αγοράζουν παλαιές κατοικίες σε ερειπωµένα χωριά και τις 
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ανακαινίζουν. Στα Χανιά, στο χωριό Ανύδρη, το 94% των οικιών ανήκουν σήµερα σε 

Γερµανούς, ενώ στην περιοχή του Αποκόρωνα, βορείως της Γεωργιουπόλεως 

εκτιµάται ότι την τελευταία πενταετία περίπου 10.000 ξένοι έχουν αγοράσει κατοικία 

(Καθηµερινή, Real Estate 12.6.2006). Στο νησί έχουν κάνει την εµφάνισή τους 

βρετανικά µεσιτικά γραφεία, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία µε τοπικά γραφεία 

για τη βέλτιστη εκµετάλλευση της ζήτησης. 

Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές, κατά ένα µεγάλο µέρος, είναι σε ηλικία 

συνταξιοδοτήσεως (60 και άνω) που επιθυµούν να ζήσουν σε τόπους µε εύκρατο 

κλίµα και ήρεµο ρυθµό ζωής. Από αυτούς, αρκετοί αγοράζουν την κατοικία µε σκοπό 

να κατοικήσουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους. Μία άλλη µερίδα αγοραστών ενδιαφέρεται 

καθαρά για επενδυτικούς λόγους. Αυτοί είτε πρόκειται να παραχωρήσουν την 

κατοικία για µίσθωση, είτε αποσκοπούν να την πουλήσουν και να καρπωθούν το 

κέρδος. Πάντως, η µερίδα των αγοραστών σε ηλικία συνταξιοδοτήσεως είναι 

υπολογίσιµη, διότι µικρότερης ηλικίας άτοµα δεν έχουν την ίδια οικονοµική 

δυνατότητα. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη µερίδα αγοραστών αναµένεται να αυξηθεί 

κατά ένα µεγάλο ποσοστό τις επόµενες δύο δεκαετίες, όπως φαίνεται στα 

∆ιαγράµµατα 1 και 2 πιο κάτω. Κατά τα επόµενα χρόνια θα είναι σε ηλικία 

συνταξιοδοτήσεως οι baby boomers, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν κατά τα 

χρόνια µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, όταν οι γεννήσεις ήταν σηµαντικά 

αυξηµένες. Στην ΕΕ-15 αναµένεται κατά τη δεκαετία 2020-2030 να αυξηθεί 

σηµαντικά ο πληθυσµός ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ ο αντίστοιχος πληθυσµός στις 

ΗΠΑ αναµένεται να αυξηθεί κατά πολύ µία δεκαετία νωρίτερα (2010-2020) 

(∆ιάγραµµα 4 και 5). Από τους αγοραστές, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για 

παραθεριστική κατοικία κοντά στη θάλασσα. Άλλες περιοχές που συγκεντρώνουν το 

ενδιαφέρον είναι περιοχές κοντά σε υποδοµές µε αθλητικές δραστηριότητες και 

περιοχές µε λουτρά, εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας και αναζωογονήσεως. Ακόµη, 

τα πιο ειδικά ενδιαφέροντα των παραθεριστών ποικίλουν. Μπορεί να είναι αθλητικές 

δραστηριότητες στο νερό (θαλάσσιο σκι, rafting), κυνήγι ή ψάρεµα, ιστιοπλοΐα, 

περίπατοι στο βουνό, ποδηλασία, ιππασία, γκολφ κ.ά. 
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∆ιάγραµµα 4: Πληθυσµός ηλικίας 60+ σε Ευρώπη και ΗΠΑ (ανά δεκαετία)

 

∆ιάγραµµα 5: Πληθυσµός ηλικίας 60+ σε Ευρώπη και ΗΠΑ

 

 

Αρκετοί από τους αγοραστές προβαίνουν στην αγορά µετρητοίς µε χρήµατα που 

έχουν εξοικονοµήσει, αλλά και µε στεγαστικό δάνειο που λαµβάνουν είτε από τη 

χώρα τους είτε από τη χώρα όπου βρίσκεται η εξοχική κατοικία. Η εύρεση της 

κατοικίας γίνεται µέσω µεσιτικών γραφείων ή απευθείας µε τον ιδιοκτήτη ή 

κατασκευαστή (Alpha Bank, 2006). 
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∆.2.  Ειδικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς Εξοχικής Κατοικίας 

Κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς εξοχικής κατοικίας είναι η εποχικότητα, η οποία 

όµως είναι σε χαµηλότερα επίπεδα από ότι στον ξενοδοχειακό τουρισµό. Ένα 

ποσοστό των ιδιοκτητών της εξοχικής κατοικίας τη χρησιµοποιούν καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ το µεγαλύτερο µέρος διαµένει στην κατοικία µόνο κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Ακόµη, µεγάλο µέρος των ιδιοκτητών δεύτερης κατοικίας 

ανήκουν στην κατηγορία των παραθεριστών, οι οποίοι ξοδεύουν σχετικά λιγότερα 

χρήµατα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.ά. από τους υπόλοιπους επισκέπτες µίας χώρας.  

Οι συνήθειες του ιδιοκτήτη κατοικίας µοιάζουν περισσότερο µε αυτές του µόνιµου 

κατοίκου της περιοχής. Μαγειρεύει και δεν τρώει τόσο συχνά σε εστιατόρια, αλλά 

έχει ανάγκη να ψωνίζει από την αγορά, ενώ αν η κατοικία είναι δική του θα πρέπει να 

την επιπλώσει, να τη διακοσµήσει και να τη συντηρήσει αυξάνοντας τη ζήτηση για 

όλα αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.  

Η παραθεριστική κατοικία θα µπορούσε να εξελιχθεί σε διαδικασία επεκτάσεως της 

τουριστικής περιόδου στη χώρα αν συνδυασθεί µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 

παροχών που εξυπηρετούν και προσελκύουν τους επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια 

του έτους. Ο κάτοχος της παραθεριστικής κατοικίας επιθυµεί να παραµείνει σε αυτή 

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και µάλιστα σε περιόδους εκτός αιχµής, διότι έχει 

πληρώσει πολλά χρήµατα για να την αγοράσει και δεν επιθυµεί να πληρώσει 

περισσότερα για τη διαµονή του σε άλλο µέρος. Εποµένως, µπορεί να διατηρήσει ένα 

επίπεδο ζητήσεως σε παραθεριστικές περιοχές για πολλά καταστήµατα, υπηρεσίες 

και άλλες αγορές, ακόµη και κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και Νοεµβρίου ή και 

του Απριλίου και Μαΐου. Η αυξηµένη ζήτηση κατά τις περιόδους του φθινοπώρου 

και της άνοιξης µπορεί να αποτελέσει τη µαγιά για προσέλκυση ακόµη περισσότερων 

τουριστών και αύξηση της διάρκειας της τουριστικής µας περιόδου. 

Οι προϋποθέσεις για την οµαλή ανάπτυξη και λειτουργία της αγοράς εξοχικής 

κατοικίας σε µια χώρα αφορούν τόσο το θεσµικό πλαίσιο που την καλύπτει, όσο και 

άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αγορά. Στο σηµείο αυτό αναφερόµαστε στις 

προϋποθέσεις αυτές για τα δύο στάδια της επενδύσεως: πρώτον για την κτήση και 

οικοδόµηση της γης και δεύτερον για την αγορά του τελικού προϊόντος. 
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Το θεσµικό περιβάλλον που καλύπτει την επένδυση σε αγορά γης και οικοδοµήσεώς 

της είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς. Θα 

πρέπει καταρχήν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι χρήσεις της γης στον γεωγραφικό 

χάρτη της χώρας να είναι σαφείς και να µην αφήνουν περιθώρια για µελλοντικές 

αλλαγές και πιθανή απαξίωση της επενδύσεως. Η έκδοση αδείας για δόµηση και οι 

όροι δοµήσεως θα πρέπει να είναι επίσης σαφείς, αυστηροί, ευνοϊκοί για αυτού του 

είδους τις επενδύσεις, µε σεβασµό προς το περιβάλλον. Εφόσον υπάρχουν οι δύο 

αυτές προϋποθέσεις, δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς.  

Το θεσµικό περιβάλλον για τις επενδύσεις θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τις 

σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τοµέων της οικονοµίας. Για παράδειγµα, η 

ανάπτυξη της αγοράς εξοχικής κατοικίας αφορά και άλλους τοµείς της οικονοµίας, 

όπως τον ξενοδοχειακό τουρισµό, του οποίου πιθανώς να θεωρηθεί ότι µειώνεται το 

µερίδιο στην αγορά εξαιτίας αυτής της αναπτύξεως. Από την άλλη πλευρά η γεωργία, 

η τοπική αλιεία, οι κατασκευές, τα προσωπικά επαγγέλµατα και οι µεταφορές 

ωφελούνται λόγω της αυξήσεως της τοπικής ζητήσεως για τα προϊόντα τους. 

 Σε κάθε περίπτωση, όταν ο ξένος αγοραστής επενδύει ένα σηµαντικό ποσό (την 

πραγµατική αξία) για την αγορά µιας εξοχικής κατοικίας σε µια περιοχή, συµβάλλει 

στην αύξηση της αξίας της γης και των κατοικιών και ενισχύει την ελκυστικότητα της 

περιοχής ως τουριστικού προορισµού. Συνεπώς, όφελος προκύπτει τελικά και για τις 

υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Γενικά, η αγορά εξοχικής κατοικίας 

δεν αποτελεί ανταγωνιστική δραστηριότητα για τις καλά οργανωµένες ξενοδοχειακές 

µονάδες ή για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων (Alpha Bank, 2006). 

 

∆.3.  Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή του Αγοραστή 

Πέρα από το θεσµικό πλαίσιο υπάρχει και µία σειρά άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την επιλογή του αγοραστή: 

� Ο ξένος επενδυτής αναζητεί συνήθως περισσότερο την ποιότητα στην 

κατοικία που αγοράζει παρά την οικονοµία. Εποµένως, πρέπει να δοθεί 

έµφαση στην προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και καταλληλότητας σε 

ανταγωνιστικές τιµές. Η προσφορά φθηνών-χαµηλής ποιότητας κατοικιών δεν 

αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ακόµη, οι αγοραστές ενδιαφέρονται 
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για την οµαλή προσφορά υπηρεσιών µετά την πώληση, όπως η συντήρηση της 

κατοικίας, η αποτελεσµατική φύλαξη κ.ά. 

� Η προσφορά διαφοροποιηµένου προϊόντος είναι µία ακόµη προϋπόθεση για 

την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ξένων αγοραστών. Τέτοια προϊόντα 

είναι οι κατοικίες σε παραδοσιακούς οικισµούς, οι ορεινές κατοικίες και οι 

κατοικίες σε περιοχές µε γήπεδα γκολφ και άλλες δραστηριότητες. 

� Σηµαντικό ρόλο παίζει η ευκολία προσβάσεως στην περιοχή από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόµια και τα λιµάνια 

και οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και, ειδικότερα, η συνέπεια 

και συχνότητα των πτήσεων και των δροµολογίων αποτελούν πολύ 

σηµαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της αγοράς εξοχικής κατοικίας. 

� Επιπλέον, µεγάλης σπουδαιότητας είναι η ποιότητα του ηλεκτρικού και του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου και του δικτύου internet (ADSL). Ακόµη, 

απαιτείται η ικανοποιητική παροχή των αναγκαίων υγειονοµικών υπηρεσιών 

µε εύκολη πρόσβαση σε νοσοκοµεία ή/και ιατρικά κέντρα, καθώς και 

υπηρεσιών υδρεύσεως-αποχετεύσεως, κ.ά. Γενικά, οι αγοραστές 

παραθεριστικής κατοικίας αναζητούν ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικών 

παροχών και µεταφορών. 

� Προτιµάται το εύκρατο κλίµα, µε τις λιγότερες βροχές και τα λιγότερο έντονα 

καιρικά φαινόµενα που επικρατεί στη χώρα µας. Η σεισµικότητα µίας 

περιοχής απαιτεί την αυστηρή εφαρµογή των κατάλληλων αντισεισµικών 

κανονισµών. 

� Τα πολιτιστικά αξιοθέατα, η φιλοξενία, το καλό φαγητό, η ασφάλεια, οι 

δυνατότητες αναψυχής, η ποιότητα του περιβάλλοντος και της διαβιώσεως 

παίζουν επίσης σπουδαίο ρόλο. Η φυσική οµορφιά και η γραφικότητα είναι 

ίσως τα πρώτα στοιχεία µιας περιοχής που θα επηρεάσουν τον πιθανό 

αγοραστή. 

� O σεβασµός προς το περιβάλλον και τα µέτρα που λαµβάνονται για την 

προστασία του αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης αγοράς. 
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Η Ελλάδα υστερεί σε ορισµένους από τους παρακάτω τοµείς: 

Στον τοµέα της Υγείας - Περιθάλψεως, υπάρχει ανάγκη βελτιώσεως των υπηρεσιών 

του κλάδου σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και βελτίωση του δικτύου µεταφορών, 

ιδιαίτερα στις επαρχιακές περιοχές. Η βελτίωση θα πρέπει να γίνει στο βαθµό που το 

αγοραστικό κοινό της εξοχικής κατοικίας αποτελείται από άτοµα σε ηλικία 

συνταξιοδοτήσεως, διότι συχνά τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν µεγαλύτερες ανάγκες 

για περίθαλψη. Η έµφαση είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερο στην πλήρη 

λειτουργία υγειονοµικών κέντρων και νοσοκοµείων σε συγκεκριµένες προσβάσιµες 

πόλεις ή περιοχές, παρά στη λειτουργία διάσπαρτων υγειονοµικών κέντρων χωρίς 

προσωπικό και εξοπλισµό. 

Στον τοµέα των µεταφορών, τα έργα όπως η Αττική Οδός, το Μετρό της Αθήνας, το 

αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός 

βελτιώνουν σηµαντικά το επίπεδο του δικτύου µεταφορών της χώρας. Επιπλέον, 

έρχονται να προστεθούν η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, της Ιόνιας Οδού, 

του αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, του οδικού άξονα Πατρών-Αθήνας-

Θεσσαλονίκης - Ευζώνων και άλλων µεγάλων οδικών αξόνων, η επέκταση του 

αεροδροµίου Ιωαννίνων κ.ά. 

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάντα τα περιθώρια περαιτέρω αναπτύξεως και καλύψεως 

των ελλείψεων στο οδικό δίκτυο σε περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη του 

τουρισµού και της αγοράς της εξοχικής κατοικίας, που όµως είναι σχετικά 

αποµακρυσµένες από τους κύριους αυτοκινητόδροµους. Ενώ, δηλαδή, έχουν 

αναπτυχθεί ικανοποιητικά κυρίως οι κεντρικοί οδικοί άξονες της χώρας, υστερούµε 

σηµαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού δικτύου και  

αποµένουν πολλά να γίνουν όσον αφορά τους οδικούς άξονες στο επαρχιακό δίκτυο. 

Ενδεικτικά, στο ∆ιάγραµµα 6 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το µήκος σε 

χλµ. του συνολικού οδικού δικτύου των χωρών της ΕΕ-25 ανά 1000 κατοίκους. Η 

Ελλάδα ήταν το έτος 2001 στη 17η θέση του καταλόγου, γεγονός που σηµαίνει, ότι 

τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη είναι σηµαντικά. Βεβαίως, µετά το 2001 η 

θέση της Ελλάδος στον κατάλογο έχει βελτιωθεί, λόγω της κατασκευής των 

ολυµπιακών έργων και της προόδου που σηµειώνεται στην υλοποίηση του ΚΠΣ Γ'. 
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∆ιάγραµµα 6: Μήκος οδικού δικτύου στην Ευρώπη των 25 (Μήκος οδικού δικτύου ανά 
1000 κατοίκους) 

 

Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια προωθείται ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση 

των αεροδροµίων σε πολλούς τουριστικούς προορισµούς, όµως τα περιθώρια 

περαιτέρω βελτιώσεως στον τοµέα αυτό είναι πολύ µεγάλα. 

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, η προστασία του µπορεί να ενισχυθεί µε την 

σχεδιασµένη ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας στα πλαίσια ενός 

εκλογικευµένου και αξιόπιστου στην εφαρµογή του χωροταξικού σχεδίου. Τα 

τελευταία έτη γίνονται βήµατα θεσπίσεως αυστηρότερης νοµοθεσίας για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την εναρµόνισή της µε την Κοινοτική Νοµοθεσία. 

Πάντως, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ανάγκη εφαρµογής αυτής της 

νοµοθεσίας. 

Τέλος, η Ελλάδα δεν υστερεί από άλλες µεσογειακές χώρες στο καλό κλίµα, τη 

φιλοξενία και γενικά την ποιότητα ζωής. Περαιτέρω, η φυσική οµορφιά της χώρας, 

τα έθιµα και οι παραδόσεις, το τοπικό χρώµα και η γραφικότητα είναι µερικοί από 

τους λόγους που την καθιστούν δηµοφιλή τουριστικό προορισµό (Alpha Bank, 2006). 

 

 



«Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Τουριστικών Κατοικιών για Αλλοδαπούς» 
 

 

37 
 

∆.4.  Θεσµικό Πλαίσιο  

Μέχρι πρόσφατα η έννοια της τουριστικής κατοικίας συναντάται στο νοµοθετικό 

πλαίσιο µε αποσπασµατικότητα και έλλειψη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής, η οποία 

θα διαχειρίζεται τον συντονισµό και την συνεργασία των συντελεστών που 

παρεµβαίνουν στα ζητήµατα του χώρου.  

Στην κατεύθυνση αυτή θεσπίστηκε από την πολιτεία εξειδικευµένο θεσµικό πλαίσιο, 

το οποίο απλοποιεί και επιταχύνει την αδειοδοτική διαδικασία για τις συγκεκριµένες 

τουριστικές επενδύσεις. Ο νέος Ν. 4002/2011 µε τίτλο: "Τροποποίηση της 

συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, 

Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης", καθορίζει 

τους όρους και τις προϋποθέσεις δηµιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, 

απόσυρσης παλαιών ξενοδοχείων, αλλά και χωροθέτησης Περιοχών Ολοκληρωµένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).  

Επιγραµµατικά, µε βάση το νέο νόµο 4002/2011 καθορίζονται κυρίως οι κανόνες για: 

• Την ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα. 

• Την απόσυρση και την κατεδάφιση των παλαιών τουριστικών καταλυµάτων 

• Τη δηµιουργία νέων Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΠΟΤΑ). 

• Την απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για το σύνολο 

των τουριστικών επενδύσεων. 

Ειδικότερα, ο νόµος αυτός εισάγει την τουριστική κατοικία µε τη µορφή σύνθετων 

τουριστικών καταλυµάτων (mixed use resorts), οι οποίες θα µπορούν να 

αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 150 στρεµµάτων, σε συνδυασµό µε 

ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, σε ποσοστό έως 30% της συνολικά δοµούµενης 

επιφάνειας. Το συνολικό εµβαδόν της ξενοδοχειακής εγκατάστασης δεν θα µπορεί να 

είναι µικρότερο από 50.000 τ.µ. του συνολικού συντελεστή δόµησης (εκτός σχεδίου-- 

εκτός από την Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο) ενώ τέτοιος περιορισµός δεν ισχύει εντός 

σχεδίου. 
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Με τις διατάξεις του νέου νόµου, στον ορισµό περί σύνθετων τουριστικών 

καταλυµάτων, ξεκαθαρίζεται το µέγιστο ποσοστό των δυνάµενων να µεταβιβασθούν 

ή εκµισθωθούν µακροχρονίως, τµηµάτων του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, 

και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

συνιδιοκτητών, αλλά και τη λειτουργία του όλου συγκροτήµατος. 

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται , ειδικώς για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, το 

πολεοδοµικό καθεστώς που τα διέπει και ιδίως ο συντελεστής δόµησης που είναι 

ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος και λίγο µικρότερος 

(0,15) από αυτόν που ισχύει σήµερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου 

(0,20). Επίσης, καθιστούν πολύ πιο δύσκολη την αυθαίρετη δόµηση, λόγω των 

µεγαλύτερων περιθωρίων ελέγχου στις µεγάλες αναπτύξεις (Αυγερινού – Κολώνια, 

Σπυρόπουλος, Τουφεγγοπούλου, 2012). 

 

∆.5.  Η Ζήτηση για Τουριστική Κατοικία 

Τα τελευταία έτη η ζήτηση για αγορά τουριστικής κατοικίας στη Μεσόγειο είναι 

υψηλή και ιδιαίτερα ελκυστική. Εκτιµάται ότι περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο 

Ευρωπαίοι θεωρούν την Ελλάδα ως υποψήφιο προορισµό τουριστικής κατοικίας, 

αυξάνοντας τις προσδοκίες της χώρας για έσοδα ύψους 150 δισ. ευρώ, δηλαδή 

περίπου το 70% του ΑΕΠ (Σούκη, 2008). 

Τα ταξίδια σε τουριστική κατοικία αποτελούν τον τέταρτο, κατά σειρά 

σπουδαιότητας, λόγο για τον οποίο ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι, µετά το «ήλιος - 

θάλασσα», την «περιήγηση» και το «city break» και κατά συνέπεια η πολιτεία θεωρεί 

πως πρέπει να της δοθεί αντίστοιχη αναπτυξιακή προτεραιότητα. Σύµφωνα µε µελέτη 

του ΣΕΤΕ το 2009 τα ταξίδια προς τουριστική κατοικία στην Ευρώπη κάλυψαν 

ποσοστό 10% (38.800 ταξίδια) στο σύνολο του εξερχόµενου τουρισµού (393.392 

ταξίδια) (ΣΕΤΕ, 2010, Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Εξερχόµενος από Ευρώπη τουρισµός: ταξίδια (000) προς τουριστική 

κατοικία, 2009 

 

Η τουριστική κατοικία στην Ελλάδα θα οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 2 δισ. Ευρώ 

τον χρόνο (Πουτέτση, 2011). 

Αντίστοιχες πηγές αναφέρουν πως την επόµενη πενταετία, αναµένονται επενδύσεις 

10 δισ. ευρώ, µε το χτίσιµο µέχρι και 100.000 κατοικιών σε τουριστικά χωριά κάθε 

χρόνο, µετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε πυρήνες ανάπτυξης. Στην ίδια 

κατεύθυνση αναφέρεται και το ενδιαφέρον Κινέζων επενδυτών για επενδύσεις σε 

τουριστικά χωριά στην Ελλάδα, πάνω από 3 δις ευρώ. (Dealnews online, 2011) 

Η διεθνής οικονοµική συγκυρία ωστόσο δεν επιβεβαιώνει τις προαναφερθείσες 

προσδοκίες, οι οποίες διατυπώνονται στην πλειοψηφία τους από συγκεκριµένους 

επιχειρηµατικούς κύκλους και υιοθετούνται άρρηκτα και άκριτα από την πολιτεία. 

 Η κρίση έπληξε την αγορά εξοχικών - παραθεριστικών κατοικιών που διατίθενται 

προς πώληση κυρίως από επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, σύµφωνα µε 

µελέτη που εκπόνησε η «ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ» (2013). 

Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, το µέγεθος της αγοράς εξοχικής κατοικίας, σε αξία, 

εκτιµάται σε €2,5 δισ. περίπου, το 2012. Σηµειώνεται ότι, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

µεταβολής (ΜΕΡΜ) των αγοραπωλησιών διαµορφώθηκε αρνητικός (-28,2%) την 

περίοδο 2007-2012. Εκτιµάται δε, ότι το πλήθος αδιάθετων εξοχικών κατοικιών 

ανέρχεται σε 50.000 περίπου, µε ορισµένες εξ αυτών να είναι πλέον διαθέσιµες προς 
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µίσθωση, µε στόχο κυρίως ξένους πελάτες (τουρίστες), αλλά και Έλληνες του 

εξωτερικού, χρησιµοποιώντας ως µέσο προβολής τις διεθνείς ιστοσελίδες 

(ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε., 2013). 

Οι αποκτηθείσες εξοχικές κατοικίες από ξένους αγοραστές δεν ξεπερνούσαν το 10% 

του συνόλου των αγοραπωλησιών διαχρονικά, ενώ την τετραετία 2008-2011, το 

ποσοστό διείσδυσης των ξένων αγοραστών έχει αυξηθεί σε 15%, κυρίως λόγω της 

συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης (ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε., 2013). 

Η Ελλάδα παρουσιάζει µια ρευστή, αβέβαιη εικόνα της οικονοµικής της κατάστασης 

στο εξωτερικό, η οποία ενισχύεται και µε την αβεβαιότητα του τραπεζικού - 

δανειοληπτικού της συστήµατος, αποθαρρύνοντας έτσι σηµαντικό επενδυτικό 

ενδιαφέρον. Ακόµα κι αν η οικονοµία σταθεροποιηθεί, η ισορροπία στην αγορά 

κατοικίας θα καθυστερήσει περισσότερο αφού η εµπειρία της κρίσης θα καταστήσει 

ακόµα και εκείνους που έχουν την οικονοµική δυνατότητα ιδιαίτερα επιφυλακτικούς 

απέναντι στην συγκεκριµένη αγορά. Το ψυχολογικό πλήγµα που έχει δεχτεί η αγορά 

στο τέλος θα αποδειχθεί πολύ πιο ισχυρό σε σχέση µε την υποχώρηση των τιµών και 

το «πάγωµα» των συναλλαγών. 

Η έλλειψη κατάλληλων αναπτυξιακών και θεσµικών εργαλείων, η απουσία ενός 

χωρικού σχεδιασµού του τουρισµού, στρατηγικού χαρακτήρα καθώς και η πολυνοµία 

και το µη ξεκάθαρο πολεοδοµικό καθεστώς συντελούν στην πτώση της ζήτησης για 

τουριστική κατοικία. 

Σε συνδυασµό δε µε τα χρόνια προβλήµατα, όπως η έλλειψη αξιόπιστων υπηρεσιών 

πληροφόρησης για την εγχώρια αγορά, οι φτωχές υποδοµές σε κοινωνικές παροχές 

και εξυπηρετήσεις, η δυνατότητα εύκολης και συνεπής πρόσβασης, το αυξηµένο 

κόστος µετάβασης, η ανυπαρξία ενός σχεδίου που να επιτρέπει γρήγορες διαδικασίες 

αδειοδότησης καθώς και η γραφειοκρατία αποµακρύνουν την υπολογίσιµη αυτή 

δύναµη από τη χώρα µας. 

Επιπλέον, η έλλειψη ανάπτυξης δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους χρήστες καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους και η µη επαρκής προσφορά διαφοροποιηµένου προϊόντος 

(τουριστικές κατοικίες σε παραδοσιακούς οικισµούς, ορεινές περιοχές κα) δύναται να 

πλήξουν τη ζήτηση για τουριστική κατοικία. 
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Η έλλειψη εθνικού κτηµατολογίου (ελλιπής πληροφόρηση για την ιδιοκτησία της 

γης) και ο παρατηρούµενος πολύ-τεµαχισµός της ιδιοκτησίας καθώς και οι 

χρονοβόρες διαδικασίες διασαφηνίσεων και οι πιθανές διεκδικήσεις ιδιοκτησίας από 

άλλους φερόµενους ως δικαιούχους δηµιουργούν αβεβαιότητα στο επενδυτικό κοινό 

για τη διαµόρφωση της µελλοντικής αξίας της επένδυσής του (Αυγερινού – Κολώνια, 

Σπυρόπουλος, Τουφεγγοπούλου, 2012). 

 

∆.6.  Η Προσφορά για Τουριστική Κατοικία 

Στην Ελλάδα η προσφορά τουριστικής κατοικίας γίνεται από ιδιώτες, συνεταιρισµούς 

ή κατασκευαστικές εταιρείες, στο µεγαλύτερο µέρος τους ελληνικών συµφερόντων. 

Ο συνολικός αριθµός έργων µεγάλου µεγέθους παραµένει µικρός, λόγω κυρίως 

προβληµάτων στο θεσµικό πλαίσιο, καθιστώντας παράλληλα δύσκολη και τη 

διείσδυση ξένων επενδυτών στην συγκεκριµένη αγορά. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 

προσφοράς απαντώνται σε περιοχές που τα προηγούµενα χρόνια υπήρξε οικοδοµικός 

οργασµός, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ιονίου, η Πελοπόννησος και η 

Χαλκιδική (Alpha Bank, 2009). 

Ακόµα και σήµερα, η προσφορά τουριστικής κατοικίας υλοποιείται άναρχα, 

διασκορπισµένα στον χώρο, χωρίς προδιαγραφές και πολλές φορές παράνοµα µε 

κατατµήσεις και υπερβάσεις που συνεπάγονται µελλοντικά προβλήµατα στους 

αγοραστές. Έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος δυσφήµισης του συγκεκριµένου προϊόντος 

πριν προλάβει να αναπτυχθεί στη χώρα µας, αν δεν εφαρµοστεί κατά γράµµα το 

αντίστοιχο θεσµικό καθεστώς. Το αδιάθετο απόθεµα κατοικιών υπολογίζεται ότι 

φθάνει σήµερα τις 60.000 κατοικίες. Υπογραµµίζεται δε ότι περισσότερα από 50.000 

σπίτια ενοικιάζονται µέσω διαδικτυακών τόπων, χωρίς να δηλώνονται και να 

αποδίδονται φόροι, καθώς η εκµίσθωση έχει αντικαταστήσει την αγορά τουριστικής 

κατοικίας. Αντιστοίχως, σηµειώνεται ότι από πρόσφατα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν στη HOTREC (Hospitality Europe. The umbrella association of 

Hotels, Restaurants, Cafés and similar establishments in Europe. 

http://www.hotrec.eu/) περισσότερα από 2 εκατοµµύρια σπίτια διατίθενται ως 

παραθεριστικές ή τουριστικές κατοικίες σε χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου. 

Ειδικότερα στην Ισπανία έχουν ήδη πουληθεί 2 εκατοµµύρια τουριστικές κατοικίες, 

ενώ έχουν µείνει απούλητες περίπου 600.000 και µε τις τραπεζικές δυνατότητες να 
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στενεύουν, έχουν εµφανιστεί τάσεις σταθεροποίησης ή και πτώσης στην προσφορά 

τουριστικής κατοικίας (Πουτέτση, 2011). 

Όσον αφορά στη διάρθρωση των εξοχικών κατοικιών προς πώληση στην Ελλάδα ανά 

περιοχή, παρατηρείται ότι, η διάθεσή τους σε Κρήτη, νησιά Αιγαίου και ∆ωδεκάνησα 

είναι αντίστοιχη µε αυτή στην Ηπειρωτική Ελλάδα (ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε., 2013) 

(∆ιάγραµµα 7). 

 

∆ιάγραµµα 7: ∆ιάρθρωση (%) εξοχικών κατοικιών προς πώληση ανά περιοχή (2012) 

 

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη της «ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε.» (2013) οι τιµές πώλησης των 

εξοχικών κατοικιών έχουν υποχωρήσει κατά µέσο όρο 20% - 30% την περίοδο 2008-

2011, ενώ σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπου έχει κατασκευαστεί µεγάλος αριθµός 

εξοχικών κατοικιών, η πτώση των τιµών είναι αρκετά µεγαλύτερη. 

Όσον αφορά στην αγορά εξοχικής κατοικίας στη Ν. Ευρώπη, σηµειώνεται ότι 

αναπτύχθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 1,9%, ο οποίος αντιστοιχεί σε 

240.000 νέες εξοχικές κατοικίες κατ’ έτος περίπου. Η Ισπανία επέδειξε τον 

υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης (σχεδόν επτά ποσοστιαίες µονάδες) την περίοδο 2001-

2011 (ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε., 2013) (∆ιάγραµµα 8, 9). 
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∆ιάγραµµα 8: Εξοχικές κατοικίες στη Νότια Ευρώπη σε χιλιάδες (2001, 2011) 

 

∆ιάγραµµα 9: ∆ιάρθρωση εξοχικών κατοικιών στη Νότια Ευρώπη 

 ανά χώρα (2001, 2011) 

 

 

Η αγορά της εξοχικής κατοικίας παρουσιάζει θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τις 

χώρες της Νοτίου Ευρώπης, καθώς εκτιµάται ότι, θα πωληθούν 1 εκ. επιπλέον 

εξοχικές κατοικίες έως το 2020 (ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε., 2013). 
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Ε.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση των στοιχείων του υποψήφιου φορέα της 

επένδυσης. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για ∆ιπλωµατική Εργασία, ο φορέας της 

επένδυσης δεν είναι προσδιορισµένος και ως εκ τούτου παρατίθεται ενδεικτικά η 

δοµή του συγκεκριµένου κεφαλαίου.  

Ε.1.  Ταυτότητα  

Ε.2.  Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

Ε.2.1.  Εγκαταστάσεις 

Ε.2.2.  Παραγωγικός Εξοπλισµός 

Ε.2.3.  Μεταφορικά Μέσα 

Ε.2.4.  Λοιπός Εξοπλισµός 

Ε.3.  Στοιχεία Μετόχων 

Ε.4.  ∆ραστηριότητες  

Ε.4.1.  Παρόµοιες Επενδύσεις 

Ε.4.2.  Λοιπές ∆ραστηριότητες 

Ε.5.  Οργάνωση & ∆ιοίκηση  

Ε.5.1.  ∆ιοίκηση  

Ε.5.2. Οργανόγραµµα  

Ε.6.  Απασχόληση 

Ε.7.  Οικονοµικά Αποτελέσµατα Τελευταίας Τριετίας 

Ε.8.  Πιστοληπτική Ικανότητα  

Ε.9.  Μέγεθος  
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ΣΤ.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΣΤ.1.  Περιγραφή 

Το Ακίνητο βρίσκεται στη νοτιοανατολική παραθαλάσσια πλευρά της Χερσονήσου 

της Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής που εκτείνεται από το Ακρωτήριο 

"Αλωνάκι" µέχρι το Ακρωτήριο "Χρούσω" και σε απόσταση περίπου 6 χλµ. από τον 

οικισµό του Πευκοχωρίου και περίπου 3 χλµ. από τον οικισµό του Παλιουρίου, ενώ 

απέχει 78χλµ από την πρωτεύουσα του Νοµού, τον Πολύγυρο και 115χλµ από την 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, το Ακίνητο απέχει 99 χλµ. από το αεροδρόµιο 

"Μακεδονία", και 110 χλµ., από το Λιµένα της Θεσσαλονίκης. Το Ακίνητο αποτελεί 

παραθαλάσσια έκταση µε µήκος ακτογραµµής περίπου χιλίων τριακοσίων µέτρων 

(1.300 µ) (Εικόνα 6).  

 

 

Εικόνα 6: Απεικόνιση Παλιουρίου στο χάρτη 
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Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του Ακινήτου, το εξαιρετικό φυσικό του κάλλος, την 

ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής, αλλά και τις δυνατότητες 

ανάπτυξής του, και συνεπώς την υψηλή προκύπτουσα αξία του, θα µπορούσε αυτό να 

αναπτυχθεί µέσω της δηµιουργίας πολυτελούς συγκροτήµατος παραθεριστικών 

κατοικιών και της επαναλειτουργίας της ξενοδοχειακής µονάδας Ξενία. 

Η αξιοποίηση του Ακινήτου θα λάβει χώρα µέσω της διαδικασίας πολεοδοµικής 

ωρίµανσης που περιγράφεται στα Άρθρα 10 επ. του Ν. 3986/2011, ήτοι της 

προετοιµασίας Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων 

("ΕΣΧΑ∆Α"). Το ΕΣΧΑ∆Α θα έχει εγκριθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπει ο Ν. 3986/2011, έως την οικονοµική ολοκλήρωση της Συναλλαγής. 

Εδώ και πολλά χρόνια το ακίνητο έχει εγκαταλειφθεί µε αποτέλεσµα να έχουν 

δηµιουργηθεί σηµαντικά προβλήµατα από την εντεινόµενη υποβάθµισή του, όπως 

απόθεση οικιακών απορριµµάτων και αδρανών υλικών, ανεξέλεγκτη κατασκήνωση, 

παράνοµος ελλιµενισµός σκαφών, αµµοληψίες, διάβρωση εδαφών, αλόγιστη 

στάθµευση, απαξίωση οικιστικού αποθέµατος και υποδοµών, φθορές και προβλήµατα 

σε χαρακτηρισµένους χώρους αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ) 

(Εικόνα 7, 8, 9).  

 

Εικόνα 7: Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ 
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Εικόνα 8: Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ 

 

 

Εικόνα 9: Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ 
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Τα προβλήµατα της εγκατάλειψης του ακινήτου δηµιουργούν κινδύνους 

κατακερµατισµού της ενότητας της έκτασης, µε την ανοικοδόµηση τµηµάτων του 

κατόπιν αποδοχής αιτηµάτων άρσης απαλλοτρίωσης από ιδιώτες, αλλά και την 

έντονη οικιστική πίεση που δέχεται από τις επεκτάσεις του γειτονικού οικισµού του 

Πευκοχωρίου. 

Ωστόσο, η περιοχή διαθέτει εξαιρετικά πλεονεκτήµατα για τουριστική ανάπτυξη, 

πλεονεκτήµατα που οφείλονται στη υψηλή αξία του φυσικού περιβάλλοντος του 

ακινήτου (ποιότητα ακτογραµµής, ποιότητα νερών κολύµβησης, δασικός πλούτος, 

έλλειψη ρύπανσης, αξιόλογο οικιστικό απόθεµα κτλ.), αλλά και στο επίπεδο του 

ανταγωνισµού από τις τουριστικές υποδοµές και υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής. 

Η ποιότητα και ποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και τα 

περιβαλλοντολογικά προβλήµατα της ευρύτερης περιοχής (όπως ανεξέλεγκτη 

οικιστική ανάπτυξη, κατασπατάληση φυσικού πλούτου, περιορισµένα υδάτινα 

αποθέµατα) συνηγορούν στη αναζήτηση ενός τύπου τουριστικής ανάπτυξης υψηλής 

ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, που στηρίζεται άµεσα στο φυσικό περιβάλλον 

και το διαχειρίζεται ως τον πιο πολύτιµο και βασικό του πόρο (Εικόνα 10, 11, 12, 13).  

 

 

 

Εικόνα 10: Άποψη Ακινήτου από ψηλά 
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Εικόνα 11: Κάµπινγκ Παλιουρίου 

 
 

 

Εικόνα 12: Η παραλία του Ακινήτου  

 
 

 

Εικόνα 13: Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ 
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ΣΤ.2.  Σκοπιµότητα – Οφέλη της Επένδυσης  

Η παρούσα επένδυση έχει σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση του Ακινήτου του 

Παλιουρίου, που βρίσκεται στην Χαλκιδική και ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στο 

πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής εργασίας εξετάζεται η ανάπτυξη του Ακινήτου κατά 

το σκέλος της κατασκευής οικισµού τουριστικών κατοικιών και δεν περιλαµβάνει την 

αποκατάσταση και επαναλειτουργία της ξενοδοχειακής µονάδας «Ξενία». 

Η Χαλκιδική είναι µία περιοχή που συγκεντρώνει ένα µεγάλο αριθµό τουριστών από 

Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικό. Ωστόσο έχει τεράστια περιθώρια περαιτέρω 

ανάπτυξης. Η ανάπτυξη ενός οικισµού τουριστικών κατοικιών για αλλοδαπούς µε την 

κατάλληλη υποδοµή θα βοηθήσει στην συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς 

στην Χαλκιδική  προσελκύοντας νέο αριθµό τουριστών, οι οποίοι θα επισκέπτονται 

επανειληµµένως τη χώρα µας και την περιοχή συµβάλλοντας στην µακροχρόνια 

οικονοµική ανάπτυξή της.  

Επιπρόσθετα, η δηµιουργία εξοχικών κατοικιών θα συµβάλει στην επέκταση της 

τουριστικής περιόδου της Χαλκιδικής. Όπως είναι γνωστό η Χαλκιδική 

χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, καθώς ο 

µεγαλύτερος όγκος του ετήσιου τουριστικού ρεύµατος (πάνω από το 50% των 

διανυκτερεύσεων) καταφθάνει στη χώρα µας τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 

Σεπτέµβριο. Με τη δηµιουργία των κατοικιών αυτών, οι αλλοδαποί τουρίστες – 

ιδιοκτήτες των ακινήτων θα επισκέπτονται τη Χαλκιδική ακόµα και τους χειµερινούς 

µήνες δηµιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικά οικονοµικά και αναπτυξιακά οφέλη για 

την περιοχή.  

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο εξυπηρετεί τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους 

της εγχώριας τουριστικής βιοµηχανίας και πιο συγκεκριµένα: 

���� Αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα της χώρας για την ενίσχυση του 

τουριστικού προϊόντος. 

���� ∆ιαφοροποιεί το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν, µε την παροχή 

ολοκληρωµένων κατοικιών. 

���� Ενισχύει τη διεθνή προβολή της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού 

τουριστικού προορισµού. 
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���� Ενισχύει τον εγχώριο τουρισµό παράλληλα µε την προσέλκυση ξένων 

επισκεπτών.  

���� Αναβαθµίζει το παρεχόµενο τουριστικό προϊόν, µε σεβασµό στο περιβάλλον 

και την πολιτιστική κληρονοµιά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.   

���� Συµβαδίζει µε τον βασικό στόχο των κρατικών και ευρωπαϊκών παρεµβάσεων 

στον τοµέα του Τουρισµού που είναι η αύξηση της ζήτησης και η γενική 

ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των 

παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.   

Η υλοποίηση της επένδυσης θα έχει θετικές επιδράσεις στο γενικότερο τουριστικό 

προϊόν της Χαλκιδικής, που µεταξύ των άλλων είναι: 

���� Η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής. 

���� Η ανάπτυξη του τουρισµού σε συνδυασµό µε την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων. 

���� Η αξιοποίηση των εξαιρετικού ενδιαφέροντος τουριστικών πόρων του νοµού 

Χαλκιδικής.  

���� Η κάλυψη της έλλειψης παρόµοιων τουριστικών κατοικιών που να παρέχουν 

τις ίδιες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  

Τέλος, η ευρύτερη περιοχή θα αντλήσει σηµαντικά οφέλη από την πραγµατοποίηση 

της επένδυσης, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στα εξής: 

���� Θα αυξηθεί το τοπικό εισόδηµα και θα ενδυναµωθεί η τοπική οικονοµία.  

���� Θα ενισχυθούν οι προµηθευτές των δοµικών υλικών και των µηχανηµάτων, 

που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και συντήρηση των κατοικιών, µε 

την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.  

���� Θα αυξηθεί σηµαντικά η απασχόληση κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

επένδυσης και η µόνιµη απασχόληση µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

στη φάση λειτουργίας του οικισµού. 

���� Θα προβληθεί τουριστικά η περιοχή και θα αναδειχθούν τα αξιοθέατα. 
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ΣΤ.3.  Χαρακτηριστικά και Ταυτότητα της Επένδυσης 

Η παρούσα επένδυση έχει ως όραµα τη δηµιουργία ενός πρότυπου οικισµού, που θα 

βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 

 Ανάπτυξη ενός «πράσινου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης» για το ακίνητο, 

που θα λαµβάνει υπόψη του τα εξαιρετικά φυσικά πλεονεκτήµατα της 

περιοχής, την πολιτιστική κληρονοµιά της Χαλκιδικής και τα γενικότερα 

θέµατα πράσινης διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης. 

 Σεβασµός και διατήρηση ταυτότητας περιοχής (πράσινο, ανάγλυφο εδάφους 

και ακτών, προστατευόµενοι χώροι, περιβάλλον και µνηµεία). 

 Χαµηλή και «συνετή» δόµηση µε βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά που θα 

εντάσσεται στις ιδιαιτερότητες του φυσικού τοπίου. Ένταξη των στοιχείων της 

δόµησης  και των υποδοµών στην κλίµακα του περιβάλλοντος.  

 Ανάπτυξη ανοικτών συστηµάτων που δεν αποκλείουν τη συνέχεια µε την 

ευρύτερη περιοχή, δεν αποκόπτουν τη συνέχεια της ακτογραµµής, δεν 

αποκλείουν την πρόσβαση των πολιτών στα δηµόσια αγαθά (θάλασσα, δασικές 

εκτάσεις, περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). 

 Οργάνωση ιεραρχηµένου εσωτερικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση του 

οικισµού και την οργάνωση του ελέγχου των προσβάσεων σε αυτόν, όσο και 

τη διασφάλιση των δηµοσίων προσβάσεων προς τη θάλασσα. 

 Ανάπτυξη βασικών έργων υποδοµής που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και 

παράλληλα συµβάλλουν στην επίλυση βασικών προβληµάτων της περιοχής, 

όπως το πρόβληµα υδροδότησης κυρίως κατά τους θερινούς µήνες. Ανάπτυξη 

µονάδας αφαλάτωσης  για την εξασφάλιση υδρευτικής αυτονοµίας της 

επένδυσης. 
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ΣΤ.4.  Γενικές Αρχές Σχεδιασµού της Επένδυσης 

ΣΤ.4.1.  Αρχές Σχεδιασµού/Χωροθέτησης 

Κατά τη χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται να διασφαλιστεί η 

προστασία των ευαίσθητων περιοχών µε όσο το δυνατόν λιγότερες επεµβάσεις στο 

περιβάλλον, η βέλτιστη εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων και η ελάχιστη χρήση 

ζηµιογόνων εφαρµογών, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η χωροθέτηση και 

κατασκευή των κτιριακών υποδοµών ενδείκνυται να λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 

Χωροθέτηση κτιριακών εγκαταστάσεων 

� Συνολικά η ανάπτυξη και χωροθέτηση χρήσεων και κτιριακών 

εγκαταστάσεων θα κινηθεί βάσει του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και 

σύµφωνα µε το ΕΣΧΑ∆Α που πρόκειται να εγκριθεί. 

� Κατά τη χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων θα διασφαλιστεί η 

προστασία των ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχών που βρίσκονται εντός 

του Ακινήτου (χαρακτηρισµένες δασικές εκτάσεις, ρέµατα, αιγιαλός και 

παραλία) µε όσο το δυνατόν λιγότερες και ηπιότερες επεµβάσεις σε αυτές και 

πάντα βάσει των δεσµεύσεων και κατευθύνσεων των όρων προστασίας και 

του θεσµικού πλαισίου. 

�  Την αποφυγή αλλοίωσης του περιβάλλοντος από κατασκευαστικές ενέργειες, 

ελάχιστη δυνατή κοπή δέντρων. Αρµονική ένταξη των εγκαταστάσεων τόσο 

σε θέµατα χωροθέτησης (φυσικές κλίσεις, παράκτιο και φυσικό ανάγλυφο) 

όσο και σε θέµατα ύψους και κάλυψης. 

� Κατά τη χωροθέτηση θα λαµβάνεται υπόψη η βλάστηση, η βιοποικιλότητα 

και ο προσανατολισµός της εγκατάστασης, έτσι ώστε να µειώνονται στο 

ελάχιστο οι επιπτώσεις από ανέµους καθώς και η εξάρτηση από µηχανές 

ψύξης, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον (κλιµατιστικά κατά τη διάρκεια 

των ζεστών θερινών µηνών). 
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Προσβάσεις – δίκτυο βιώσιµης κινητικότητας  

� Η οργάνωση του συνολικού δικτύου κίνησης εντός του ακινήτου θα λαµβάνει 

υπόψη την ασφάλεια των αυτοκινήτων και πεζών αλλά και την προστασία του 

φυσικού ανάγλυφου και της βλάστησης. 

� Η οργάνωση του δικτύου κινήσεων θα λαµβάνει υπόψη εναλλακτικές µορφές 

βιώσιµης κινητικότητας προβλέποντας ένα εκτεταµένο δίκτυο κίνησης πεζών 

και ποδηλάτων, ένα δίκτυο που µπορεί να συνδυαστεί µε ψυχαγωγία 

(µονοπάτια εξερεύνησης, ποδηλατοπορείες). 

� Το εσωτερικό οδικό δίκτυο θα πρέπει να είναι περιορισµένο στο µέτρο του 

αναγκαίου βάσει πολεοδοµικών προτύπων έτσι ώστε να µην υπάρχει σπατάλη 

του φυσικού ανάγλυφου και της βλάστησης. 

� Οι προσβάσεις των επισκεπτών στις δηµόσιες εκτάσεις (ακτές – αιγιαλός), 

δασικές εκτάσεις και χώροι περιβαλλοντικής προστασίας δεν θα πρέπει να 

εµποδίζονται αλλά να ενισχύονται.  

� Για την αποφυγή συµφόρησης κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών αλλά και 

για την ασφάλεια των επισκεπτών, τα σηµεία εισόδου/εξόδου στο Ακίνητο θα 

είναι ευδιάκριτα και ορατά από απόσταση. 

� Εγκατάσταση πινακίδων σήµανσης σχετικά µε τις προτεραιότητες των 

οχηµάτων, κατευθύνσεις εντός της έκτασης και απαγορεύσεις διέλευσης 

οχηµάτων. 

� Ο προγραµµατισµός χάραξης του οδικού δικτύου πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

την διατήρηση της οµορφιάς του φυσικού περιβάλλοντος (δέντρα, χλωρίδα 

και πανίδα της περιοχής). 

� Η κλίση των δρόµων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15% έτσι ώστε να 

επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα σηµεία της εγκατάστασης από οχήµατα 

εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, ρυµουλκών). 

� Όλοι οι δρόµοι θα φέρουν τις απαραίτητες σηµάνσεις ορίων ταχύτητας και 

επικείµενων διασταυρώσεων µε µονοπάτια πεζών ή οχηµάτων. 
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Χώροι στάθµευσης οχηµάτων 

� Οι χώροι στάθµευσης θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

καθηµερινής χρήσης και την πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά (ακτές, δάση, 

υδροβιότοποι) λαµβάνοντας υπόψη την ένταξή τους στην αισθητική του 

φυσικού τοπίου. Αποφυγή δηµιουργίας αχανών εκτάσεων χώρων στάθµευσης. 

� Οι χώροι στάθµευσης του εκάστοτε οχήµατος θα έχει διαστάσεις βάσει 

προδιαγραφών και θα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε λευκές διαγραµµίσεις για 

να µεγιστοποιείται ο αριθµός των οχηµάτων στην περιοχή. 

� Αποφυγή κοπής δένδρων για την κατασκευή των χώρων στάθµευσης. 

� Οι χώροι στάθµευσης θα διαθέτουν προνοµιακές θέσεις στάθµευσης για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Για κάθε τέτοια θέση θα υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες σηµάνσεις σε εµφανή σηµεία. 

� ∆εν θα επιτρέπεται η στάθµευση οχηµάτων επί του συνόλου του οδικού 

δικτύου του Ακινήτου. 

 

∆ίκτυο µονοπατιών  

� Τα µονοπάτια θα εξυπηρετούν τους πεζούς και τους ποδηλάτες, όπου αυτό 

είναι εφικτό και θα υπάρχει η ανάλογη των προδιαγραφών µέριµνα σχεδίασης. 

� Χάραξη και βελτίωση των υφιστάµενων µονοπατιών σύµφωνα µε το ευρύτερο 

σχεδιασµό για την αποφυγή της σπατάλης του φυσικού τοπίου µε τη 

δηµιουργία νέων. 

� Κάθε µονοπάτι µε πολλαπλή χρήση θα περιλαµβάνει σηµάνσεις σχετικά µε 

την προτεραιότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών. 

� Όλα τα µονοπάτια θα διαθέτουν συσσωρευτές υδάτων για να εκτρέπουν τα 

ύδατα της βροχής σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. 

 

Υποδοµή άρδευσης / αποστράγγισης υδάτων  

� Χρήση εξοπλισµού αρδευτικών συστηµάτων που στοχεύουν στη µείωση 

κατανάλωσης πόσιµου νερού για αρδευτικές εφαρµογές και πότισµα φυτών 

υπαίθριου χώρου. 
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� ∆ηµιουργία συστηµάτων συλλογής και διαχείρισης όµβριων υδάτων σύµφωνα 

µε τις δυνατότητες του συστήµατος που θα εγκατασταθεί. 

� Εφαρµογές πρακτικών / συστηµάτων διαχείρισης και µεταφοράς υδατικών 

πόρων. Εγκατάσταση τεχνολογιών που θα µειώνουν τη µετατροπή πόσιµου 

νερού σε απόβλητο. Η µείωση πρέπει να είναι της τάξης του 50% 

τουλάχιστον. 

� Συνεχής παρακολούθηση και εφαρµογή πρακτικών για την περαιτέρω µείωση 

της χρήσης των υδάτινων πόρων από έτος σε έτος. 

� Το ανάγλυφο του εδάφους θα αναδειχθεί και θα προστατευθεί µε τρόπο που 

να µειώνονται στο ελάχιστο περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως η διάβρωση 

του εδάφους – υπεδάφους. 

� Ο σχεδιασµός της αποστράγγισης των υδάτων πρέπει να ακολουθεί την 

φυσική αποστράγγιση της περιοχής, να αποµακρύνει τα όµβρια ύδατα από τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις και να αποτρέπει τη συσσώρευση υδάτων σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή. 

� ∆ηµιουργία τάφρων / αυλακιών, υδροφόρων λεκανών για τη συλλογή 

βρόχινου νερού και την επαναχρησιµοποίηση του σε τουαλέτες που 

εξοικονοµούν νερό.  

 

ΣΤ.4.2.  Αρχές Κατασκευής 

Ο τρόπος σχεδιασµού και λειτουργίας του οικισµού και η ενσωµάτωση των αρχών 

του «πράσινου σχεδιασµού» είναι πολύ βασικός στην επίτευξη του συνολικού στόχου 

που είναι η διατήρηση του µικροκλίµατος της περιοχής και η βιώσιµη ανάπτυξη. 

Κτίρια – αποδοτικότητα ενέργειας κτιριακών συστηµάτων 

� Ο σχεδιασµός των κτιρίων θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 

η συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ενεργειακής απόδοσης. 

� ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης ανανεώσιµων ενεργειακών συστηµάτων. 

� Οι επιµέρους αρχιτεκτονικές µελέτες των κτιρίων θα λαµβάνουν υπόψη τον 

φυσικό προσανατολισµό ώστε να αξιοποιούνται φυσικά συστήµατα 

εξαερισµού για την ψύξη/θέρµανση των κτιρίων. 
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� Χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού µε τη χαµηλότερη δυνατή εξάρτηση σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

� Τα κτίρια θα διαθέτουν τα κατάλληλα µονωτικά υλικά έτσι ώστε να 

µειώνονται τα έξοδα ψύξης και θέρµανσης. Ελαχιστοποίηση των απωλειών 

θερµότητας από τα ανοίγµατα. 

� Τα στέγαστρα και οι αεραγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή 

των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να µεγιστοποιούν την παθητική 

θέρµανση / ψύξη των κτιρίων. 

� Συνδυαστική χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαµπτήρων και φυσικού 

φωτισµού για τη µείωση της εξάρτησης των κτιρίων σε ηλεκτρική ενέργεια. 

� Άρτιος σχεδιασµός των εσωτερικών χώρων έτσι ώστε να έχουν πάντα 

πρόσβαση στο φυσικό φως. 

 

Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών στις επιµέρους κατασκευές  

� Υποστήριξη χρήσης γηγενών υλικών και αποθεµάτων τα οποία µειώνουν την 

επιβάρυνση του εδάφους / υπεδάφους λόγω µεταφοράς τους από άλλες 

περιοχές. 

� Χρήση υλικών µε τις λιγότερες δυνατές επιβαρύνσεις στο περιβάλλον και 

φιλικά προς αυτό. 

� Μέριµνα για τη σωστή αποµάκρυνση και καταστροφή ή ανακύκλωση των 

υλικών στη φάση κατασκευής των έργων. 

 

Αρχιτεκτονική υπαίθριων χώρων  

� Χρήση υλικών χαµηλής ανάκλασης φωτός για την εξασφάλιση της θερµικής 

άνεσης των χρηστών. 

� Μείωση επιπτώσεων φωτεινής ρύπανσης στο νυχτερινό φωτισµό των 

υπαίθριων χώρων, ανάλογα µε τις απαιτήσεις σε φωτισµό (light pollution 

reduction). Σύνταξη µελετών φωτισµού, στις οποίες θα περιγράφονται οι 

«σκοποί / ανάγκες» για φωτισµό και όλες οι απαραίτητες µετρήσεις για τη 

µείωση της φωτεινής ρύπανσης. Εφαρµογές διάχυσης ή περιορισµού 
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φωτισµού κατά περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η µείωση της ρύπανσης σε 

συνδυασµό µε την ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών. 

� Επιλογή φυτών που ταιριάζουν µε την τοπική χλωρίδα, αποφυγή εισαγωγής 

εισαγόµενων ειδών που δεν ταιριάζουν στο τοπικό µικροσύστηµα. 

� Επιλογή φυτών που δεν είναι υδρόφιλα και όπου είναι δυνατόν µε ελάχιστες ή 

µηδενικές απαιτήσεις για νερό. 

� Ελαχιστοποιηµένες επεµβάσεις στον υπαίθριο χώρο, όπου αυτό είναι δυνατόν, 

ώστε να διασφαλιστεί η φυσικότητα του τοπίου και να µην µετατραπεί 

καθολικά σε «τεχνητό φυσικό τοπίο». ∆ιατήρηση του φυσικού ανάγλυφου. 

 

ΣΤ.4.3.  Αρχές Λειτουργίας και Βιώσιµης ∆ιαχείρισης  

Η βιώσιµη διαχείριση του χώρου, τόσο στο στάδιο του σχεδιασµού και παραγωγής 

του όσο και στη συνέχεια στη διάρκεια της λειτουργίας του είναι πολύ βασικός καθώς 

η βιωσιµότητα ενός σχεδίου ανάπτυξης κρίνεται και ελέγχεται συνεχώς. 

 

∆ιαχείριση φυσικών πόρων και αποθεµάτων  

Υδάτινοι πόροι: Εξοικονόµηση και σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων που 

αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα συνολικά της Χαλκιδικής κατά τους 

θερινούς µήνες. Για να επιτευχθεί η εξοικονόµηση νερού θα πρέπει να προβλεφθούν 

τα παρακάτω: 

� Οικιακές συσκευές που µειώνουν τις απαιτήσεις για νερό σε σχέση µε τις 

συµβατικές συσκευές. 

� Χρήση των όµβριων υδάτων για το πότισµα των διαµορφωµένων υπαίθριων 

χώρων σε συνδυασµό µε την επιλογή µη-υδρόφιλων φυτικών ειδών. 

 

Προστασία αιγιαλών, ρεµάτων και δασικών εκτάσεων 

� Βασική αρχή σε κάθε επιµέρους διαµόρφωση του χώρου αποτελεί η πλήρης 

συµµόρφωση των µελετών µε την προστασία του δηµόσιου και κοινόχρηστου 

χαρακτήρα των στοιχείων του Ακινήτου: ρέµατα, αιγιαλός και παραλία, 
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δασικές εκτάσεις και προστατευµένοι περιβαλλοντικά χώροι. ∆εν 

αποκλείονται και δεν εµποδίζονται από την πρόσβαση των πολιτών.  

� Έργα βελτίωσης που πραγµατοποιούνται πλησίον αιγιαλών και ρεµάτων 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους µέτρα για την προστασία των υδάτων και 

την ποιότητα του φυσικού χώρου. 

� Αξιολόγηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την διάβρωση του εδάφους και 

υπεδάφους καθώς και του υδροφόρου ορίζοντα. 

� Συγκεκριµένα σηµεία εισόδου και σηµάνσεις σχετικά µε τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις κατοίκων και επισκεπτών. 

 

∆ιαχείριση και προστασία της υφιστάµενης βλάστησης 

� Κάθε έργο που θα υλοποιηθεί, θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό µέληµα την 

διατήρηση και προστασία της βλάστησης, η οποία είναι αξιόλογη σε όλη την 

επιφάνεια του Ακινήτου, εκτός των χαρακτηρισµένων δασικών εκτάσεων. 

� Θα πρέπει να συνταχθούν λεπτοµερείς τοπογραφικές µελέτες αποτύπωσης της 

γεωµορφολογίας του Ακινήτου και να γίνει λεπτοµερής καταγραφή των 

φυτικών ειδών σε µεµονωµένες θέσεις και συστάδες. Η λεπτοµερής 

τοπογραφική αποτύπωση θα εντοπίσει πυκνότητες δέντρων αλλά και είδη που 

πρέπει να προστατευτούν (σπανιότητα ή παλαιότητα), ώστε να 

προστατευτούν. Η καταγραφή αυτή θα πρέπει να προηγηθεί οποιουδήποτε 

λεπτοµερούς master plan, ώστε αυτά να προσαρµοστούν στο τοπίο και τη 

βλάστηση. 

� Καθαρισµός και αποκατάσταση πυκνών εκτάσεων και µέτρα για την 

προστασία από πυρκαγιά.  

 

Ανακύκλωση / διαχείριση απορριµµάτων   

� ∆ηµιουργία περιοχών για την εναπόθεση µη τοξικών ανακυκλώσιµων υλικών. 

Ενδεικτικά, οι περιοχές πρέπει να περιλαµβάνουν ξεχωριστούς χώρους 

εναπόθεσης χαρτιού, γυαλικών, συµπυκνωµένων χαρτονιών, πλαστικών και 

µετάλλων. 

� ∆ηµιουργία συγκεκριµένων χώρων εναπόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών. 

� Τακτή αποκοµιδή απορριµµάτων από φορείς του δήµου ή ιδιώτες. 
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ΣΤ.4.4.  Υλοποίηση Έργων Τεχνικών Υποδοµών για την Ανάπτυξη του Ακινήτου 

και τη ∆ιασφάλιση της Βιωσιµότητάς του 

Χωµατουργικά έργα: Γενική διαµόρφωση της συνολικής περιοχής, διαµόρφωση 

υποστρώµατος οδών, διαµόρφωση πρανών στους οδικούς κόµβους. Οι απαραίτητες 

χωµατουργικές εργασίες για την κατασκευή των κατοικιών θα διαµορφωθούν µε 

βάση τις λεπτοµερείς δικές τους µελέτες και σχέδια. 

Κυκλοφοριακά έργα: Οδικό δίκτυο κίνησης εντός του Ακινήτου, σχεδιασµός οδικών 

κόµβων, διαµόρφωση γενικών χώρων στάθµευσης, δίκτυο ποδηλατοδρόµων, δίκτυο 

κίνησης πεζών µε πεζόδροµους παρά την οδό αλλά και φυσικά µονοπάτια.  

Ύδρευση – υδροδότηση: Καθώς υπάρχει το πρόβληµα της υδροδότησης της περιοχής 

και το γενικό πρόβληµα της υδροδότησης της Χαλκιδικής ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς µήνες, απαιτείται η εκπόνηση ειδικών µελετών για τις ανάγκες σε νερό 

συνολικά του Ακινήτου µετά την πλήρη ανάπτυξη των έργων. Βάσει των λεπτοµερών 

σχεδίων ανάπτυξης των κατοικιών, θα προβλεφθούν οι ανάγκες υδροδότησης του 

Ακινήτου και θα δοθούν λύσεις για τον τρόπο µε τον οποίο αυτές θα καλυφθούν. 

Μονάδα αφαλάτωσης: Εξετάζεται το ενδεχόµενο δηµιουργίας µονάδας αφαλάτωσης 

µε ενεργειακά βιώσιµους τρόπους έτσι ώστε η περιοχή να διατηρεί την υδροδοτική 

της αυτοτέλεια, να µην επιβαρύνει το γενικότερο πρόβληµα του ∆ήµου/Νοµού αλλά 

και να είναι σε θέση να παρέχει πιθανό πλεόνασµα νερού στο ∆ήµο. 

Άρδευση: ∆ίκτυο αγωγών άρδευσης, γεωτρήσεις, συστήµατα καθαρισµού και 

ανακύκλωσης µε χρήση των επεξεργασµένων λυµάτων της µονάδας βιολογικού 

καθαρισµού. 

Αποχέτευση: ∆ίκτυο απορροής όµβριων, δίκτυο απορροής ακαθάρτων, συλλέκτες, 

συστήµατα καθαρισµού και ανακύκλωσης.  

Πυρασφάλεια: ∆ίκτυο αγωγών πυρασφάλειας (κοινό µε αυτό της ύδρευσης) και 

στόµια. 

Ηλεκτρική ενέργεια: Υποσταθµός/οι της ∆ΕΗ, γεννήτριες, σταθεροποιητές τάσης, 

δίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης, δίκτυο δηµόσιου φωτισµού. 
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Φυσικό αέριο: Θα υπάρξει πρόβλεψη και θα κατασκευαστεί η απαραίτητη υποδοµή 

για µελλοντική επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή. 

Τηλεπικοινωνίες: Υπηρεσίες δικτύου, εγκατάσταση δορυφορικής σύνδεσης. 

Αποκατάσταση – προστασία φυσικού τοπίου: Καθαρισµός περιοχών πρασίνου, 

προστασία ρεµάτων, δασικών εκτάσεων, αιγιαλού και ακτών, χώρων 

περιβαλλοντικής σηµασίας. 

 

ΣΤ.5.  Συνοπτική Παρουσίαση των Στοιχείων της Επένδυσης 

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο εξετάζει την ανάπτυξη ενός οικισµού εξοχικών κατοικιών 

και την πώληση τους κατά βάση σε αλλοδαπούς υποψήφιους αγοραστές. Έτσι λοιπόν, 

η συνολική δόµηση ανέρχεται στα 19.954 τ.µ., έκταση στην οποία θα αναπτυχθούν 

συγκροτήµατα διώροφων κατοικιών (µεζονέτες) µε υπόγειο και µεµονωµένες 

κατοικίες ενός ή δύο ορόφων επίσης µε υπόγειο. Πιο συγκεκριµένα θα 

κατασκευαστούν 20 συγκροτήµατα των 4 κατοικιών δοµηµένης επιφάνειας 80 τ.µ. η 

καθεµία, 40 συγκροτήµατα των 2 κατοικιών δοµηµένης επιφάνειας 100 τ.µ. η καθεµία, 

20 µονοκατοικίες των 120 τ.µ. και 20 µονοκατοικίες των 140 τ.µ. 

Συνολικά λοιπόν θα κατασκευαστούν 200 κατοικίες συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 

19.600 τ.µ., οι οποίες θα δίνουν δυνατότητα διαµονής περίπου 1000 ατόµων (200 

κατοικίες x 5 άτοµα). ∆ηλαδή θα δηµιουργηθεί ένας νέος οικισµός 1000 περίπου 

κατοίκων µε τις απαραίτητες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις (Εστιατόριο, Bar, Mini-

Market, αποθήκες) δοµηµένης επιφάνειας 354 τ.µ. (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: ∆οµηµένη Επιφάνεια Οικισµού 

Είδος 
Κτιρίων 

Πλήθος 
Συγκροτηµάτων 

Αριθµός 
∆ιαµερισµάτων 

∆οµηµένη 
Επιφάνεια 

∆ιαµερισµάτων 
(τ.µ.) 

∆οµηµένη 
Επιφάνεια 
Κτιρίων 

(τ.µ.) 
4κατοικίες 20 80 80 6.400 
2κατοικίες 40 80 100 8.000 
Μονοκατοικίες 20 20 120 2.400 
Μονοκατοικίες 20 20 140 2.800 
Εστιατόριο - - - 120 
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Bar - - - 30 
Mini-Market - - - 100 
Αποθήκες - - - 104 
ΣΥΝΟΛΟ 100 200 - 19.954 
 

Η επιλογή των κατηγοριών και του µεγέθους των κατοικιών έγινε µε κριτήρια την 

παροχή ενός ευρέως φάσµατος επιλογών για υποψήφιους αλλοδαπούς αγοραστές 

µεσαίου και µεγάλου εισοδήµατος, κατά βάση από την περιοχή των Βαλκανίων και την 

ανατολικής Ευρώπης, που αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία των τουριστών της 

περιοχής, µε επαναλαµβανόµενες επισκέψεις. 

∆ιαβάθµιση θα υπάρξει και στη ποιότητα της κατασκευής στο εσωτερικό των 

κατοικιών και κατ’ επέκταση στις τιµές πώλησης αυτών ανά τ.µ. Είναι προφανές ότι οι  

µεµονωµένες κατοικίες θα έχουν τη βέλτιστη ποιότητα και προσφέροντας ταυτόχρονα 

το πλεονέκτηµα της ιδιωτικότητας, στοχεύουν σε αγοραστές µεγάλου εισοδήµατος. 

Κάθε συγκρότηµα κατοικιών και κάθε µεµονωµένη κατοικία θα διαθέτει µικρή πισίνα 

50-60 τ.µ. και ανοιχτό Parking αυτοκινήτων µε 2 θέσεις για την κάθε κατοικία. Στις  

ανεξάρτητες κατοικίες θα διατίθεται και µία τουλάχιστον κλειστή θέση Parking στο 

υπόγειο. Στον οικισµό θα λειτουργεί εστιατόριο-ταβέρνα, Bar, Mini-Market, ενώ θα 

κατασκευαστούν γήπεδα αθλοπαιδιών, παιδότοπος καθώς και βοηθητικοί χώροι – 

αποθήκες. Επιπλέον ο οικισµός θα διαθέτει φύλαξη καθηµερινά για όλο το χρόνο, τόσο 

για το καλοκαίρι όσο και για το χειµώνα, που δεν αποτελεί τουριστική εποχή. Τέλος, 

θα υπάρχει µέριµνα για τη συντήρηση όλων των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και 

του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Εικόνα 14: Ενδεικτικός Οικισµός 
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Η κατασκευαστική περίοδος του επενδυτικού σχεδίου εκτιµάται ότι θα διαρκέσει από 

2 έως 3 έτη, ανάλογα µε τη ρευστότητα που θα διαθέτει ο υποψήφιος επενδυτής και 

την ανάπτυξη του συνόλου του οικισµού σε 1 ή 2 φάσεις.  

 

ΣΤ.6.  Απασχόληση 

Το εστιατόριο, το Bar και το Mini-Market θα λειτουργούν κατά βάση τους θερινούς 

µήνες, εποχή που αναµένεται και η µεγαλύτερη επισκεψιµότητα των κατοικιών. 

Συγκεκριµένα, αναµένεται να λειτουργούν από Απρίλιο έως τέλη Σεπτεµβρίου, δηλαδή 

συνολικά 5 µήνες. Επίσης, στον οικισµό θα εργάζονται συντηρητές, οι οποίοι θα είναι 

υπεύθυνοι για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του οικισµού και του περιβάλλοντος 

χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και φύλακες, που θα προστατεύουν τον 

οικισµό και κατά τους χειµερινούς µήνες. 

Έτσι λοιπόν θα δηµιουργηθούν οι εξής νέες θέσεις εργασίας (Πίνακας 6): 

 

Πίνακας 6: Αριθµός Θέσεων Εργασίας 

Προσωπικό Αριθµός θέσεων εργασίας 
Συντηρητές 3 
Υπάλληλοι Εστιατορίου 6 
Υπάλληλοι Mini-Market 4 
Υπάλληλοι Bar 4 
Φύλακες 4 
ΣΥΝΟΛΟ 21 
 

 

Οι συνολικές νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν από τη νέα επένδυση είναι 

21 και πρόκειται για 14 θέσεις εργασίας εποχιακής απασχόλησης, δηλαδή µε 5,8 

Ισοδύναµα Πλήρους Απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.) και 7 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
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Ζ.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Ζ.1.  Τεχνική Περιγραφή των Κτιρίων 

Όλα τα κτίρια θα έχουν την ίδια αρχιτεκτονική λογική. Η κάθε κατοικία θα διαθέτει 

υπόγειο, θα έχει 2 λουτρά-wc, 2 - 4 υπνοδωµάτια, ανάλογα µε το µέγεθός της, και 

έναν ενιαίο χώρο ο οποίος θα χωρίζεται νοητά στον χώρο της κουζίνας-τραπεζαρίας 

και του καθιστικού. Επίσης θα διαθέτει τουλάχιστον 2 βεράντες διαφορετικού 

προσανατολισµού για την εξασφάλιση σκίασης το πρωί και το απόγευµα.  

Ο φέρων σκελετός των κτιρίων θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και οι µη 

φέρουσες τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδοµή. Τµήµατα της εξωτερικής τοιχοποιίας θα 

επενδυθούν µε πέτρα. Τα τµήµατα της τοιχοποιίας που δεν είναι επενδυµένα θα είναι 

καλυµµένα µε επιχρίσµατα. Τα επιχρίσµατα θα γίνουν σε τρεις στρώσεις (πεταχτό-

τριπτό-τριβιδιστό). Επίσης µε πέτρα θα επενδυθούν οι περιµετρικοί διάδροµοι των 

συγκροτηµάτων – κατοικιών και το υπερυψωµένο τµήµα του υπογείου από το φυσικό 

έδαφος για καλύτερη προσαρµογή στον περιβάλλοντα χώρο και αποφυγή υγρασιών. 

Το υλικό και τα απαιτούµενα πάχη θερµοµόνωσης των εξωτερικών δοµικών 

στοιχείων θα καθορισθούν στη φάση της µελέτης.  

Τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι ξύλινα, άριστης ποιότητας, µε ειδική επεξεργασία 

για αντοχή στην υγρασία. Ξύλινα θα είναι και τα εσωτερικά κουφώµατα. Τα 

κιγκλιδώµατα των εξωστών και των κλιµακοστασίων θα είναι από ξύλο αντοχής 

(καστανιά). Οι επιστρώσεις των εσωτερικών κλιµακοστασίων θα είναι από µάρµαρο 

ενώ των εξωτερικών κλιµακοστασίων από πέτρινες πλάκες. Εντός των 

διαµερισµάτων, τα δάπεδα στα υπνοδωµάτια και στους λοιπούς χώρους, 

περιλαµβανοµένων και των εξωστών, θα είναι από πλακάκι ή µάρµαρο µε 

δυνατότητα επιλογής από τους υποψήφιους αγοραστές. Το δάπεδο των κλειστών 

Parking στις µονοκατοικίες θα κατασκευασθεί από γαρµπιλοσκυρόδεµα µε αρµούς. 

Στο δώµα, θα κατασκευασθεί µόνωση και θα τοποθετηθεί ασφαλτόπανο για την 

εξασφάλιση υδατοστεγάνωσης και θα γίνει επικάλυψη της κεκλιµένης πλάκας-στέγης 

µε κεραµίδια. 

Ο χρωµατισµός όλων των χώρων εσωτερικά θα γίνει µε πλαστικά οικολογικά 

χρώµατα επί σπατουλαρισµένων επιφανειών, ενώ εξωτερικά µε πλαστικό 

τσιµεντόχρωµα. Τα είδη υγιεινής, τα µικροϋλικά (βρύσες, πόµολα, διακόπτες), τα 
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ντουλάπια της κουζίνας και οι ντουλάπες µπορούν να επιλεγούν επίσης από τους 

υποψήφιους αγοραστές στη φάση κατασκευής των κατοικιών. 

Για την θέρµανση - ψύξη των κατοικιών και την παροχή ζεστού νερού θα 

χρησιµοποιηθούν αυτόνοµες επίτοιχες µονάδες µε αντλία θερµότητας. 

Συµπληρωµατικά στο καθιστικό κάθε κατοικίας θα κατασκευαστεί και ενεργειακό 

τζάκι. 

Κάθε κατοικία θα διαθέτει ένα δικό της εξωτερικό χώρο ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισµάτων (κιόσκι), διαστάσεων 4m x 4m, στο οποίο το δάπεδο θα είναι 

από πέτρινες πλάκες. Οι χώροι αυτοί θα καλύπτονται µε πέργολες.   

 

 

Εικόνα 15: Ενδεικτικό Συγκρότηµα Κατοικιών  

 

Το εστιατόριο θα είναι ένα κτίριο εµβαδού δόµησης 120τ.µ. και ηµιυπαίθριου χώρου 

(Η/Χ) 80 τ.µ. περίπου. Στο κτίριο αυτό θα υπάρχουν οι απαραίτητες τουαλέτες, η 

κουζίνα-παρασκευαστήριο και ο χώρος του self-service. Μπροστά από αυτά θα είναι 

ο Η/Χ που λειτουργεί ως σαλόνι και στη συνέχεια ένας χώρος που θα καλύπτεται µε 

ξύλινη πέργολα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.  
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Το Bar θα έχει δόµηση 30,00 τ.µ. και 80 τ.µ. Η/Χ. Στο κλειστό τµήµα των 30,00 τ.µ. 

υπάρχει η κουζίνα και οι τουαλέτες, ενώ στον Η/Χ θα είναι ο χώρος σερβιρίσµατος 

και θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσµατα.  

Το Mini-Market θα είναι εµβαδού 100 τ.µ. και θα βρίσκεται σε κεντρική θέση του 

οικισµού για να εξυπηρετεί το σύνολο των κατοικιών. 

Τέλος, θα κατασκευασθούν βοηθητικοί χώροι – αποθήκες συνολικής δοµηµένης 

επιφάνειας 104 τ.µ., ένα γήπεδο µπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ, ένα γήπεδο τένις και 

ένας παιδότοπος. 

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι θα κατασκευασθούν δοµικά και µορφολογικά κατά 

αντίστοιχο τρόπο µε τις κατοικίες. 

 

 

Εικόνα 16: Ενδεικτικό Συγκρότηµα Κατοικιών 
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Εικόνα 17: Ενδεικτικό Συγκρότηµα Κατοικιών 

 
 
 
Ζ.2.  Προϋπολογισµός Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας οικοδοµικών εργασιών και 

προϋπολογισµός του κόστους των κτιριακών εγκαταστάσεων µιας τυπικής κατοικίας 

2 ορόφων (µεζονέτα) δοµηµένης επιφάνειας 80 τ.µ. µε υπόγειο. Στο συγκεκριµένο 

πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατά είδος εργασίες, οι ποσότητες, οι τιµές 

µονάδας, η µερική δαπάνη και το συνολικό κόστος. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν 

από υπεργολάβους, που θα επιλεγούν µετά την υποβολή σχετικών προσφορών. Για 

τις τιµές µονάδας ελήφθησαν υπόψη τα δεδοµένα κόστους εργασίας και υλικών της 

τρέχουσας περιόδου.  

Πίνακας 7: Προϋπολογισµός Κατασκευής Τυπικής Κατοικίας 80 τ.µ. µε Υπόγειο 

Είδος εργασίας 
Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή 
µονάδας 

σε € 
Ποσότητα 

Μερική 
δαπάνη  

σε € 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Χωµατουργικά     

Εκσκαφές θεµελίων κ.µ. 10,00 300 3.000,00 

Επίχωση θεµελίων κ.µ. 10,00 30 300,00 

Λοιπές επιχώσεις κ.µ. 10,00 10 100,00 

Σκυροδέµατα     

Κατασκευή 
θεµελίωσης 

κ.µ. 160,00 30 4.800,00 
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Κατασκευή υπογείου κ.µ. 160,00 20 3.200,00 

Κατασκευή ανωδοµής κ.µ. 190,00 60 11.400,00 

Τοιχοδοµές     

Εξωτερικές τοιχοδοµές τ.µ 35,00 100 3.500,00 

Εσωτερικές τοιχοδοµές τ.µ 15,00 60 900,00 

Επιχρίσµατα     

Εσωτερικά-εξωτερικά 
επιχρίσµατα 

τ.µ. 10,00 700 7.000,00 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις 

Γεµίσµατα δαπέδων τ.µ. 4,00 50 200,00 

∆απεδοστρώσεις 
πλακιδίων - µαρµάρων 

τ.µ. 35,00 60 2.100,00 

Επενδύσεις τοίχων µε 
πλακίδια 

τ.µ. 50,00 30 1.500,00 

Επιστρώσεις µε πέτρα τ.µ. 25,00 40 1.000,00 

Μονώσεις - Στέγη 

Στεγάνωση 
 υπογείου 

τ.µ. 12,00 50 600,00 

Θερµουγροµόνωση 
δώµατος - στέγης 

τ.µ. 15,00 40 600,00 

Επικάλυψη µε 
κεραµίδια 

τ.µ. 20,00 40 800,00 

Κιγκλιδώµατα 

Κιγκλιδώµατα 
εξωστών 

µ.µ. 30,00 30 900,00 

Κιγκλιδώµατα 
κλιµακοστασίων 

µ.µ. 40,00 15 600,00 

Θύρες     

Εξώπορτες ασφαλείας τεµ. 600,00 1 600,00 

Ξύλινες θύρες τ.µ. 200,00 12 2.400,00 

Εξωτερικά Κουφώµατα 

Ξύλινα κουφώµατα τ.µ. 280,00 15 4.200,00 

Ξυλουργικά     

Ντουλάπες - ερµάρια τ.µ. 150,00 20 3.000,00 

Χρωµατισµοί     

Εξωτερικοί 
χρωµατισµοί 

τ.µ. 6,00 200 1.200,00 

Εσωτερικοί 
χρωµατισµοί  

τ.µ. 12,00 450 5.400,00 

Είδη υγιεινής     

Νιπτήρες, λεκάνες, 
µπαταρίες κλπ. 

σετ 1.250,00 2 2.500,00 

Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 

Τζάκι, πέργολες, 
κιόσκι, διάδροµοι κλπ. 

κ.α.   3.000,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ύδρευση κ.α.   1.100,00 

Αποχέτευση κ.α.   800,00 

Θέρµανση - ψύξη κ.α.   3.500,00 

Ασθενή ρεύµατα κ.α.   800,00 

Ισχυρά ρεύµατα κ.α.   500,00 

Γειώσεις κ.α.   100,00 

Λοιπές Η/Μ εργασίες κ.α.   400,00 

ΣΥΝΟΛΟ    72.000,00 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα το κόστος µιας τυπικής κατοικίας 80 τ.µ. µε υπόγειο 

προϋπολογίζεται σε 900€/τ.µ. Με δεδοµένο ότι το κόστος µιας κατασκευής ανά τ.µ. 

είναι αντιστρόφως ανάλογο µε τη δοµηµένη επιφάνεια της, το κόστος της τυπικής 

αυτής κατοικίας ανά τ.µ. είναι το µέγιστο, καθώς οι συγκεκριµένες κατοικίες 

αναπτύσσονται σε συγκροτήµατα και οι µονοκατοικίες είναι µεγαλύτερης επιφάνειας. 

Λαµβάνοντας υπόψη επίσης το µέγεθος του έργου από πλευράς αριθµού κατοικιών 

και συνολικά δοµηµένης επιφάνειας, 20.000 τ.µ. περίπου, θεωρούµε ότι το κόστος 

αυτό µπορεί να µειωθεί µέχρι και 800€/τ.µ. Με το ίδιο κόστος υπολογίζεται και η 

κατασκευή των κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων που επίσης θα πωληθούν σε 

ιδιώτες – επιχειρηµατίες προς εκµετάλλευση (εστιατόριο – ταβέρνα, Bar, Mini-

Market). 

Με αυτά τα δεδοµένα το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων για το σύνολο 

της επιφάνειας που πρόκειται να δοµηθεί, θα ανέλθει στο ποσό των 16.000.000€ 

περίπου (800€/τ.µ. x 19.954 τ.µ. = 15.963.200€). 

 

Ζ.3.  Προϋπολογισµός Έργων Υποδοµής 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των έργων υποδοµής και 

προϋπολογισµός του κόστους αυτών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από 

υπεργολάβους, που θα επιλεγούν µετά την υποβολή σχετικών προσφορών. Για την 

εκτίµηση της κάθε επιµέρους δαπάνης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από αρµόδιους 

οργανισµούς κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ) και πραγµατικά στοιχεία κόστους 

ανάπτυξης οικισµών αναλόγου µεγέθους από πλευράς έκτασης και αριθµού 

κατοικιών. Στον πίνακα, όπου εµφανίζονται ποσότητες εργασιών µε αναφορά στα 

πρωτεύοντα δίκτυα, στην τιµή µονάδας είναι ενσωµατωµένες και όλες οι σχετικές 

δαπάνες υλικών και εργασιών για τα δευτερεύοντα δίκτυα (συγκροτηµάτων ή 

ανεξάρτητων κατοικιών). 

Πίνακας 8: Πίνακας Κόστους Έργων Υποδοµής 

Είδος εργασίας 
Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή 
µονάδας 

σε € 
Ποσότητα 

Μερική 
δαπάνη σε € 

Οδοποιία     

Χωµατουργικά, οδοστρωσία, 
ασφαλτικά 

τ.µ. 25,00 28.000 700.000,00 

Κράσπεδα µ.µ. 15,00 6.000 90.000,00 
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Μικρά τεχνικά (οχετοί κλπ.) κ.α.   130.000,00 

Αποχέτευση     

∆ίκτυο ακαθάρτων Φ250 ή 
Φ315 

µ.µ. 280,00 2.500 700.000,00 

∆ίκτυο όµβριων Φ400 µ.µ. 350,00 1.000 350.000,00 

Αντλιοστάσιο – Εγκατάσταση 
Βιολογικού Καθαρισµού 

κ.α.   220.000,00 

Ύδρευση     

∆ίκτυο Φ90 µ.µ. 60,00 4.000 240.000,00 

∆εξαµενή 100 κ.µ. κ.α.   110.000,00 

Άρδευση     

∆ίκτυο κ.α.   110.000,00 

∆εξαµενή κ.α.   100.000,00 

Ο.Τ.Ε.     

∆ίκτυο κ.α.   130.000,00 

∆.Ε.Η.     

Υπόγειο δίκτυο κ.α.   700.000,00 

T.V.     

∆ορυφορικό δίκτυο - 
Αναµεταδότες 

κ.α.   130.000,00 

Πισίνες     

Πισίνες 50-60 τ.µ. τεµ. 8.000,00 100 800.000,00 

Κοινόχρηστες Εγκαταστάσεις 

Γήπεδα (µπάσκετ, βόλει, 
τένις, παιδότοπος) 

κ.α.   200.000,00 

Φυτεύσεις     

∆ένδρα, θάµνοι, γκαζόν κ.α.   150.000,00 

Λοιπές Υποδοµές και ∆ιαµορφώσεις 

Υποδοµές εγκατάστασης 
µετρητών ∆.Ε.Η. – Ύδρευσης 
– Ο.Τ.Ε., πεζόδροµοι, 
µονοπάτια, περιφράξεις, 
προστασία ρεµάτων κλπ. 

κ.α.   500.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ    5.360.000,00 

 

 

Ζ.4.  ∆απάνες Μελετών και Αµοιβών Συµβούλων 

Το κατασκευαστικό κόστος των κατοικιών και των έργων υποδοµής θα επιβαρυνθεί 

µε τις δαπάνες σύνταξης των σχετικών µελετών, έκδοσης των απαιτούµενων αδειών, 

επίβλεψης των έργων και τις αµοιβές οικονοµικών και ειδικών τεχνικών συµβούλων. 

Το κόστος από τις δαπάνες αυτές εκτιµάται στο 5% περίπου του συνολικού 

προϋπολογισµού των έργων δεδοµένου ότι τα συγκροτήµατα των κατοικιών και οι 

µεµονωµένες κατοικίες θα µελετηθούν µία φορά για κάθε κατηγορία. Με αυτά τα 

δεδοµένα η συγκεκριµένη δαπάνη ανέρχεται σε 1.066.160€ [5% x (15.963.200€ + 

5.360.000€)].   
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Ζ.5.  Συνολικό Κατασκευαστικό Κόστος Επένδυσης 

Το συνολικό κατασκευαστικό κόστος της επένδυσης αυτής, συµπεριλαµβανοµένου 

της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων υποδοµής, των 

δαπανών για σύνταξη των µελετών, έκδοση των αδειών, επίβλεψη των έργων και των 

αµοιβών συµβούλων ανέρχεται σε 22.389.360€. 

 

Πίνακας 9: Συγκεντρωτική Ανάλυση Κόστους Επένδυσης 

Α/Α Είδος ∆απάνης ∆απάνη σε € 
1 Κτιριακές Εγκαταστάσεις 15.963.200 
2 Έργα Υποδοµής 5.360.000 

3 
Μελέτες – Άδειες – Επίβλεψη Έργων – 

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
1.066.160 

4 ΣΥΝΟΛΟ 22.389.360 
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Η.  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

Η βιωσιµότητα της επένδυσης εξετάζεται υπό το πρίσµα διαµόρφωσης µιας 

ρεαλιστικής τιµής πώλησης των διαµερισµάτων (€/τ.µ.), την εξασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού κέρδους σε σχέση µε τα κεφάλαια που θα επενδυθούν (25% - 30%) 

και τον προσδιορισµό µιας ανταγωνιστικής οικονοµικής προσφοράς για την αγορά 

του Ακινήτου. 

Με δεδοµένα ότι δεν είναι γνωστός ο υποψήφιος επενδυτής και οι οικονοµικές 

δυνατότητες που διαθέτει από πλευράς ρευστότητας και τα προβλήµατα που 

εµφανίζει αυτήν την περίοδο το τραπεζικό σύστηµα στο σκέλος των χορηγήσεων 

δανείων, θα µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο ανάπτυξης του επενδυτικού 

σχεδίου – κατασκευής του οικισµού σε 2 φάσεις.  

Κατά τη πρώτη φάση (2 χρόνια) θα αναπτυχθούν τα έργα υποδοµής και θα 

κατασκευασθούν οι µισές κατοικίες στο 50% της έκτασης του Ακινήτου µε 

αποτέλεσµα κεφάλαια από τις πωλήσεις αυτών να χρηµατοδοτήσουν την 

ολοκλήρωση του οικισµού – της επένδυσης.  

Το σενάριο αυτό θα µειώσει και το κόστος δανεισµού, που επιβαρύνει τη δαπάνη της 

επένδυσης, ενώ η ύπαρξη αγοραστικού ενδιαφέροντος θα δώσει τη δυνατότητα 

αύξησης της τιµής πώλησης των κατοικιών µε αποτέλεσµα την επίτευξη µεγαλύτερου 

κέρδους. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα του Ακινήτου από πλευράς περιβάλλοντος 

χώρου, τις προδιαγραφές του οικισµού και την ποιότητα κατασκευής των κατοικιών, 

θεωρείται ρεαλιστική µια κλιµακούµενη τιµή πώλησης των διαµερισµάτων µε εύρος 

από 1.900€/τ.µ. έως 2.800€/τ.µ. Τα αναµενόµενα έσοδα από τις πωλήσεις 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 10. 
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Πίνακας 10: Έσοδα από Πωλήσεις Κατοικιών 

Είδος Κατοικίας 
Αριθµός 
Κατοικιών 

Επιφάνεια 
Κατοικίας 

(τ.µ.) 

Τιµή 
Πώλησης 

(€/τ.µ.) 

Έσοδα 
(€) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) 
Τύπος ∆ (διαµέρισµα 
4κατοικίας) 

80 80 1.900 12.160.000 

Τύπος Γ (διαµέρισµα 
2κατοικίας) 

80 100 2.200 17.600.000 

Τύπος Β 
(µονοκατοικία) 

20 120 2.600 6.240.000 

Τύπος Α 
(µονοκατοικία) 

20 140 2.800 7.840.000 

Κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις 
(Εστιατόριο, Bar, 
Mini-Market, Α.Χ.) 

- 354 2.000 708.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 44.548.000 
 

 

Με βάση τα προσδοκώµενα έσοδα πωλήσεων ύψους 44.548.000€ και το 

κατασκευαστικό κόστος της επένδυσης, που ανέρχεται στα 22.389.360€, µια 

οικονοµική προσφορά στο πλαίσιο του διαγωνισµού ύψους 10.000.000€, αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους 25%-30%, ανάλογα µε το κόστος δανεισµού που 

θα έχει ανάγκη ο υποψήφιος επενδυτής (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11: Συγκεντρωτική Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

Α/Α Είδος Χρηµατοροής Ποσό (€) 

1 Έσοδα Πωλήσεων 44.548.000 

2 Συνολικό Κατασκευαστικό Κόστος 22.389.360 

3 Μέσο Κόστος ∆ανεισµού 2.500.000 
4 Αγορά Ακινήτου (Οικονοµική Προσφορά) 10.000.000 
5 Κέρδος Επένδυσης [1-(2+3+4)] 9.658.640 
6 Ποσοστό Κέρδους [5/(2+3+4)] 27,68% 
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Θ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σύµφωνα µε τις παραδοχές που αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια και µε βάση 

τα προβλεπόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα της µελέτης, τα οποία είναι άκρως 

ρεαλιστικά, η επένδυση κρίνεται βιώσιµη και κερδοφόρα για τον υποψήφιο επενδυτή. 

Τα προβλεπόµενα κέρδη της επένδυσης ανέρχονται στα 9.658.640€, ποσό που 

αντιστοιχεί σε ένα περιθώριο κέρδους της τάξεως του 27,68%. 

Η πρόταση της επένδυσης για την ανάπτυξη οικισµού τουριστικών κατοικιών, 

στηρίχθηκε όχι µόνο στις ευοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη των τουριστικών 

µεγεθών στον Ελληνικό χώρο και ειδικότερα στη συγκεκριµένη περιοχή, αλλά και 

στην έλλειψη παρόµοιων τουριστικών συγκροτηµάτων, που να παρέχουν παρόµοιες 

τουριστικές υπηρεσίες. 

Επίσης, το συγκεκριµένο έργο θα αναβαθµίσει τουριστικά την περιοχή και θα 

αναδείξει τους εξαιρετικού ενδιαφέροντος τουριστικούς πόρους της Χαλκιδικής. 

Κλείνοντας αξίζει να σχολιαστεί ότι το ελληνικό, τουριστικό, επενδυτικό τοπίο στην 

συγκυρία της κρίσης µπαίνει σε µια νέα τροχιά, στην οποία τουριστικά 

συγκροτήµατα κατοικιών, υψηλών σχετικά απαιτήσεων από πλευράς κατασκευής, 

αισθητικής και περιβάλλοντος, υπόσχονται να ανεβάσουν τον πήχη της ποιότητας στο 

τουριστικό προϊόν, να προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο «πακέτο» υπηρεσιών, να 

προσελκύσουν υψηλού εισοδήµατος τουρισµό και να προωθήσουν ένα νέο προφίλ 

της χώρας µας στο εξωτερικό. 

Υπογραµµίζεται πως η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα θα πρέπει 

να διέπεται από συγκεκριµένες προδιαγραφές, σε συνάρτηση όχι µόνο µε την 

οικονοµία, αλλά και µε τον χώρο και την εικόνα του εκάστοτε προορισµού, καθώς 

αποτελεί σηµαντικό συντελεστή διαµόρφωσης της τουριστικής του εικόνας, σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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