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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι «νέοι» τύποι και τρόποι παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας εμφανίζουν 

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους λεγόμενους παραδοσιακούς. 

Προκρίνουν ένα μοντέλο κατοίκησης στη βάση του ελέγχου και του διαχωρισμού σε 

συνδυασμό με την πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής και απαντούν στη 

διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών μεγάλου μέρους του πληθυσμού. 

Στον Ευρωπαϊκό Νότο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι μεταλλαγές στους τρόπους 

παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας συνδέονται με τις αλλαγές στο σύστημα γης 

και οικοδομής, με τη στροφή του ρυθμιστικού πλαισίου στον στρατηγικό σχεδιασμό 

και με την εκπεφρασμένη πρόθεση του ελληνικού κράτους, εν προκειμένω, της 

αξιοποίησης της ιδιωτικής του περιουσίας. Η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας 

συνδυάζεται με συγκρούσεις ανάμεσα στους τοπικούς πληθυσμούς και τους 

παραθεριστές που αφορούν την πρόσβαση σε αποθέματα γης, με θέματα 

αποκλεισμού πληθυσμών, με θέματα συγκρούσεων χρήσεων γης και με θέματα 

υπονόμευσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.  

  

1. Νέοι Τύποι Παραθεριστικής Κατοικίας 
Η μαζικοποίηση του φαινομένου της παραθεριστικής κατοικίας από χαμηλότερα 

εισοδηματικά στρώματα εμφανίζεται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όταν 

εξασφαλίζεται γι’ αυτούς ο ελεύθερος χρόνος από την πενθήμερη εργασία και την 

άδεια μετ’ αποδοχών, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μετακίνησης 

με ιδιωτικά μέσα και την οικονομική ευμάρεια που σταδιακά αναπτύσσουν τα μεσαία 

οικονομικά στρώματα του πληθυσμού. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εξελίξεις σε 



κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ο  J. Urry αναφέρει ότι σε αυτή την περίοδο 

διαμορφώνεται, στις δυτικές κυρίως κοινωνίες, η ανάγκη του ταξιδιού αναψυχής και 

των διακοπών για την ανάκτηση του ακμαίου της ψυχής και του σώματος (Urry J., 

2005).  

Η λειτουργία και τα κίνητρα απόκτησης μιας παραθεριστικής κατοικίας απαντούν 

σε ανάγκες των αστικών πληθυσμών που προέρχονται από τις αντικειμενικές 

συνθήκες διαβίωσης σε μια πόλη, από διάφορες κοινωνικές συνθήκες και 

περιορισμούς αλλά και εγκαθιδρυμένες πρακτικές, οι οποίες διαμορφώνουν έναν 

συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μέσα σε ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμα πολιτισμικά πρότυπα, 

και ο οποίος καταφέρνει να τις αποκρυσταλλώνει στην εικόνα της παραθεριστικής 

κατοικίας μέσα από τη συγκρότηση ενός προσωπικού ή συλλογικού φαντασιακού. 

Παράλληλα, στη σημερινή συγκυρία η παραθεριστική κατοικία εμφανίζεται να παίζει 

μια σειρά επιπλέον ρόλους που έχουν άμεση σχέση με τις αλλαγές που 

καταγράφονται τα τελευταία χρόνια: την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την 

ελεύθερη ροή κεφαλαίων και την τεράστια πιστωτική επέκταση, μαζί με αλλαγές στα 

πολιτισμικά και καταναλωτικά πρότυπα των δυτικών κοινωνιών και οικονομιών που 

επέτρεψαν τη μεταλλαγή διαφόρων πρακτικών κατανάλωσης και παραγωγής μέσων 

κατανάλωσης. 

Η παραθεριστική κατοικία αλλά και ο χώρος που τη φιλοξενεί, μπορούν, μέσα από 

διαδικασίες προσφοράς και ζήτησης αγαθών που βρίσκονται σε σπάνη, από το 

ποιοτικό περιβάλλον υπαίθρου μέχρι τη σχόλη, να παίξουν το ρόλο ενός 

καταναλωτικού αγαθού. Αν και γενικώς μαζικά προσφερόμενη, επειδή μπορεί και 

εξειδικεύεται, μπορεί να λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία ως στοιχείο κοινωνικού 

διαχωρισμού και απόδοσης κύρους στον ιδιοκτήτη της.  

Οι «παραδοσιακοί» τύποι παραθεριστικής κατοικίας αποτελούν στην πλειοψηφία 

τους μεμονωμένες κατοικίες, οι οποίες ανεγείρονται συνήθως με μέριμνα του 

ιδιοκτήτη τους. Η χωρική οργάνωση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας, 

ιδιαίτερα στην πρώτη τους εποχή, ακολουθεί την προηγούμενη διάρθρωση του 

τοπίου της υπαίθρου, με την έννοια ότι συγκεντρώνονται σε χώρους που εκτός από 

τις ειδικές συνθήκες εγγύτητας σε φυσικούς σχηματισμούς που αποτελούν 

τουριστικούς πόλους έλξης, προσφέρουν εγγύτητα σε μη αστικούς παραθεριστικούς 

οικισμούς, ενώ πολλές φορές αναπτύσσονται εντός ή στην περιφέρεια αυτών. Οι 

διαφορές που μπορεί να καταγράφονται έχουν να κάνουν περισσότερο με τις 

διαφορετικές πολεοδομικές πρακτικές κάθε περιοχής και λιγότερο με τις 



παραθεριστικές συνήθειες των πληθυσμών. Σημαντικός αριθμός παραθεριστικών 

κατοικιών αναπτύσσεται διάσπαρτα σε ευρύτερες ζώνες τις υπαίθρου, ενώ δεν 

λείπουν και τα οργανωμένα συγκροτήματα επιχειρησιακού ή συνεταιριστικού 

χαρακτήρα. (Gortsos K., Kamoutsi F., Panayotatos E., Sayas J.,2000) 

Μέσα από διαδικασίες που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας 

οικονομίας αλλά και τις διάφορες πολιτισμικές μετατοπίσεις μετά τη δεκαετία του 

1980, ο τρόπος παραγωγής και οι τύποι της παραθεριστικής κατοικίας 

διαφοροποιούνται, καταγράφονται νέοι και κάποιοι από τους παλαιότερους φθίνουν. 

Παρουσιάζονται νέα μορφώματα που αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις απαιτήσεις 

για περισσότερη ασφάλεια ή περισσότερο οργανωμένα περιβάλλοντα, από την 

άποψη της κατανάλωσης του χρόνου και  του χώρου.   

Κύρια χαρακτηριστικά των νέων τύπων παραθεριστικής κατοικίας είναι η πολύ 

στενότερη σύνδεσή τους με τη βιομηχανία του τουρισμού και της αναψυχής σε 

λειτουργικό επίπεδο και το γεγονός ότι όλο και περισσότερο η κατασκευή τους έχει 

αποκοπεί από την παρουσία και μέριμνα του ιδιοκτήτη και σήμερα συνήθως 

αγοράζεται σαν ολοκληρωμένο προϊόν. (Paris C., 2009, 2011) Επίσης, το ποσοστό 

των ιδιοκτητών με καταγωγή άλλη από τη χώρα στην οποία κατέχουν παραθεριστικές 

κατοικίες έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται, χάρη τόσο στο μειούμενο κόστος 

των αεροπορικών μετακινήσεων όσο και στην εγκαθίδρυση νομικών πλαισίων που 

επιτρέπουν την εύκολη απόκτηση γης σε αλλοδαπούς, ιδίως σε κράτη που ανήκουν 

σε οικονομικές και νομισματικές ολοκληρώσεις, όπως είναι η ΕΕ. (Couch C., 

Leondidou L., Petschel- Held G., 2007) 

Βασική τυπολογία για τις σύγχρονες παραθεριστικές κατοικίες πρέπει να θεωρηθεί 

η κατοικία σε ελεγχόμενο περιβάλλον, στα πρότυπα των κλειστών κοινοτήτων 

κατοικίας. Όπως και για τις κύριες, ο λόγος είναι για κατοικίες, συνήθως ανεξάρτητες 

με υπαίθριους χώρους αποκλειστικής χρήσης, οι οποίες όμως βρίσκονται σε χώρους  

“περιτοιχισμένους”. Πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας πρακτικής δηλώνεται η 

ασφάλεια, η επιτήρηση του περιβάλλοντος διαβίωσης και η θωράκιση από τον 

εξωτερικό, μη φιλικό ή μη συμβατό κοινωνικό περίγυρο. Στόχος όμως είναι κυρίως, 

και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η απόκτηση μιας κατοικίας σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον είναι απόφαση των υπολοίπων ιδιοκτητών ή η επιλεγμένη από τον 

κατασκευαστή – πωλητή πρόταση αγοράς (Hall C. M., Muller D. K., 2004), η 

εξασφάλιση ενός συγκεκριμένου κύκλου κοινωνικών επαφών, χωρίς παρεμβολές 

από στοιχεία που δεν συνάδουν με το κοινωνικό στάτους που οι εκάστοτε ιδιοκτήτες 



θεωρούν ότι απολαμβάνουν πληρώνοντας συγκεκριμένα και υψηλά αντίτιμα για κάτι 

τέτοιο.   

Μικρότερα εισοδήματα, που ανήκουν όμως στο πλουσιότερο κομμάτι των μεσαίων 

οικονομικών στρωμάτων και τα οποία επιθυμούν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν 

οικονομικά την εξομοίωση, συμβιβάζονται με μια εκλαϊκευμένη εκδοχή των πρώτων. 

Αυτή, συνίσταται στην ύπαρξη αντιστοίχων περίκλειστων συγκροτημάτων 

παραθεριστικών κατοικιών, χωρίς όμως τους ιδιαίτερους περιορισμούς στο δικαίωμα 

αγοράς από τον όποιο ενδιαφερόμενο.  

Η μεγάλη εξάπλωση της βιομηχανίας της αναψυχής και του τουρισμού δεν θα 

μπορούσε να αφήσει τα πρότυπα του περιβάλλοντος της παραθεριστικής κατοικίας 

ανεπηρέαστα. Εκτός από το φυσικό περιβάλλον και την εγγύτητα σε ελκυστικές 

τοποθεσίες, για να μπορεί μια τοποθεσία να θεωρηθεί ενδιαφέρουσα και με 

προοπτικές ανάπτυξης θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει στους παραθεριστές μια 

σειρά από δυνατότητες αθλητικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη σε απόσταση προσεγγίσιμη εμπορικών κέντρων, 

ιαματικών πηγών και λουτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και η δυνατότητα 

δραστηριοτήτων κοντά στο νερό, αλλά και  γηπέδων γκολφ και εγκαταστάσεις 

ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής θεωρείται ότι αποτελεί μεγάλο συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την απόφαση κάποιου να επενδύσει σε μια παραθεριστική κατοικία 

(Alpha Bank, 2006).  

Εξέλιξη του βασικού τύπου, είναι σίγουρα τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που 

μπορούν και ικανοποιούν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, που όμως έχουν κοινή 

απαίτηση τόσο το ελεγχόμενο περιβάλλον όσο και την εύκολη πρόσβαση σε μια 

σειρά δραστηριοτήτων αναψυχής (εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι 

πολιτισμού και διασκέδασης) στις οποίες οι χρήστες παίρνουν μέρος στις περιόδους 

διαμονής στην κύρια κατοικία τους. Αναπτύσσονται λοιπόν συγκροτήματα που 

προσφέρουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες, δυνατότητα αγοράς ή ενοικίασης 

παραθεριστικών κατοικιών και ακόμα τη δυνατότητα απόκτησης μιας μόνιμης 

«κατοικίας στον ήλιο» για το τέλος του εργασιακού βίου, διαμορφώνοντας μεγάλες 

και πλήρως εμπορευματοποιημένες κοινότητες (Paris C., 2006). Σε αυτή την 

κατεύθυνση, και λόγω αποτελεσματικής μείωσης του κόστους διατήρησης και μετά 

την προς τούτο αλλαγή της νομοθεσίας, καταγράφονται μετασχηματισμοί μεγάλων 

ξενοδοχειακών μονάδων του παρελθόντος έτσι ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες 

κατοικίες προς πώληση.  



Η αναζήτηση της αυθεντικότητας της ζωής της υπαίθρου ως αποτέλεσμα μιας μη 

ικανοποιητικής αστικής ζωής, η συζήτηση περί πολιτισμικής κληρονομιάς και της 

βιομηχανίας που ασχολείται με αυτήν, την εμπορεύεται και τελικά την παράγει, έχει 

υπάρξει σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση τύπων και προτύπων 

παραθεριστικής κατοικίας. ∆εν είναι σπάνια φαινόμενα πια, εκτός από την 

αναπαλαίωση κατοικιών, η επανάχρηση χώρων, απομεινάρια παλαιότερων εποχών 

με σκοπό να στεγάσουν παραθεριστικές κατοικίες και εν γένει τουριστικά καταλύματα. 

Κατά κύριο λόγο πρόκειται για πρώην βιομηχανικές μονάδες της υπαίθρου που 

προσφέρουν ανοικτούς χώρους και μεγάλες εκτάσεις οι οποίες έχουν τις 

προϋποθέσεις για τέτοιου είδους εκμετάλλευση αφού είναι εύκολα μετατρέψιμες και 

προσφέρουν ένα “ιδιαίτερο σκηνικό”. Αντίστοιχη αντιμετώπιση έχουν και χώροι της 

υπαίθρου, οι οποίοι όταν η παραγωγική τους εκμετάλλευση λαμβάνει τέλος, 

μετατρέπονται με παρεμβάσεις σε χώρους παραθερισμού και τουρισμού. Το 

αλλοιωμένο φυσικό τοπίο τυγχάνει σχεδιασμού και παρεμβάσεων ώστε να 

δημιουργηθεί ένα νέο «φυσικό» περιβάλλον που να μπορεί να καλύπτει τις 

αυξημένες ανάγκες ενός εκλεπτυσμένου κοινού το οποίο θα μπορεί και να 

ανταποκριθεί οικονομικά σε τέτοιες επενδύσεις.  

Οι νέοι τύποι παραθεριστικών κατοικιών δεν χωράνε εύκολα σε τυπικούς χώρους 

φιλοξενίας παραθεριστικών κατοικιών, όπως υπάρχοντες οικισμοί ή πολεοδομημένες 

εκτάσεις. Οι μονάδες αυτές συνήθως κάνουν χρήση των πολεοδομικών ρυθμίσεων 

και κανόνων για δόμηση ανεξάρτητη από τον κεντρικό πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Παράλληλα όμως, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της επιλογής χώρων ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους που προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που αναπτύσσονται τέτοιου είδους συγκροτήματα στα όρια, ή ακόμα και 

εντός τους, δρυμών και περιοχών που απολαμβάνουν περιβαλλοντικής προστασίας. 

(Paris C., 2009) Το γεγονός αυτό εγείρει μια σειρά ερωτημάτων για το κατά πόσο μια 

τέτοια αντιμετώπιση των ευαίσθητων περιοχών και των περιβαλλοντικών 

αποθεμάτων κάθε τόπου είναι θεμιτή, κατά πόσο τελικά τις προστατεύει και πόσο 

μπαίνουν όρια και περιορισμοί στη χρήση και την απόλαυση αυτών, έχοντας υπ’ όψιν 

τις πρακτικές αποκλεισμού και οριοθέτησης που ακολουθούνται.  

2. Οι ‘Παίκτες’ και Τρόποι Παραγωγής της Παραθεριστικής Κατοικίας 
Η παρουσία, η λειτουργία και η χωρική έκφραση της παραθεριστικής κατοικίας 

επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τη δράση και την αλληλεπίδραση διαφόρων 

παραγόντων, θεσμών και κοινωνικών ομάδων, που ο καθένας τους προσπαθεί να 



εκπληρώσει ανάγκες και επιδιώξεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι κύριοι 

παίκτες στην παραγωγή και αποκρυστάλλωση της παραθεριστικής κατοικίας είναι οι 

ίδιοι οι παραθεριστές, οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή της, και βεβαίως το κράτος, 

με την έννοια ότι είναι ο φορέας εκείνος που ορίζει το θεσμικό αλλά και χωρικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το φαινόμενο. 

Οι παραθεριστές, έχοντας στα χέρια τους δυνατότητες επιλογής που μοιάζουν 

ανεξάντλητες, φαίνεται να είναι αυτοί που καθορίζουν τη μορφή του προϊόντος. Η 

πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού δεν έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση σε όλα τα 

είδη της παραθεριστικής κατοικίας ενώ δεν έχουν, και ιδιαίτερα σήμερα, πάντα τη 

δυνατότητα παρέμβασης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της. Παράλληλα οι 

ιδιοκτήτες, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει η απόκτηση 

μιας παραθεριστικής κατοικίας, είναι μέρος της διαδικασίας καθορισμού της συνολικά. 

Το αν θεωρείται επένδυση, με σκοπό τη απόσπαση κερδών από τον ιδιοκτήτη, ή αν 

θεωρείται σταθερό και μη εμπορεύσιμο κεφάλαιο για την οικογένεια, για παράδειγμα, 

είναι παράγοντας που διαφοροποιεί τόσο τον τρόπο αγοράς και χρήσης - 

εκμετάλλευσης, όσο και τα σταθερότυπα που καλείται να καλύψει μια παραθεριστική 

κατοικία.  

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα παραγωγής, αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τη γενικότερη διάρθρωση της οικονομίας ενός κράτους αλλά και σε αντίστοιχο βαθμό 

από γενικότερα δομικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας. Ο τρόπος που 

αρθρώνεται η οικονομία κάθε κράτους, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η 

ιδιοκτησία, τόσο σε σχέση με τους πολίτες του όσο και σε σχέση με τη σταθερότητα ή 

όχι του εκάστοτε συστήματος που επικρατεί είναι οι θεμέλιοι λίθοι των συστημάτων 

αυτών.  

Η οικοδομική δραστηριότητα και οι τρόποι παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και ιδιαίτερα του Νότου παρουσιάζουν 

τέτοιες ομοιότητες ώστε μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ενιαία ομάδα. ∆ιέπονται 

από παράλληλες φιλοσοφίες αντιμετώπισης και σχεδιασμού των μη αστικών 

περιοχών, οι οποίες συνίστανται στην μειωμένη παρουσία του κράτους σε 

συνδυασμό με αρκετά παραδείγματα αυθαιρεσιών και παραβίασης των κανόνων 

δόμησης. Τα κράτη αυτά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό παραθεριστικών κατοικιών 

στην Ευρώπη, που φτάνει το 17% επί του συνόλου των κατοικιών. Παράλληλα, και 

ειδικά για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, διαφαίνεται μια παρόμοια πολιτική 

στήριξης του κατασκευαστικού τομέα ως αναπτυξιακό εργαλείο για χώρες στις οποίες 



ο βιομηχανικός τομέας δεν κατάφερε να αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να στηρίξει την 

οικονομία (Allen J., Barlow J., Leal J., Maloutas T., Pandovani L., 2004).  

Η αστική ανοικοδόμηση στην Ελλάδα, μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1970, 

βασίστηκε στην εκμετάλλευση της μικρής ιδιοκτησίας, της αυτοστέγασης και της 

αντιπαροχής, αλλά και στην ανοχή του κεντρικού κράτους σε πρακτικές αυθαίρετης 

δόμησης. Η διαδικασία, ελλείψει δομών κράτους πρόνοιας που θα μπορούσε να 

στεγάσει τον πληθυσμό, πρέπει να ειδωθεί και υπό το πρίσμα της πάγιας τακτικής 

στήριξης της μικρής ιδιοκτησίας ως μέσο κοινωνικής συνοχής και άμβλυνσης των 

αντιθέσεων της μετεμφυλιακής ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 

καταγράφεται η ανάδυση μιας «διττής» αγοράς κατοικίας, ο χαρακτηρισμός δεν 

αντιστοιχεί σε μια διχοτόμηση ιδιωτικού – δημοσίου αλλά περισσότερο στη λειτουργία 

του δίπολου «νόμιμου – αυθαίρετου» χαρακτήρα της οικοδομής με αποτέλεσμα το 

γνωστό αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων, με την ανάμειξη των χρήσεων γης σε 

μεγάλο βαθμό και τις μεγάλες πυκνότητες των περιοχών αυτών (J. Sayas, 2006). Το 

επικρατούν μοντέλο παραγωγής χώρου χαρακτηρίζεται από την αυτοχρηματοδότησή 

του, την σχεδόν καθολικότητά του αλλά και την ανθεκτικότητά του σε σχέση με το 

πέρασμα του χρόνου. Τα στοιχεία που υποστήριξαν την άνθιση και την κυριαρχία του 

ήταν αφ’ ενός η απουσία μεγάλων κεφαλαίων σε αυτό το πεδίο και αφ΄ εταίρου η 

ηγεμονία της ιδιοκατοίκησης, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεσαία στρώματα της 

κοινωνίας. Είναι σαφές ότι η πρακτική αυτή οικοδόμησε μια διαχρονική συνεργασία 

και συναίνεση μεταξύ κράτους, ιδιοκτητών γης και όλων των επαγγελματικών 

ομάδων που απασχολούνται στην οικοδομή (Delladetsimas P.M., 2006).  

Η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας γνώρισε την πιο γόνιμη περίοδό της 

ανάμεσα στις δεκαετίες 1960-1980. Η ανάπτυξή της συνδέθηκε, όπως και στα 

υπόλοιπα κράτη, με την θεσμοθέτηση της άδειας μετ’ αποδοχών. Παράλληλα όμως, 

την ίδια εποχή αρχίζουν να γίνονται πιεστικά τα προβλήματα από την ασύμμετρη 

ανάπτυξη των αστικών κέντρων της χώρας μετά το μεγάλο κύμα εσωτερικής 

μετανάστευσης και αστικοποίησης του πληθυσμού μια δυο δεκαετίες νωρίτερα, 

γεγονός που δημιουργεί έντονες τάσεις εξασφάλισης ενός καλύτερου περιβάλλοντος 

κατοίκησης και αντανακλάται στην προσπάθεια απόκτησης μιας δεύτερης 

παραθεριστικής κατοικίας από μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. (Gortsos, K. et al. 

2000)   

Το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της παραθεριστικής κατοικίας δεν απέχει πολύ 

από αυτό της παραγωγής κύριας κατοικίας στα αστικά κέντρα το προηγούμενο 



διάστημα. Στηρίζεται και αυτό πάνω στη διαδικασία “κατάτμηση γης, αγορά 

αγροτεμαχίου, ιδιοκατασκευή ή κατά παραγγελία οικοδόμηση από τον τελικό χρήστη” 

με συχνά αυθαίρετο χαρακτήρα και με την ανοχή του κεντρικού κράτους, χωρίς να 

είναι και η αποκλειστική. (Gortsos, K. et al. 2000) Σε αντιστοιχία με τις διαδικασίες 

παραγωγής κύριας κατοικίας, οι διαδικασίες αυτές χαρακτηρίζονται από την άμεση 

εμπλοκή των χρηστών στην κατασκευή με προσωπική εργασία, τη συχνά αυθαίρετη 

κατασκευή, την ανεξαρτησία από το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και την εξάρτησή 

της από τις οικογενειακές αποταμιεύσεις, την θεώρησή της σαν μακροχρόνια 

επένδυση και μέσο αποθησαύρισης, μικρών κατά κανόνα, περιουσιών που δεν είχαν 

άλλη προσφορότερη διέξοδο, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν 

στη χώρα.  

Μετά τη δεκαετία του 1980, οπότε και η ακμή του, παρατηρείται κάμψη του 

προηγούμενου μοντέλου ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας, αποτέλεσμα δύο 

κύριων συνθηκών. Πρώτη συνθήκη ήταν η έστω μερική αναγνώριση των 

προβληματικών καταστάσεων που δημιουργούσε, όπως η σταδιακή υποβάθμιση του 

οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, οι ελλείψεις σε δίκτυα υποδομής, τα ζητήματα 

καθαριότητας και ρύπανσης. ∆εύτερη αιτία αποτέλεσε το γεγονός της αύξησης του 

κόστους κατασκευής κατοικίας. Με τη σειρά του το αυξημένο κόστος έκανε 

δυσκολότερη την πρόσβαση στη δεύτερη παραθεριστική κατοικία, μέσω πρακτικών 

αυτοστέγασης, των λαϊκών στρωμάτων και ουσιαστικά ακολουθήθηκε το μοντέλο 

που διαμορφώθηκε στα αστικά κέντρα, με πρόσβαση στο αγαθό κυρίως των 

υψηλότερων κοινωνικο-εισοδηματικών στρωμάτων. (Gortsos, K. et al. 2000)   

Την προηγούμενη δεκαπενταετία παρατηρούνται μια σειρά από αλλαγές στην 

Ελλάδα και στον τρόπο που κινείται ο κατασκευαστικός τομέας στη χώρα. Οι αλλαγές 

αυτές αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του λεγόμενου μεγάλου κεφαλαίου και των 

μεγάλων επενδυτών στην κτηματαγορά, και οι οποίες είναι τέτοιες, που είναι 

ρεαλιστικό να γίνεται λόγος για ένα νέο μοντέλο παραγωγής και εκμετάλλευσης 

τέτοιων προϊόντων. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο που οι επενδυτές λειτουργούν, 

και αυτός συνίσταται σε μια ολιστική προσέγγιση της λειτουργίας τους η οποία 

περιλαμβάνει όλα τα στάδια της ανάπτυξης, την απόκτηση της απαιτούμενης γης, την 

εκπόνηση των μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειών δόμησης, τη 

χρηματοδότηση των έργων στη φάση της κατασκευής τους και τέλος τη διάθεση τους 

προς πώληση ή ενοικίαση. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος 

συγκαταλέγονται το καινοφανές των έργων που κατασκευάζονται, τόσο σε σχέση με 



το μέγεθος όσο και σε σχέση με τους οικονομικούς μηχανισμούς που αυτά 

κινητοποιούν και τα στηρίζουν, αλλά και το είδος των ίδιων των κεφαλαίων –προϊόν 

σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε διάφορους τομείς, όπως ο τραπεζιτικός και 

ο κατασκευαστικός. Παράλληλα, αλλάζει η επιρροή της γης στην όλη διαδικασία, 

αυτή σταματά να παίζει ενεργό ρόλο ως κεφάλαιο όπως παλαιότερα, αφού 

αποκλείεται από τη διαδικασία αμέσως μόλις αποκτηθεί από τον επενδυτή. Τέταρτο 

σημείο θεωρείται η ανάδειξη σε κεντρικής σημασίας ζήτημα της απόκτησης επαρκών 

εκτάσεων, είτε ενιαίων είτε μέσω συνένωσης μικρότερων, ενώ τέλος, οι αξίες που 

διαμορφώνονται στην αγορά για τέτοιου τύπου επενδύσεις υπαινίσσονται τη στήριξη 

του τραπεζικού τομέα για την παροχή πιστώσεων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 

πρόσβαση σε τέτοια “αυξημένης ποιότητας” αγαθά (Delladetsimas P.M., 2006).   

Οι παραπάνω μεταλλαγές δεν είναι φαινόμενο που εξαρτάται μόνο από την 

εγχώρια πραγματικότητα αλλά είναι συνδεδεμένες με ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας της οικονομίας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

η χώρα προσπάθησε να ορίσει τη θέση της αντλώντας δυνατότητες από τις νέες 

συνθήκες. Έτσι, κυρίαρχο ρόλο στην ανάδυση του νέου μοντέλου φαίνεται ότι 

παίζουν τρεις παράγοντες (Delladetsimas P.M., 2006): Πρώτον, η τάση της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας σε συνδυασμό με το άνοιγμα της ελληνικής 

αγοράς στην ΕΕ μέσω της νομισματικής ένωσης, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα εκτός 

από την διαμόρφωση νέων αγορών με τη διευρυμένη κινητικότητα κεφαλαίων και 

ατόμων που εξασφαλίζει, τον έντονο ανταγωνισμό για την απόκτηση προνομιακών 

εκτάσεων γης αλλά και την επικράτηση του κάθε τόπου στο διευρυμένο χώρο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα εφάμιλλά του παραδείγματα. Έτσι, καταγράφεται αυξημένος 

ανταγωνισμός για την εξασφάλιση χώρων για νέες επενδύσεις και τις επακόλουθες 

δραστηριότητές τους σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές όπως τα υψηλών 

εισοδημάτων προάστια, οι κεντρικές επιχειρηματικές ζώνες των αστικών κέντρων, 

περιοχές γειτονικές μεγάλων οδικών αξόνων για γραφειακούς χώρους και εμπόριο 

και βεβαίως περιοχές στα παραλιακά μέτωπα της χώρας και τα νησιά με την 

προοπτική της υψηλής τουριστικής τους αξιοποίησης και της ανάπτυξης νέων τύπων 

παραθεριστικής κατοικίας.   

∆εύτερον, η παραγωγή μεγάλων έργων υποδομής με τη χρηματοδοτική 

υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ  και την ενεργή ανάμειξη του 

ιδιωτικού τομέα. Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή και εκμετάλλευση 

τέτοιων έργων συνοδεύτηκε από την απαίτηση των φορέων που τα 



πραγματοποίησαν για εξασφάλιση περαιτέρω κερδών μέσα από την ενεργοποίηση 

και εκμετάλλευση των ακίνητων περιουσιών τους. Έτσι, τέθηκε ως προϋπόθεση η 

συμπληρωματική λειτουργία τους με τις ήδη υπάρχουσες μεταφορικές υποδομές και 

χρήσεις γης ώστε να είναι εξασφαλισμένη η μέγιστη απόδοση των επενδύσεων. Κάτι 

τέτοιο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με το προηγούμενο σύστημα γης και 

οικοδομής καθώς αυτό δεν ήταν σε θέση, λόγω του κατακερματισμού των κεφαλαίων, 

απόψεων και επί μέρους συμμαχιών διαφόρων ομάδων με τους φορείς σχεδιασμού.  

Τελευταίος παράγοντας ήταν η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα 

και τα Ολυμπιακά Έργα. Αν και κατά τη φάση της κατασκευής τους δεν υπήρξε 

ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, η μεταολυμπιακή τους χρήση και εκμετάλλευση 

φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών. Από τα εμπορικά κέντρα 

μέχρι τη διαμόρφωση σε κατοικίες προς πώληση των ολυμπιακών χωριών 

δημιουργούνται καινούργια προϊόντα σε μια αγορά που απευθύνεται σε ανώτερα 

οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας (Delladetsimas P.M., 2006, Souliotis N, 

Sayas J, Maloutas T, (forthcoming)) 

Αν και η συγκεκριμένη ενεργοποίηση δεν έχει άμεση σχέση με την παραγωγή 

παραθεριστικής κατοικίας, είναι σαφές ότι εισάγει πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης διαφοροποιημένων συνθηκών κατοίκησης που βεβαίως απηχούν και 

σε διαφοροποιημένες επιλογές παραθερισμού και τουρισμού. 

Το αποτέλεσμα των παραπάνω, στο επίπεδο της παραθεριστικής κατοικίας, είναι 

η δημιουργία συγκροτημάτων που εντάσσονται στους “νέους τύπους” αυτής. Με 

όποιες κατά τόπους διαφοροποιήσεις, φαίνεται ότι οι παίκτες που έχουν λόγο στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων ανήκουν σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες 

ομάδες. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια μετακίνηση στο είδος και το μέγεθος των 

κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτή τη διαδικασία, και μια απομάκρυνση των 

παλαιότερων κλασσικών παικτών όπως ήταν οι μικροϊδιοκτήτες και το όλο σύστημα 

μεμονωμένης παραγωγής (Paris C., 2011). Είναι επίσης σαφές ότι τόσο η 

χρηματοδότηση των έργων όσο και η χορήγηση πιστώσεων για την απόκτηση τους 

προϋποθέτει μια σειρά αλλαγές τόσο στα τραπεζικά συστήματα όσο και στη 

διάρθρωση της αγοράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα από τις διαδικασίες της 

παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωσης της ΕΕ. Παράλληλα, και τα υπόλοιπα 

κομμάτια της αγοράς παραθεριστικής κατοικίας μπόρεσαν να έχουν απεύθυνση σε 

διεθνοποιημένες αγορές με τη βοήθεια και άλλων προωθητικών μηχανισμών όπως 

είναι η τηλεόραση, και ο περιοδικός τύπος αλλά και μέσα από το έντονο ενδιαφέρον 



που έδειξαν και οι οικονομικές και επενδυτικές εφημερίδες των τελευταίων ετών για 

τέτοιου τύπου επενδύσεις (Paris C., 2006).  

Η πρακτική της αυθαίρετης δόμησης φαίνεται και αυτή να αλλάζει ριζικά. Αν 

παλαιότερα κατέφευγαν σε αυτήν στρώματα που δεν είχαν τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσουν με άλλο τρόπο μια εναλλακτική διέξοδο από πιεστικές αστικές 

συνθήκες κατοίκησης, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Τα παλαιότερα 

παραδείγματα αυθαίρετης δόμησης παραθεριστικής κατοικίας είχαν σαν αποτέλεσμα 

την αυτοπαγίδευση των ιδιοκτητών τους σε τελικά πολύ δύσκολες συνθήκες 

διαβίωσης και σε ιδιοκτησίες χαμηλής εμπορικής αξίας (Sayas J., 2006), ειδικά αν 

σκεφτεί κανείς ότι πολλές φορές αυτή είναι και η επένδυση τόσο των όποιων 

αποταμιεύσεων όσο και των όποιων επιδιώξεων για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου 

μη αστικού περιβάλλοντος κατοίκησης για τα χρόνια πέραν του εργασιακού τους βίου. 

Αντίθετα, τα νέα αυθαίρετα δεν ανήκουν σε χαμηλά εισοδήματα αλλά είναι προϊόν 

κερδοσκοπικής λογικής μιας σειράς παικτών (Polyzos S., Minetos D., 2009), και είναι 

πια ιδιοκτησίες ευπορότερων στρωμάτων, είτε μιλάμε για κύρια είτε για 

παραθεριστική κατοικία (Sayas J., 2006). 

Τελευταίος σημαντικός παίκτης στον τρόπο παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας 

δεν είναι άλλος από το ίδιο το κράτος. Ο ρόλος του κράτους στο νεοφιλελευθερισμό 

κατά τον D. Harvey είναι να δημιουργεί και να διατηρεί ένα θεσμικό πλαίσιο 

κατάλληλο για την λειτουργία πολιτικοοικονομικών μεθόδων που προάγουν την 

ελεύθερη λειτουργία των αγορών και του εμπορίου και την ανάπτυξη της ατομικής 

ιδιοκτησίας, αφού έτσι προάγεται καλύτερα η ανθρώπινη ευημερία. Το κράτος δεν 

επιχειρεί αλλά είναι αυτό που φροντίζει να δημιουργούνται πεδία επιχειρηματικότητας 

όπου δεν υπάρχουν (Harvey D., 2007). Από πολιτικής άποψης στο ζήτημα του 

σχεδιασμού κυριαρχεί ο «στρατηγικός σχεδιασμός». Κύρια χαρακτηριστικά της 

μεθόδου είναι η αναγνώριση των ευρύτερων μεταβολών που πραγματοποιούνται και 

η σύνδεσή τους με τα τοπικά δεδομένα, ο σχεδιασμός επί μέρους τομέων και η 

ελαστικότητα και η δυνατότητα αναπροσαρμογών του, και τέλος η αναγνώριση όλων 

των εμπλεκόμενων στη διαδικασία (φορέων, ομάδων και ατόμων) ως εταίρων στο 

σχεδιασμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάγεται τελικά στο πεδίο όπου μπορούν να 

συνευρεθούν και να συναρθρωθούν το τοπικό με το υπερτοπικό, το δημόσιο με το 

ιδιωτικό, οι επιχειρήσεις και οι οργανωμένες κοινωνικές ομάδες. Είναι λοιπόν το 

κράτος εκείνος ο παράγοντας που κάθε φορά διαμορφώνει ένα νομοθετικό πλαίσιο 

που επιτρέπει ή όχι τη δραστηριοποίηση συγκεκριμένων φορέων και την ανάπτυξη 



συγκεκριμένων τυπολογιών κατοίκησης, είναι σε τελική ανάλυση, ο ρυθμιστής του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η όποια δραστηριότητα, ανάλογα με τις 

δικές του στρατηγικές επιλογές.  

3. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Παραγωγής Παραθεριστικής Κατοικίας στην Ελλάδα  
Η χώρα διαθέτει ένα μακροσκελή κατάλογο κανόνων πολεοδομικού σχεδιασμού, 

αρκετοί από τους οποίους αφορούν το σχεδιασμό μη αστικών περιοχών αλλά και την 

εξασφάλιση της δυνατότητας προς δόμηση σχεδόν όλων των γεωτεμαχίων της 

επικράτειας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη των «νέων» τύπων 

παραθεριστικής κατοικίας είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος του σχεδιασμού της 

ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, συνέπεια της μεταλλαγής του 

χαρακτήρα και της χρήσης της παραθεριστικής κατοικίας στη σύγχρονη πολιτιστική 

συγκυρία της διάχυσης του τουρισμού. Τα νομοθετήματα που αφορούν τους νέους 

τύπους παραθεριστικής κατοικίας είναι αυτά που ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου 

δόμηση, εξ αιτίας των αναγκών σε χώρο οι οποίες πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να 

καλυφθούν σε πολεοδομημένες περιοχές.  

Ήδη με το Π.∆. από 23.02.1987, ΦΕΚ 166∆/1987 ορίζεται ότι εκτός εγκεκριμένων 

σχεδίων και ορίων οικισμών μπορούν να δημιουργούνται Περιοχές Οργανωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης στις οποίες περιλαμβάνονται ξενοδοχεία διάφορων 

λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής καθώς και 

συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης. Αν και δεν αποτελεί 

πολεοδομικό εργαλείο, ο Ν. 4002/2011, ΦΕΚ180 Α/2011 «Τροποποίηση της 

Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του ∆ημοσίου, Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη 

∆ημοσιονομική Εξυγίανση και Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 

Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», δίνει τη 

δυνατότητα κατασκευής οργανωμένων παραθεριστικών συγκροτημάτων μέσα στο 

όρια νέου τύπου ξενοδοχειακών μονάδων, των «σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων». Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα τουριστικά καταλύματα που 

αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και με 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, χώροι 

άθλησης και θεραπείας, Επί των επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται η σύσταση 

οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η πώληση ή ενοικίαση αυτών για τουλάχιστον 

δέκα χρόνια. Η δυνατότητα δίνεται σε γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 150 στρεμμάτων 

και τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε αστέρων. 

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται επίσης να δημιουργούνται εντός 



εγκαταλειμμένων οικισμών προ 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων σε συνδυασμό με 

την ανάπλαση τμήματος ή του συνόλου του οικισμού. Το ποσοστό των επιπλωμένων 

τουριστικών κατοικιών που μπορούν να πωλούνται είναι συνδεδεμένο με τον 

υλοποιούμενο συντελεστή δόμησης και αρχίζει από 30% για Σ.∆. 0.2 και φτάνει μέχρι 

και το 60% για Σ.∆. 0.05.  

Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από «Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και 

Λειτουργίας» που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με 

τον κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, ο φορέας διαχείρισης 

και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού 

καταλύματος, την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους ιδιοκτησιών 

και οι παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες.  

Με τον ίδιο νόμο προωθείται η απλοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση 

όλων των τουριστικών επενδύσεων στη χώρα. Ανάμεσα στα άλλα θεσμοθετείται η 

ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων για επενδύσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο «Fast Track». Η 

Υπηρεσία μπορεί να εκδίδει άδειες και τις απαραίτητες εγκρίσεις για την έναρξη της 

λειτουργίας τέτοιων ξενοδοχείων ανεξαρτήτως δυναμικότητας των μονάδων αλλά και 

για όλες τις τουριστικές εγκαταστάσεις που ανεγείρονται επί δημοσίων ακινήτων.   

Είναι σαφές ότι το νομοθέτημα περιγράφει τους «νέους τύπους» παραθεριστικής 

κατοικίας από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη επιφέρει μια τεράστια αλλαγή σε ό,τι 

νοείται εκτός σχεδίου δόμηση. Ο τρόπος λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων παραπέμπει ευθέως σε κλειστές κοινότητες, αφού ορίζονται 

διαδικασίες πώλησης και ενοικίασης των κατοικιών, αλλά και συγκεκριμένα 

δικαιώματα χρήσης όλων των υπολοίπων εγκαταστάσεων τους. Από την άλλη 

πλευρά, ανατρέπεται η πάγια αντίληψη για τις εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες ότι δεν 

κατατμούνται κάτω από ένα όριο και δεν μπορούν να συσταθούν διηρημένες 

ιδιοκτησίες επί αυτών. Με τη σύσταση τέτοιων ιδιοκτησιών εισάγεται ένα σύστημα 

κατά το οποίο, χωρίς την απόδοση εισφορών και πολεοδομημένου δημόσιου χώρου, 

ουσιαστικά δημιουργείται ιδιωτικά πολεοδομημένος χώρος πέρα από οποιονδήποτε 

κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο.  



Κρίνεται επίσης αναγκαία η αναφορά στο Ν. 3986/2011, ΦΕΚ 152 Α/2011 

«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015». Ήδη το πρώτο κεφάλαιο του νόμου αναφέρεται στην 

«αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου», και ιδιαίτερα στην ακίνητη 

περιουσία του. Η αναφορά γίνεται για να καταδειχθεί η αντιμετώπιση του ελληνικού 

κράτους απέναντι στην περιουσία του, η οποία κρίνεται μάλλον προβληματική, στο 

βαθμό που διευκολύνεται τόσο η εκποίησή της όσο και η απαράδεκτη 

εμπορευματοποίηση της με αποτέλεσμα, αν εφαρμοστεί το σχέδιο να αναπτυχθεί μια 

πραγματικότητα στερημένη από φυσικούς πόρους, και εκτατικά και εντατικά 

δομημένα τοπία, σε συνδυασμό βέβαια και με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις για την 

ιδιωτική πρωτοβουλία.   

Έτσι, τα δημόσια ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλης μπορούν να 

υπάγονται σύμφωνα με το γενικό προορισμό ανάπτυξής τους, όπως αυτός 

διαμορφώνεται «από το χωροταξικό πλαίσιο της χώρας και τις ανάγκες της 

δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 

επένδυσης» σε πέντε γενικές κατηγορίες χρήσεων, εκ των οποίων μόνο σε μία δεν 

προβλέπονται χρήσεις κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων όλων των τύπων, 

συμπεριλαμβανομένων και των σύνθετων. Οι γενικοί όροι δόμησης περιλαμβάνουν 

ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 50% σε όλες τις κατηγορίες ενώ ο Σ.∆. 

κυμαίνεται από 0.2 έως 0.4. Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των 

ακινήτων, δηλαδή για τον προσδιορισμό της κατηγορίας χρήσεων στην οποία θα 

υπαχθεί, συντάσσονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ημοσίων 

Ακινήτων. Στα Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α. ορίζονται η επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, οι 

ειδικότερες χρήσεις γης και οι ειδικοί όροι δόμησης για το ακίνητο και οι 

περιβαλλοντικοί και άλλοι προορισμοί που αυτό μπορεί να αντιμετωπίζει. Η έγκριση 

αυτών των σχεδίων γίνεται με Π.∆. τα οποία μπορούν και να τροποποιούν 

εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κλπ εφ’ όσον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο για την «ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση 

των δημοσίων ακινήτων». Τέλος, επιτρέπεται η παραχώρηση του αιγιαλού και της 

παραλίας για αποκλειστική χρήση στους κύριους των επενδύσεων επί των δημοσίων 

ακινήτων. 

Η διαδικασία του  χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας ορίζεται από το Ν 

2742/1999, ο οποίος προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο εθνικής κάλυψης (Γ.Π.), 

περιφερειακά πλαίσια (Π.Π.) και ειδικά πλαίσια (Ε.Π.) που καλύπτουν είτε 



συγκεκριμένες περιοχές είτε συγκεκριμένους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ 128 Α/2008 

διαπιστώνει τις έντονες τάσεις αστικής εξάπλωσης, ιδίως γύρω από τα αστικά κέντρα, 

στις παράκτιες περιοχές αλλά και στη λοιπή επικράτεια και ιδιαίτερα κατά μήκος των 

οδικών αξόνων. Η εκτός σχεδίου παραθεριστική κατοικία δεν συνιστά ιδιαίτερο 

κεφάλαιο, αλλά αναφέρεται σε σχέση με την κατανάλωση γης και τις συγκρούσεις 

που δημιουργεί, ιδιαίτερα σε περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 

Προτείνεται ο έλεγχος της διάχυσης των αστικών χρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση 

εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν την συνύπαρξη των 

δραστηριοτήτων, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μοναδικότητα των πόρων για την 

ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και τη στάθμιση κόστους – ωφέλειας 

σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο». Παράλληλα, προτείνεται ο 

περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης και η ενθάρρυνση της ανάπτυξής της μέσα σε 

οργανωμένους οικιστικούς υποδοχείς.  

Στα Ειδικά Πλαίσια, έχει ήδη θεσμοθετηθεί το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, ΦΕΚ 1138Β/2009, ενώ 

πρόσφατα κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση και η αναθεώρησή του. Με το 

Ε.Π.Χ.Σ.Σ.Α. του 2009 προτείνει η προσαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας κατά 

τρόπο που να υποστηρίζει την εξυγίανση, οργάνωση και γενικότερα ανάπλαση των 

τουριστικών περιοχών και ιδιαίτερα των άτυπα διαμορφωμένων, με τις διατάξεις της 

εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών περιοχών αλλά και τη θεσμοθέτηση των 

σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Άλλη αναφορά, εκτός της πτυχής των 

τουριστικών κατοικιών εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, στην 

παραθεριστική κατοικία δεν σημειώνεται. 

Το σχέδιο του νέου Ε.Π.Χ.Σ.Σ.Α. για τον τουρισμό ακολουθεί την ίδια αντιμετώπιση 

σε σχέση με την παραθεριστική κατοικία, δεν αναφέρεται ξεχωριστά σε αυτήν. Παρ’ 

όλα αυτά, καταγράφονται διαφορές και εισάγονται νέα στοιχεία, χαρακτηριστικά για 

την αντιμετώπιση του κεντρικού σχεδιασμού σε σχέση με την τουριστική 

εκμετάλλευση της του φυσικού πλούτου χώρας. 

Ανάμεσα στους διακηρυγμένους στόχους του νέου Ε.Π.Χ.Σ.Σ.Α. είναι η μείωση της 

ελκυστικότητας της διάσπαρτης «εκτός σχεδίου» δόμησης τουριστικών 

εγκαταστάσεων, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές και παράλληλα, στον προσανατολισμό 

της πρωτίστως σε ζώνες χρήσεων γης και οργανωμένους χωρικούς υποδοχείς 

τουριστικών δραστηριοτήτων.  



Ως τέτοιοι νοούνται οι περιοχές που οριοθετούνται και πολεοδομούνται για την 

εγκατάσταση τουριστικών δραστηριοτήτων και μπορούν να περιλαμβάνουν τις 

χρήσεις του άρθρου 8 του Π.∆. 23/2/1987 (ΦΕΚ 1663). Οι οργανωμένοι χωρικοί 

υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων μπορούν να αναπτύσσονται ως Περιοχές 

Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), Περιοχές Οργανωμένης 

Ανάπτυξης Παραγωγικών δραστηριοτήτων τουρισμού (Π.Ο.Α.Π.∆.) αποκλειστικής ή 

μικτής χρήσης, Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) 

αποκλειστικής ή μικτής χρήσης, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Σ.Τ.Κ.), εφόσον 

πολεοδομούνται, ∆ημόσια Ακίνητα τουριστικού προορισμού  που αναπτύσσονται με 

το μηχανισμό των Ε.Σ.Χ.Α.∆.Α., εφόσον πολεοδομούνται, καθώς και Επιχειρηματικά 

Πάρκα.  

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της θεαματικής επέκτασης της ισχύος των 

προτεινόμενων ρυθμίσεων, αφού προβλέπεται ότι τέτοιες επενδύσεις θα μπορούν να 

αναπτύσσονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, εκτός του πυρήνα τους, ενώ 

ακόμα και ακατοίκητα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων θα μπορούν 

να φιλοξενούν τέτοιες μονάδες, παρ’ όλη τη ρητορική που εμφανίζεται στον τύπο για 

την κατεύθυνση του νέου σχεδίου στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με 

την ανάδειξη των αυτονόητων –απαγόρευση της δόμησης σε δάση και αναδασωτέες 

εκτάσεις, αιγιαλό και παραλία- ως καινοτόμων θετικών στοιχείων. 

(http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231247186) 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας λοιπόν, σε αντίθεση με πλείστα άλλα 

κείμενα, συμπεράσματα και στρατηγικές δεν αναγνωρίζει το ζήτημα της 

παραθεριστικής κατοικίας ως αυτόνομο και χρήζων ιδιαίτερης προσοχής. Εκτός από 

τη δυνατότητα ένταξής της στα νέου τύπου τουριστικά καταλύματα τείνει να αγνοεί 

την πραγματικότητα της διασποράς της σε μεγάλο μέρος των μη πολεοδομημένων 

τουριστικών περιοχών της χώρας και μαζί με αυτό τις συνέπειες αυτών των 

πρακτικών τόσο σε σχέση με το περιβαλλοντικό πρόβλημα όσο και σε σχέση με τις 

επιπτώσεις που έχει στο τοπίο.  

4.Επιπτώσεις στο Τοπίο 
Η σύγχρονη συγκυρία έχει να επιδείξει ένα περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας 

κεφαλαίων και ανθρώπων αναδεικνύοντας ευκαιρίες ευέλικτων τρόπων ζωής και 

εργασίας που επιτρέπουν τη διαμονή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε μια 

δεύτερη κατοικία αλλά και ευκαιρίες αγοράς γης και κατοικιών από επίδοξους 

ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας στον εξωαστικό χώρο, μέσω των αλλαγών στη δομή 



της αγροτικής παραγωγής. Φαίνεται ότι σ’ αυτό το περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα 

άλυτα ασφυκτικά προβλήματα των αστικών κέντρων όλο και περισσότερες 

οικογένειες επιλέγουν να μετατρέψουν την δεύτερη κατοικία τους σε κύρια. Η θετική 

επιλογή ενός περιβάλλοντος προαστιακού, επανέρχεται στη συζήτηση ειδικά για τις 

ελληνικές πόλεις και τις κοντινές τους περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, όπου 

εκφράζονται έντονες τάσεις μετατροπής τους σε περιοχές κύριας (Καμούτση Π., 

Γκόρτσος Κ., Μανώλογλου Ε., Μάρκου Α., 2007, Εμμανουήλ ∆,. 1999, Εμμανουήλ ∆,. 

2002). Παράλληλα, και μέσα από τα κείμενα της Ε.Ε., η έννοια της υπαίθρου 

αναδιαμορφώνεται ενώ το τοπίο, αναγνωρίζεται ως οντότητα η οποία χρήζει 

καταγραφής, σχεδιασμού και διατήρησης. Για τον ευρωπαϊκό χώρο,  η παραδοσιακή 

θεώρηση της υπαίθρου, που κυρίως τη θεωρεί έναν χώρο εντατικής αγροτικής 

παραγωγής, δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα μοντέλο πολύ-λειτουργικότητας της 

υπαίθρου όπου η αγροτική παραγωγή δεν μονοπωλεί τους φυσικούς πόρους και το 

τοπίο, αλλά τους μοιράζεται με άλλους φορείς ανάπτυξης που την καθιστούν 

διαθέσιμη προς αναψυχή και κατανάλωση των αστικών πληθυσμών. 

(Παπαδόπουλος Α., Χατζημιχάλης Κ., 2008) Οδηγούμαστε έτσι στην μετατροπή 

παρακμαζόντων αγροτικών περιοχών σε τοπία κατανάλωσης με την ενδυνάμωση 

των λειτουργιών αναψυχής και τουρισμού και τη συνακόλουθη ανάπτυξη οικοδομικής 

δραστηριότητας για την κάλυψη των αναγκών των νεοεισερχόμενων «καταναλωτών». 

Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε καλοδεχούμενο. Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι μιας 

περιοχής, όσο και αυτοί που έχουν ήδη αποκτήσει εκεί μια παραθεριστική κατοικία, 

μπορούν να είναι άκρως αντίθετοι με την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών αναψυχής 

στην περιοχή τους ή με την περαιτέρω ανοικοδόμηση, με το σκεπτικό της διατάραξης 

ενός κλίματος στο οποίο οι ίδιοι έχουν επενδύσει (Paris C., 2009).  

Το τοπίο καταναλώνεται και το ίδιο σαν αγαθό, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

για το οικιστικό του περιβάλλον και για ένα φανταστικό τρόπο ζωής που υποτίθεται 

ότι φιλοξενεί. Οι νέοι καταναλωτές είναι οι τουρίστες και οι ιδιοκτήτες παραθεριστικών 

κατοικιών (Hall C. M., Muller D. K., 2004). Για τους παραθεριστές, η αναζήτηση του 

“αυθεντικού” και μιας αναπαράστασης της “αληθινής ζωής” φαίνεται να είναι βασική 

επιδίωξη, η οποία ικανοποιείται μέσα από τη σκηνοθεσία «αυθεντικών» τοπίων ή 

γεγονότων στα νέα περιβάλλοντα παραθερισμού.  

Υποστηρίζεται πως είτε λόγω άλλων οικονομικών προβλημάτων είτε λόγω των 

πιέσεων προς τα πάνω των τιμών από την δραστηριότητα των νέων οικιστών, οι 

περιοχές ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας υποβάλλονται σε διαδικασίες κάποιου 



είδους εξευγενισμού (gentrification), παρόμοιες με αυτές των αστικών περιοχών. Είτε 

πρόκειται για την επένδυση και κατασκευή ξενοδοχειακών καταλυμάτων, είτε για την 

εξασφάλιση γης για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ και άλλων δραστηριοτήτων 

αναψυχής, είτε πρόκειται για την αγορά υφιστάμενων κατοικιών είτε για την 

απόκτηση γης και την ανέγερση νέων, φαίνεται πως η διαδικασία αυτή, έστω όχι με 

πανομοιότυπες διαδικασίες με αυτές του gentrification στις πόλεις, καταγράφει 

σαφώς μια τάση επένδυσης σε φτηνή γη, η οποία με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και 

επενδύσεις, και με τη βοήθεια μιας ολόκληρης βιομηχανίας διαφήμισης, άμεσης και 

έμμεσης, διαμορφώνει ένα καινούργιο υπερτιμημένο εξωαστικό περιβάλλον με μια 

διαδικασία που προσομοιάζει αρκετά στις βασικές αρχές του αστικού μοντέλου του 

εξευγενισμού. Βεβαίως, τα νέα αυτά τοπία προσφέρονται για κατανάλωση σε 

συγκεκριμένες «σωστές» καταναλωτικές ομάδες, οι οποίες μάλιστα θεωρούν την 

απομόνωση αυτή προνομιακό επιλέξιμο στοιχείο για τους προορισμούς τους.  

Το περιβάλλον επίσης, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η δεύτερη κατοικία είναι 

υποδοχέας της λειτουργίας αλλά και το ίδιο προϊόν προς κατανάλωση. Η σημασία 

του τοπίου σε αυτή την περίπτωση, όπου κάποιος επιλέγει με κριτήρια αισθητικής και 

καταναλωτικής αντίληψης είναι ιδιαιτέρως σημαντική (Knudsen D. C. et al., 2008). 

Αποτέλεσμα τόσο διαδικασιών εμπορικής εκμετάλλευσης και όσο και προβολών του 

κάθε επισκέπτη, σταθερότυπων εικόνων και συμπεριφορών, το τοπίο αποτελεί το 

τελικό προϊόν μιας κοινωνικής διαδικασίας που χτίζεται συν τω χρόνω, μέσα από τις 

σχεδιαστικές και οικονομικές επιλογές της εκάστοτε κυρίαρχης σε αυτό κοινωνικής 

ομάδας. 

Η κατάσταση του τοπίου της υπαίθρου, ο τρόπος με τον οποίο το 

αντιλαμβανόμαστε και το καταναλώνουμε έχει να κάνει με μια σειρά από επί μέρους 

συνιστώσες, χαρακτηριστικές της οικονομικής και κοινωνικής δομής της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Οι αλλαγές στις μεθόδους της αγροτικής 

παραγωγής και μετακίνηση των αγροτικών πληθυσμών, η έγερση του διεθνούς 

καταναλωτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα τοπία και η συνακόλουθη ανάπτυξη 

του τουριστικού τομέα, και η μετακίνηση των πολιτικών γης και στέγασης είναι οι 

βασικές κατηγορίες τέτοιων συνιστωσών (Gallent N. et al., 2003). Σημαντικό εργαλείο 

για το σχεδιασμό του χώρου τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει η επιδίωξη της 

λεγόμενης βιώσιμης ανάπτυξης. Αν και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τον 

όρο, ποιός κρίνει τη βιωσιμότητα, για ποιόν σχεδιάζεται και άρα ποιός τελικά 

επωφελείται από μια τέτοια ανάπτυξη, η κρατούσα άποψη τον έχει υιοθετήσει 



βάζοντας κάποιες προϋποθέσεις για την προστασία του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος αλλά και την εξασφάλιση μιας συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης της 

κάθε περιοχής, μέσα από την προτροπή για προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τη 

στήριξή της, με νομικούς, φορολογικούς και άλλους όρους. Για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο, θεωρείται ότι πρέπει η ύπαιθρος να απαρνηθεί σταδιακά, και εν μέρει, το 

παραγωγικό της παρελθόν και να αποδεχτεί ένα παρόν και μέλλον βασισμένο στην 

προσφορά κατανάλωσης στους αστικούς πληθυσμούς. Με άλλα λόγια να απαρνηθεί 

την μέχρι πρότινος αυτονομία της και να αποδεχτεί ότι θα εξαρτάται από το αστικά 

προερχόμενο κεφάλαιο, «να αποδεχτεί ότι η πόλη θα γίνει ο εκμεταλλευτής και ο 

καταναλωτής της υπαίθρου» (Gallent N. et al., 2003). 

Παράλληλα, η αύξηση του ενδιαφέροντος για παραθεριστικές κατοικίες σε 

περιβάλλοντα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα οποία θεωρείται ότι προσθέτουν στην 

αξία μιας τέτοιου τύπου επένδυσης, δημιουργούν εντονότατες πιέσεις για εξασφάλιση 

γης με τέτοια χαρακτηριστικά, η οποία και διατίθεται σε πολύ υψηλές τιμές. Το 

γεγονός αυτό, οδηγεί στην παραχώρηση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών προς 

εκμετάλλευση, με τις ευλογίες της κεντρικής διοίκησης πολλές φορές. Τα παραπάνω, 

σε συνδυασμό με την καλλιεργούμενη θεώρηση ότι το τοπίο είναι γυμνό από 

παραγωγικές ανθρώπινες δραστηριότητες και ότι το μόνο που έχει αξία είναι η 

παρθένα φύση και η αίσθηση της προνομιακής επαφής με αυτή (Wiener J., 2007), 

είναι μάλλον χαρακτηριστικά για τον τρόπο επιλογής και σχεδιασμού των 

παραθεριστικών κατοικιών της εποχής μας.  

Σημειώνεται στη συνέχεια η μεταλλαγή της υπαίθρου με βάση το δικαίωμα χρήσης 

σε αυτή. Ένας χώρος που ήταν προσβάσιμος από τον καθένα γίνεται χώρος 

αποκλειστικής χρήσης και κατανάλωσης από συγκεκριμένες οικονομικές μονάδες με 

την εγκαθίδρυσή τους σε αυτόν. Με άλλα λόγια, αναπαράγονται μοντέλα χρήσης και 

μεταφέρονται κοινωνικοί διαχωρισμοί του αστικού χώρου που έχει σαν αποτέλεσμα 

τη «μεταλλαγή μέχρι τώρα κοινών τόπων σε τόπο παιχνιδιού για την ελίτ» (Hall C. M., 

Muller D. K., 2004). 

Συνολικά λοιπόν, με την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας μπαίνουν μια 

σειρά από ζητήματα προς αντιμετώπιση. Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση τόσο με 

την κατανάλωση του εξωαστικού χώρου, όσο και με το ποιός είναι ο τελικός χρήστης 

– καταναλωτής. Με την ανάδειξη της νέας λογικής σχεδιασμού της παραθεριστικής 

κατοικίας είναι εμφανές ότι πραγματοποιείται ένας ιδιαίτερος διαχωρισμός στις 

ευκαιρίες πρόσβασης στην ύπαιθρο αλλά και σε ποιοτικά περιβάλλοντα κατοίκησης 



σε αυτή. Η λογική της περιτοίχισης και του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων και 

ανθρώπων από περιβάλλοντα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν δημόσια και άρα 

προσβάσιμα από όλους, παραλίες, περιοχές φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος, και παράλληλα η προθυμία του κρατικού μηχανισμού να επιτρέψει 

τέτοιες επεκτάσεις της δόμησης αντανακλά τη βαθειά αντίληψη της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης και διαχωρισμού αλλά και την ιδιαίτερη καταναλωτική κουλτούρα 

που έχει καλλιεργηθεί για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και 

αλληλεπιδρούμε με τη φύση. Στη θέση ενός σχεδιασμού που θα επέτρεπε την 

αναπαραγωγή των τοπικών κοινωνιών τόσο μέσα από τις παραγωγικές 

δραστηριότητες όσο και μέσα από μια ήπια και λελογισμένη χρήση της υπαίθρου για 

τις αδιαμφισβήτητες ανάγκες εκτόνωσης των αστικών πληθυσμών, προάγονται 

λογικές διαχωρισμού και αμοιβαίων αποκλεισμών για χρήσεις και ανθρώπους.  

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον, και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Νότο όπου η 

παραθεριστική κατοικία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στις οικονομίες του, θα έχει η εξέλιξη 

των σημερινών κρισιακών φαινομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Όσο και αν τα σύνθετα 

καταλύματα με τις παραθεριστικές κατοικίες απευθύνονται σε στρώματα που μπορεί 

και να έχουν κέρδη από τη συγκυρία, δεν είναι οι μόνοι στους οποίους στοχεύει μια 

τέτοια αγορά. Η μεγάλη πλειοψηφία των υποψήφιων ιδιοκτητών παραθεριστικής 

κατοικίας ανήκει σε ομάδες που, έχοντας τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήσει μια 

αύξηση των διαθέσιμων σε αυτούς κεφάλαια μέσω της πιστωτικής επέκτασης θα 

επέλεγαν σε προηγούμενες εποχές την επένδυση σε μια κατοικία αποταμιεύσεων 

από τον εργασιακό τους βίο και με την προοπτική ακόμα και να μετοικίσουν μόνιμα 

στο χώρο παραθερισμού τους, και σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μειώσεις 

αποδοχών και παροχών οι οποίες καθιστούν ίσως πολύ δύσκολη την απόκτηση και 

τη  διατήρηση τους. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η αγορά των παραθεριστικών 

κατοικιών δεν φαίνεται να έχει βρει τρόπο ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι μεταλλαγές που καταγράφονται στην παραγωγή, τη 

διάθεση και την κατανάλωση της παραθεριστικής κατοικίας έχουν άμεση σχέση με 

την κοινωνική και οικονομική οργάνωση των χώρων στους οποίους αναπτύσσονται. 

Οι διαδικασίες, όπως δείξαμε, έχουν άμεση σχέση με την οικονομία της αγοράς, τους 

ανταγωνισμούς και τις ανισότητες που αυτή επιβάλλει. Ο προβληματισμός πάνω στα 

νέα μοντέλα ανάπτυξης της υπαίθρου και η χάραξη μιας αντιπρότασης στο κρατούν 

σχέδιο, θα πρέπει τελικά να απαντά στο ποιός είναι ο ρόλος της υπαίθρου αλλά και 

στο ποιός τελικά έχει το δικαίωμα να την απολαμβάνει. Και το δικαίωμα αυτό δεν 



σχετίζεται μόνο με την ιδιωτική περιουσία του καθενός, αλλά πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό κεφάλαιο και παρακαταθήκη διαθέσιμη σε όλους.  

.  
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