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Περίληψη 

Η τουριστική κατοικία αποτελεί μία κοινωνική και οικονομική ανάγκη, η οποία 

προκύπτει από το ενδιαφέρον του χρήστη να ζει για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σε 

έναν προορισμό διαφορετικό από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του και ο οποίος 

κατά τεκμήριο διαθέτει καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες. Προς το παρόν, η ανάγκη 

αυτή φαίνεται να αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα, είτε  με την παραγωγή τουριστικής 

κατοικίας ως αναπόσπαστο τμήμα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, είτε με 

την υλοποίηση αυτόνομων επενδύσεων, σε οργανωμένα οικιστικά συγκροτήματα, 

χωρίς την συνύπαρξη ξενοδοχειακών μονάδων σε αυτά.  

Η προαναφερθείσα αντιμετώπιση δημιουργεί την ανάγκη επιστημονικής διερεύνησης 

του συγκεκριμένου αντικειμένου, προκειμένου να ερμηνευτεί η διάρθρωσή του στον 

ελληνικό χώρο με την χρησιμοποίηση των πιο αντιπροσωπευτικών δεικτών του 

τουριστικού φαινομένου, οι οποίοι λειτουργούν και ως μηχανισμοί των χωρικών 

μεταβολών, και αφορούν στην τουριστική ζήτηση και προσφορά.   

Η ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα αποκτά πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, 

καθώς καταγράφεται, από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους, σαφής τάση 

ζήτησης οργανωμένης τουριστικής κατοικίας και εμφανίζεται σημαντική 

δραστηριότητα παραγωγής και προσφοράς της.  

                                                 
1 Τμήμα της εισήγησης αποτελεί μέρος της διδακτορικής έρευνας της Α. Τουφεγγοπούλου με τίτλο 
«Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αναδυόμενοι τουριστικοί προορισμοί. Ο ρόλος του σχεδιασμού 
στη χωρική τους διάρθρωση και οι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους». H παρούσα έρευνα έχει 
συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος 
ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 



Σύμφωνα λοιπόν με το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο της συγκεκριμένης 

εργασίας, βασικό αντικείμενο του πρώτου μέρους αποτελεί η περιγραφή και ανάλυση 

της κατανομής της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς στον ελλαδικό χώρο (σε 

επίπεδο νομού) από το 1981 έως σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους 

παράγοντες που επηρέασαν την κατανομή αυτή.  

Ειδικότερα, στο δεύτερο μέρος αποδελτιώνεται το εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει την ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας στην χώρα. Επιλεχθείσες πολιτικές, οι 

οποίες απλοποιούν και επιταχύνουν την συγκεκριμένη αδειοδοτική διαδικασία, 

καθιστώντας απαραίτητη την περεταίρω έρευνα, καθώς οι πραγματικές χωρικές 

δομές της δεν έχουν διερευνηθεί ακόμη σε βάθος. 

H παραγωγή τουριστικής κατοικίας λοιπόν, αναμένεται να αποτελέσει εθνική 

αναπτυξιακή προτεραιότητα στο μέλλον, ωστόσο παραμένει ακόμη ασαφής η σχέση 

τουρισμού και τουριστικής κατοικίας. Για την ορθότερη υποστήριξη της διερεύνησης 

της σχέσης αυτής, στο τρίτο μέρος της εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν και 

να αξιολογηθούν οι παράγοντες της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, για το εν 

λόγω τουριστικό πρότυπο, καθώς ο συνδυασμός της μείωσης της ζήτησης, λόγω της 

οικονομικής κρίσης και της αυξημένης προσφοράς, στον απόηχο της μεγάλης 

ανοικοδόμησης των τελευταίων ετών, έχει δημιουργήσει σοβαρό πλήγμα στην 

προαναφερθείσα αγορά. 

Τέλος, οι παρατηρήσεις από την έρευνα και η σύνθεση των τελικών συμπερασμάτων 

δύναται να οδηγήσουν στις προϋποθέσεις και τα τεκμήρια ώστε να αναλυθούν οι 

πιθανές επιπτώσεις από την ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα, 

καθώς και η προοπτική βελτιστοποίησής της, μέσω της διερεύνησης της χωρικής της 

κατανομής. 

1. Η χωρική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί και να ερμηνευτεί η κατανομή του 

τουρισμού στον ελλαδικό χώρο με τη χρησιμοποίηση των πλέον αντιπροσωπευτικών 

δεικτών του φαινομένου, που λειτουργούν και ως μηχανισμοί των χωρικών 

μεταβολών, και αφορούν στην τουριστική ζήτηση και προσφορά. Η διερεύνηση της 

διαθέσιμης πληροφορίας τόσο για την κατευθυνόμενη προς τις γεωγραφικές 

περιοχές (νομούς) της χώρας τουριστική ζήτηση όσο και για την εκεί χωροθετημένη 



τουριστική προσφορά υποδεικνύει το μέγεθος καθώς και τη συγκέντρωση της 

τουριστικής δραστηριότητας.  
Η εξέλιξη της ζήτησης καταγράφεται μέσω των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και 

ημεδαπών τουριστών στα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας2 για τις χρονιές 1981, 

1991, 2001 και 20093. Αντίστοιχα, για την εξέλιξη της τουριστικής προσφοράς θα 

χρησιμοποιηθεί ο αριθμός ξενοδοχειακών κλινών, που λειτούργησαν το 1981, 1991, 

2001 και 2010.  
Για την παρουσίαση της εξέλιξης της χωρικής κατανομής της τουριστικής ζήτησης και 

προσφοράς χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις απογραφές τις Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής που παρέχουν πληροφόρηση για το σύνολο του στατιστικού 

πληθυσμού σε επίπεδο νομού, για τα έτη 1981, 1991, 2001 και 2009 για τις μεν 

διανυκτερεύσεις, 1981, 1991, 2001 και 2010 για τις δε κλίνες καθώς και στοιχεία από 

τη βάση δεδομένων “οι Νομοί της Ελλάδας”.  

Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί 

πολλές έρευνες που εξετάζουν την περίοδο που προηγήθηκε, η οποία και συμπίπτει 

με την εμφάνιση και απογείωση του τουριστικού φαινομένου. Κατά δεύτερο λόγο, η 

επιλογή έγκειται στο γεγονός ότι την περίοδο αυτή και εφεξής οι εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού κερδίζουν έδαφος έναντι του μαζικού τουρισμού. Αυτό δημιουργεί τις 

προσδοκίες για αλλαγή του σχήματος χωρικής διάρθρωσης του τουρισμού που 

κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες στον ελλαδικό χώρο.  

Στην συνέχεια λοιπόν, παρουσιάζεται συνοπτικά τι ίσχυε από την άποψη της χωρικής 

κατανομής του φαινομένου μέχρι την περίοδο που εξετάζεται (Κομίλης, 1986): 

• Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 γίνονται ορατά τα πρώτα σημάδια της 

ανάπτυξης που οφείλεται στην τουριστική δραστηριότητα. Η Αθήνα αποτελεί 

μια από τις πρώτες επιλογές στην χωροθέτηση των τουριστικών 

εγκαταστάσεων. Συγκεντρώνει σημαντικούς τουριστικούς πόρους, μεγάλο 

αριθμό υπηρεσιών και ασφαλώς αποτελεί τον βασικό συγκοινωνιακό κόμβο 

της χώρας. Οι παράγοντες αυτοί την καθιστούν πρώτη στην επιλογή του 

                                                 
2 Το μέγεθος αφορά μόνο τις καταγραμμένες διανυκτερεύσεις στα επίσημα ξενοδοχειακά καταλύματα 
της χώρας, το οποίο εκτιμάται ότι εκφράζει περίπου το 30% περίπου της συνολικής κίνησης 
αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών. Συνεπώς, χρησιμοποιείται ως έχει για την εξαγωγή συγκρίσεων 
και μόνο. 
3 Κατά τη διάρκεια σύνταξης της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή: για τις μεν διανυκτερεύσεις αυτές του έτους 2009 και για τις δε κλίνες αυτές 
του έτους 2010.  



τουρίστα αλλά και στην απόφαση του επενδυτή για χωροθέτηση της μονάδας 

του. 

• Μέχρι και τη δεκαετία του ’70 τρεις είναι οι σημαντικότερες τουριστικές 

περιοχές, πλην της πρωτεύουσας, οι λεγόμενες "μικροπεριφέρειες": Ρόδος, 

Κέρκυρα και βόρειες ακτές της Κρήτης. Οι συγκεκριμένες συγκεντρώνουν το 

40% του συνόλου των ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων και εμφανίζουν 

κάποια "ανεξαρτησία" από την Αθήνα, με την έννοια ότι η εποχική, κυρίως 

ζήτηση σε αυτές εξαρτάται και ελέγχεται από τουριστικούς πράκτορες και 

αεροπορικές εταιρίες του εξωτερικού.  

• Τέλος, μια σειρά από περιοχές αναπτύχθηκαν τουριστικά είτε λόγω της 

ικανοποιητικής συγκοινωνιακής σύνδεσης με την Αθήνα (π.χ. περιοχές 

δεύτερης - παραθεριστικής κατοικίας) είτε γιατί βρίσκονταν κοντά σε 

σημαντικούς τουριστικούς πόρους (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι).  

Όσον αφορά στην περίοδο 1981-2010, η κατάσταση διαφοροποιείται σε έναν βαθμό, 

αν και η κατανομή της προσφοράς και ζήτησης του τουρισμού στην Ελλάδα συνεχίζει 

να χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση σε σχετικά περιορισμένο αριθμό 

περιοχών, ωστόσο αυτό που είναι εμφανές πλέον είναι η μεταβολή της εσωτερικής 

ιεραρχίας. Από την έρευνα φαίνεται ότι σε μόλις τρεις νομούς (∆ωδεκανήσου, Αττικής 

και Ηρακλείου) πραγματοποιείται το 40,32% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στα 

ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας μας το 2009. Το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 

1981 ήταν 49,39%, το 1991 έπεσε ελάχιστα στο 48,51% και το 2001 στο 47,08%. 

Τον μεγαλύτερο όγκο διανυκτερεύσεων ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών 

παρουσιάζουν το 2009 τα ∆ωδεκάνησα (12.675.566) υπερβαίνοντας την Αττική κατά 

5,6 εκ. διανυκτερεύσεις περίπου (7.055.609), η οποία ήδη από το 1991 είχε περάσει 

στη δεύτερη θέση από την πρώτη θέση που κατείχε μέχρι και το 1981, μετά από μία 

συνολική μείωση της τάξης του 28% περίπου μεταξύ 1981 και 2009. Στην τρίτη θέση 

ακολουθεί ο νομός Ηρακλείου (6.889.311) που από το 1981 και έπειτα εμφανίζει 

συνεχή αύξηση της δυναμικής του. Μάλιστα την περίοδο 1981-2009 η θετική 

μεταβολή του ξεπερνά το 100%.   

Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι την περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο 

αριθμός των νομών με αρνητικό πρόσημο μεταβολής της τουριστικής ζήτησης. Αυτοί 

είναι: ο νομός Αργολίδας (-20,86%) στην Πελοπόννησο και οι νομοί Φθιώτιδας (-

53,19%) και Φωκίδας (-23,18%) στη Στερεά Ελλάδα. Επίσης, κάμψη της τουριστικής 



τους δυναμικής παρουσιάζουν ορισμένοι εκ των νομών με τα μεγαλύτερα αστικά 

κέντρα της χώρας: Αττικής (-27,56%) και Λάρισας (-16,62%).  

Θετική μεταβολή είχαν και την περίοδο αυτή οι νομοί που στηρίζονται στο πρότυπο 

ήλιος- θάλασσα. Συνεχίζει να κυριαρχεί ο νομός ∆ωδεκανήσου (+77,80%) και 

Ηρακλείου (+102,70%), εντούτοις, θεαματικές μεταβολές επιδεικνύουν ο νομός 

Ζακύνθου (+1508,14%) και ακολουθούν, οι νομοί Χανίων (+639,56%), Λευκάδας 

(+503,96%), Ρεθύμνου (+326,88%), Κεφαλληνίας (+322,97%) κ.ά. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχεδόν τριακονταετίας που εξετάζεται και ιδιαιτέρως τις 

δύο πρώτες δεκαετίες 1981-2001 διαπιστώνεται νομοί που δεν είχαν επιδείξει κατά 

το παρελθόν αντίστοιχη δυναμική να αναδύονται ως νέοι τουριστικοί προορισμοί.  Η 

συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε περιοχές ορεινές, με αξιόλογους 

φυσικούς πόρους, είναι πλέον εμφανής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νομός 

Γρεβενών με θετικό ποσοστό μεταβολής 639,97%, ο νομός Ευρυτανίας με αντίστοιχο 

ποσοστό 172,23%, ο νομός Σερρών με ποσοστό 147,69% κ.ά. 

Όσον αφορά στην χωρική κατανομή των κλινών το 2010, η κατάσταση 

παρουσιάζεται παρόμοια, γεγονός που φανερώνει ότι η τουριστική προσφορά 

ακολουθεί τις απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης σε κάθε περιοχή. Από την έρευνα 

φαίνεται ότι σε τρεις νομούς (∆ωδεκανήσου, Ηρακλείου και Αττικής) συγκεντρώνεται 

το 34,87% των ξενοδοχειακών κλινών ενώ στους επτά πιο τουριστικούς νομούς 

(προστίθενται οι νομοί Χαλκιδικής, Κυκλάδων, Κέρκυρας, και Χανίων) 

συγκεντρώνεται το 58,04%. Οι εξελίξεις μετά το 1981 φέρνουν στην πρώτη θέση το 

1991 τα ∆ωδεκάνησα που συνεχίζουν να κυριαρχούν και το 2010 (137.947 

ξενοδοχειακές κλίνες) έναντι της Αττικής (61.874), η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση 

πλέον μετά το νομό Ηρακλείου (66.139). Συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη ο 

βαθμός συγκέντρωσης κλινών σε ό,τι αφορά στους επτά πρώτους νομούς είναι 

σχεδόν ίδιος, με διαφοροποιήσεις ωστόσο στην εσωτερική κατάταξη.  

Παρακολουθώντας τις μεταβολές παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

• Μειώνεται καθοριστικά το ειδικό βάρος του νομού Αττικής, που από το 24% 

περίπου των κλινών το 1981 σήμερα διαθέτει λιγότερο από το 9% επί του 

συνόλου των επίσημων ξενοδοχειακών κλινών. 

• ∆υναμικές αυξήσεις στον αριθμό των κλινών παρουσιάζουν οι νομοί: 

Λευκάδας (+1340,34%), Χανίων (+1088,67%), Ζακύνθου (+949,39%), 

Ρεθύμνου (+700,94%) κ.ά.  



• Τουριστικοί νομοί όπως τα ∆ωδεκάνησα, το Ηράκλειο, η Κέρκυρα και οι 

Κυκλάδες δεν φτάνουν αυτά τα ποσοστά μεταβολής, διότι διαθέτοντας ήδη 

από τη δεκαετία του ’70 σημαντικές υποδομές δεν ξεκινούν από χαμηλά 

μεγέθη. Εντούτοις, και αυτές οι περιοχές τουλάχιστον διπλασίασαν στη 

διάρκεια της τριακονταετίας τον εξοπλισμό τους.  

• Ο νομός Γρεβενών, που όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζεται από θεαματική 

αύξηση της τουριστικής ζήτησης, παρουσιάζει επίσης αυξημένη θετική 

μεταβολή στις κλίνες που προσφέρει (+383,08% ποσοστιαία μεταβολή την 

περίοδο 1981-2010).  

• Τέλος, αυξήσεις παρουσιάζονται στους περισσότερους νομούς της χώρας με 

εξαίρεση το νομό Αττικής (-8,41%) και Φθιώτιδας (-26,10%).  

Από μια περισσότερο χωρική οπτική (σε σχέση με το οικιστικό δίκτυο, τους πόρους, 

τα συγκοινωνιακά δίκτυα κ.λπ.) παρατηρείται ότι οι νομοί με τα μεγάλα αστικά κέντρα 

της χώρας, κυρίως Αθήνα - Θεσσαλονίκη, αλλά και Πάτρα - Λάρισα όπως και νομοί 

που παλαιότερα παρουσίαζαν δυναμική λόγω της γειτνίασης με την Αθήνα π.χ. 

Αργολίδα και Εύβοια, αποδυναμώνονται καθώς προστίθενται στον τουριστικό χάρτη 

νέες τουριστικές περιοχές: 

• Ορεινές περιοχές- περιοχές με αξιόλογη φυσική κληρονομιά, η τουριστική 

ανάπτυξη των οποίων βασίζεται κυρίως στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο νομός Γρεβενών, στην άνοδο του οποίου 

καθοριστικό ρόλο κατέχει η διέλευση της Εγνατίας οδού και ο νομός 

Ευρυτανίας. Ο Έβρος και η Ξάνθη είναι, επίσης, περιοχές που δείχνουν δειλά 

δειλά να κάνουν βήματα τουριστικής δραστηριοποίησης, σε αυτό 

αναμφισβήτητα συντελεί η ύπαρξη των υγροτόπων διεθνούς σημασίας εντός 

των ορίων τους και γενικότερα των προστατευόμενων περιοχών τους με 

αναγνωρισμένη σπουδαιότητα (Εθνικό Πάρκο ∆έλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο 

∆άσους ∆αδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου, ∆έλτα Νέστου), ο νομός Σερρών 

(λίμνη Κερκίνη) κ.λπ.  

• Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες στον τουριστικό χάρτη έχουν προστεθεί και τα 

αστικά κέντρα μεσαίου μεγέθους όπως Καρδίτσα, Βόλος, Τρίκαλα (δηλαδή 

Κεντρική Ελλάδα) που συνδυάζουν αστικό τουρισμό είτε με άλλες μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού με κυρίαρχο κίνητρο την επαφή με τη φύση και την 



ύπαιθρο (Λίμνη Πλαστήρα, Πήλιο, Ελάτη- Περτούλι) είτε με κυρίαρχο κίνητρο 

τη θάλασσα (ακτές Πηλίου στον Παγασητικό κόλπο και στο Αιγαίο πέλαγος). 

• Τέλος, σημαντική ενίσχυση της τουριστικής τους δυναμικής παρουσιάζουν και  

ορισμένες παράκτιες- νησιωτικές περιοχές που βασίζονται στο πρότυπο ήλιος- 

θάλασσα. Αυτές ανήκουν τόσο στο Ιόνιο Πέλαγος (νομοί Ζακύνθου, Λευκάδας, 

Κεφαλονιάς) όσο και στο Βόρειο Αιγαίο (νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου). 

Ωστόσο, αν και τα ποσοστά μεταβολής την περίοδο που εξετάζεται είναι αναντίρρητο 

πως είναι σπουδαία, η ποσοστιαία συμμετοχή των νομών αυτών στο σύνολο της 

τουριστικής ζήτησης και προσφοράς παραμένει ισχνή. Αυτό ισχύει σε ένα βαθμό διότι 

οι παραπάνω νομοί είναι ελκυστικοί κυρίως σε ημεδαπούς και όχι αλλοδαπούς 

τουρίστες. Εξαίρεση αποτελούν οι νομοί Ζακύνθου και Ρεθύμνου, οι οποίοι 

διακρίνονται για τη θετική μεταβολή που παρουσιάζουν και επιπλέον φαίνεται πως 

πλέον αποκτούν και ένα σημαντικό κομμάτι της πίτας των διανυκτερεύσεων και 

κλινών της χώρας. 

Άξιο παρατήρησης είναι επίσης το φαινόμενο της σημαντικής διαφοροποίησης στην 

επιλογή τουριστικών προορισμών μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων τουριστών. Οι 

αλλοδαποί τουρίστες συγκεντρώνονται σε εξαιρετικά μικρό αριθμό περιοχών: 48,15% 

των διανυκτερεύσεων τους πραγματοποιούνται σε τρεις νομούς (∆ωδεκανήσου, 

Ηρακλείου και Αττικής), ενώ σε εννέα νομούς πραγματοποιείται πάνω από το 80% 

των διανυκτερεύσεών τους. Στους ίδιους νομούς οι Έλληνες πραγματοποιούν 

αντίστοιχα το 21,42% και το 38,78% των διανυκτερεύσεών τους, ενώ αντίθετα 

παρουσιάζουν σχετικά υψηλό ποσοστό διανυκτερεύσεων στους νομούς 

Θεσσαλονίκης (7,23%) και Μαγνησίας (4,36%) όπου υπάρχουν μεγάλα αστικά 

κέντρα. Οι Έλληνες, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, παρουσιάζουν καλύτερη 

διασπορά στο χώρο. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

στη χώρα μας υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο από τους ημεδαπούς τουρίστες (οι 

διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών σε ορεινές περιοχές και γενικά σε 

περιοχές με αξιόλογους φυσικούς πόρους είναι σχεδόν ανύπαρκτες: 0% αλλοδαποί 

τουρίστες στους νομούς Γρεβενών και Ευρυτανίας, 0,01% στο νομό Καρδίτσας, 

0,10% στο νομό Ιωαννίνων, 0,12% στο νομό Έβρου κ.λπ.) ενώ οι ξένοι είναι 

ξεκάθαρο πως συνεχίζουν να προσελκύονται από τη χώρα μας κυρίως λόγω του 

μαζικού- συμβατικού τουρισμού διακοπών. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί, ότι τριάντα 

χρόνια σχεδόν νωρίτερα (1981) η συγκέντρωση των διανυκτερεύσεων ήταν 



σημαντικά υψηλότερη (56,55% σε 3 νομούς σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς 

τουρίστες και 28,33% στους ίδιους νομούς σε ό,τι αφορά τους ημεδαπούς). 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέθεσαν την εικόνα της χωρικής κατανομής του 

τουρισμού στην Ελλάδα συνοπτικά είναι (Σπιλάνης, 2000):  

1. Η ίδια η φύση του τουρισμού που έχει αναπτυχθεί στη χώρα. Η επιλογή της 

Ελλάδας ως τόπος διακοπών γίνεται κύρια για το θαλασσινό της χαρακτήρα. Η 

έλξη των τουριστών από τη θάλασσα εξηγεί το γιατί ορισμένες περιοχές –οι 

νησιωτικές και οι παράκτιες- είναι περισσότερο πρόσφορες για την τουριστική 

ανάπτυξη από άλλες που δεν διαθέτουν καθόλου παραλίες. Οι νομοί της 

κεντρικής Ελλάδας και πολλοί νομοί της Μακεδονίας βρίσκονται από την 

πλευρά αυτή σε μειονεκτική θέση, σε αντίθεση με τους νησιωτικούς νομούς 

του Αιγαίου και του Ιονίου και τις παράκτιες ζώνες της ηπειρωτικής χώρας.  

2. Ο βαθμός προσπελασιμότητας της περιοχής και γενικότερα ο ρόλος των 

υποδομών είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Για 

παράδειγμα, η Αθήνα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ήταν η μόνη πόλη 

της Ελλάδας που διέθετε διεθνές αεροδρόμιο και τα ποσοστά αφίξεων και 

διανυκτερεύσεων σε αυτήν ήταν συντριπτικά. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά 

μειώνονται συνεχώς από τη στιγμή που όλο και περισσότερα αεροδρόμια της 

χώρας γίνονται διεθνή ή δέχονται πτήσεις τσάρτερ, και σήμερα είναι 

περισσότερα από 20. Η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Μύκονος αποτελούν 

παραδείγματα όπου η ύπαρξη υποδομών και ξενοδοχειακών μονάδων από 

την πρώτη φάση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας –σε συνδυασμό με τις 

επενδύσεις που υλοποίησε μεταπολεμικά το ελληνικό κράτος σε αυτές- 

δημιούργησαν μεγάλου βαθμού ελκυστικότητα που διατηρείται ακόμη μέχρι 

σήμερα.  

3. Η τουριστική πολιτική που ουσιαστικά στηρίχτηκε στην κυριαρχία των 

αναπτυξιακών πολιτικών. Τόσο οι δημόσιες επενδύσεις όσο και η 

χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατευθύνθηκαν στην περίοδο 

1950-1980 κατά προτεραιότητα στους ήδη ανεπτυγμένους προορισμούς. Η 

ανατροπή της τάσης αυτής δεν επιτεύχθηκε ούτε από την πολιτική κινήτρων 

περιφερειακής ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να μεταβάλλεται 

ελαφρά στη δεκαετία του ’90.  

4. Ο ρόλος των tour operators. Η βιομηχανοποίηση του τουρισμού συνδέεται 

στενά με τον αυξανόμενο ρόλο των tour operators. Οι τελευταίοι επηρεάζουν 



τόσο τον όγκο των τουριστικών ροών όσο και τον προορισμό τους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο ρόλος των tour operators είναι καθοριστικός στη συγκέντρωση 

των τουριστών στην Ελλάδα και αυτό διαπιστώνεται αν εξεταστεί η σχέση 

μεταξύ του ποσοστού τουριστών μιας εθνικότητας που έρχεται με τσάρτερ και 

του ποσοστού συγκέντρωσής της στις κύριες τουριστικές περιοχές. Πράγματι, 

από τα στοιχεία αφίξεων τουριστών στα σύνορα και διανυκτερεύσεων των 

αρχών της δεκαετίας του ’80 προκύπτει ότι οι Βρετανοί, που διακινούνται στο 

μεγαλύτερο βαθμό με τσάρτερ, πραγματοποιούν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των διανυκτερεύσεών τους στις μεγάλες τουριστικές περιοχές (Κέρκυρα, Ρόδο, 

Κρήτη). Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται με τους Σκανδιναβούς και τους 

Ολλανδούς, και σε μικρότερο βαθμό με τους Γερμανούς. Από την άλλη 

πλευρά, κυρίως οι Ιταλοί, που έρχονται στη χώρα μας σχεδόν αποκλειστικά με 

το πλοίο και όχι με οργανωμένο ταξίδι, αλλά και σε μικρότερο βαθμό οι Γάλλοι 

διαχέονται καλύτερα στο χώρο.  

Τέλος, ένας βασικός παράγοντας, που λειτούργησε αποφασιστικά στη χωρική 

κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στην ταυτότητά της 

γενικότερα είναι η απουσία του χωροταξικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, η αδράνεια της 

χωροταξικής πολιτικής, η έλλειψη του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η παντελής 

απουσία ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό μέχρι το 2009 (τριάντα 

χρόνια δηλαδή μετά το Ν.360/76 και δέκα χρόνια μετά το ν.2742/99 που όριζαν την 

αναγκαιότητα των τομεακών χωροταξικών σχεδίων ως βασικά μέσα άσκησης 

χωροταξίας μαζί με το Γενικό και τα Περιφερειακά) αποτέλεσαν μια από τις κύριες 

αιτίες των μεγάλων προβλημάτων χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του τουρισμού 

στον ελλαδικό χώρο (προβληματικές χωροθετήσεις έργων υποδομής και ανωδομής, 

συγκρούσεις χρήσεων γης, περισσότερες πιέσεις σε ήδη ευάλωτα περιβάλλοντα 

κ.λπ.). 

Ωστόσο, η εικόνα αυτή του τουρισμού που περιγράφηκε παραπάνω δυνητικά μπορεί 

να μεταβληθεί, αν υπάρξουν οι αλλαγές ή ανακατατάξεις μέσα στο σύστημα αυτών 

των παραγόντων που θα επηρεάσουν προς τη σωστή κατεύθυνση το γενικό 

αναπτυξιακό σχήμα του τουρισμού και επακόλουθα τη φυσιογνωμία και τη 

συμπεριφορά του στο χώρο.  

 



2. Κατοχυρώνοντας την ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας: Το θεσμικό πλαίσιο 
πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομικής συγκυρίας  

Στην συνέχεια της γενικά πλέον αποδεκτής αναγκαιότητας να τεθούν χωρικές 

προτεραιότητες  για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, αλλά και της  νομοθετικής 

υποχρέωσης της χώρας προωθείται σήμερα από την πολιτεία πιο εξειδικευμένο 

θεσμικό πλαίσιο, το οποίο απλοποιεί και επιταχύνει την αδειοδοτική διαδικασία των 

τουριστικών επενδύσεων.  

Συγκεκριμένα, η έννοια της τουριστικής κατοικίας συναντάται στο νομοθετικό πλαίσιο 

μέχρι πρόσφατα 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 μεταξύ άλλων, ο 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”, ο οποίος καθορίζει την έννοια, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικής κατοικίας, 

απόσυρσης παλαιών ξενοδοχείων, αλλά και χωροθέτησης Περιοχών 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). 

Επιγραμματικά, με βάση το Ν. 4002/2011 καθορίζονται κυρίως οι κανόνες για: 

• Την ανάπτυξη των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και 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 5 αστέρων. 

Επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων 

και καθέτων και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων 



δικαιωμάτων επ’ αυτών. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν 

μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

30% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Η 

μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον 

ετών. 

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του Ν. 2160/93 που έχουν κατασκευασθεί 

σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. και τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν. 4002/2011, με το ποσοστό των 

δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων 

κατοικιών να μην υπερβαίνει το 20% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του 

σύνθετου τουριστικού καταλύματος. 

Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε γήπεδα μεγαλύτερα των 

800.000 τ.μ. επιτρέπεται μόνο σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Π.Ο.Τ.Α.) που χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως τροποποιείται με το Ν. 4002/2011. Η διάταξη 

αυτή δεν εφαρμόζεται επί γηπέδων μεγαλύτερων των 800.000 τ.μ. για τα οποία 

έχουν καθοριστεί, με ειδικές διατάξεις, ειδικά πολεοδομικά καθεστώτα τουριστικής 

ανάπτυξης και αξιοποίησης. 

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται να δημιουργούνται και εντός 

εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε 

συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού. 

Η δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές, στις οποίες 

παρατηρείται έλλειμμα υδατικών πόρων, επιτρέπεται εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες 

τους σε νερό με κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο. 

Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της 

εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20/28.1.1988 

προεδρικού διατάγματος (∆΄ 61), όπως ισχύει. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος 

για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 0,15 και ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά, πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και 

Ρόδου, το 0,10. 

Εφόσον ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,10, το ποσοστό 

των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών, καθορίζεται σε 40% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας 



του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε 60% 

όταν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,05. 

Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών 

τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν 

μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται σε 60% της 

συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον ο 

συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10 και σε 75% 

αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,054. 

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, στον ορισμό περί σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων, ξεκαθαρίζεται και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών, αλλά και τη λειτουργία του όλου 

συγκροτήματος. Επίσης, φιλοδοξείται να καταστεί πολύ πιο δύσκολη η αυθαίρετη 

δόμηση, λόγω των μεγαλύτερων περιθωρίων ελέγχου στις μεγάλες αναπτύξεις. 

Όσον αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία των τουριστικών επενδύσεων, οι ρυθμίσεις 

για την επίσπευσή της ολοκληρώνονται με τρεις σημαντικές θεσμικές ρυθμίσεις:  

α) την ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Τουριστικών Επενδύσεων στον ΕΟΤ, 

που θα λειτουργεί ως «υπηρεσία μιας στάσεως» για τη διευκόλυνση των τουριστικών 

επενδύσεων 

β) την ίδρυση αυτοτελούς πολεοδομικού γραφείου στον ΕΟΤ, το οποίο θα 

επιλαμβάνεται της έκδοσης και αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών για τις 

μεγάλες ή σύνθετες τουριστικές επενδύσεις και 

γ) τη σύσταση Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας για τις τουριστικές επενδύσεις με 

εκπροσώπους των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

και Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Με την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου, σε συνδυασμό και με σειρά άλλων 

νομοθετημάτων5, επιδιώκεται από την πολιτεία η τουριστική κατοικία να αποτελέσει 

                                                 
4 Εδάφιο, το οποίο προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 
4002/2011, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την “Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις”, 2013. 
5 Αναφέρονται αποκλειστικά οι νόμοι που αφορούν στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα:  
ΦΕΚ Β 195, 05.03.2012, Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων 
ΦΕΚ Β 319, 14.02.2012, Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 
ΦΕΚ Β 615, 05.03.2013, Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων κα. 
 



ένα σημαντικό εργαλείο της πολιτικής για τον τουρισμό επιτυγχάνοντας τους δυο 

στρατηγικούς στόχους, όπως αναφορικά: α) τη προσέλκυση επενδύσεων, με στόχο 

την ανάταξη της εθνικής οικονομίας, β) την αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισμού 

σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο και ανταγωνιστικό πλαίσιο, με στόχο την παραγωγή 

πλούτου και τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας στο κλάδο. (ΞΕΕ, 2011) 

Επιδιώξεις, στόχοι και κατευθύνσεις βέβαια, οι οποίες μέσα από τις διατάξεις των 

συγκεκριμένων νόμων δεν θα καταφέρουν να υλοποιηθούν. Και αυτό διότι, δίδεται 

μεγαλύτερο βάρος στη διευκόλυνση των επενδύσεων και στη μεγέθυνση του 

τουρισμού, παρά στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης.  

Αποτελούν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη νέα χάραξη τουριστικής 

στρατηγικής πολιτικής, όχι όμως πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση, αμβλύνοντας 

τελικά τα προβλήματα που απορρέουν από το υπάρχων διαμορφωμένο τουριστικό 

προϊόν. Αν και ο ρόλος των πολιτικών ανάπτυξης δεν απαιτεί να δίνουν χωρικές 

λύσεις, ωστόσο οι λειτουργίες που αναπτύσσονται λόγω του τουρισμού καθιστούν 

μια προσέγγιση πολυδιάστατη, αναγνωρίζοντας τις αλληλεπιδράσεις και τις 

αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ παραγωγικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων.  

 
3. Τουριστική ζήτηση και προσφορά: Παράγοντες διαμόρφωσης της 
ανάπτυξης τουριστικής κατοικίας στον ελληνικό χώρο   
3.1. 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 1:  Εξερχόμενος από Ευρώπη τουρισμός: ταξίδια (000) προς τουριστική 

κατοικία, 2009 

  Ευρώπη Γερμανία Μ.Βρετανία Γαλλία Ιταλία Ολλανδία 

Συνολικός 

αριθμός 

ταξιδιών 

εξερχόμενου 

τουρισμού 

393.392 72.625 58.360 31.059 
21.62

5 
22.624 

Ταξίδια προς 

τουριστική 

κατοικία/ 

Holiday Home 

38.800 4.139 9.932 2.565 2.183 650 

% 10% 6% 17% 8% 10% 3% 

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2010, επεξεργασία στοιχείων UNWTO, (2009)  World Travel Monitor  

 

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 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.  

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. 

Η αυξημένη προσφορά τουριστικών κατοικιών ως αποτέλεσμα της μεγάλης 

ανοικοδόμησης των προηγούμενων ετών συνετέλεσε στη δημιουργία αξιόλογου 

αποθέματος νεόδμητων ακινήτων, το οποίο αναστέλλει την τελική επιλογή του 

αγοραστικού κοινού για τουριστική κατοικία και απαξιώνει την επένδυση. (ΙΟΒΕ/ 

ΣΕΤΕ, 2012) 

Ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο στην επιλογή τουριστικής κατοικίας αποτελούν οι 

υψηλές τιμές πώλησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η έντονη φορολογία ακινήτων, 

το μη έφορο κλίμα συναλλαγής, μεταβίβασης και το καθεστώς χορήγησης Βίζα.   

Επιπλέον, όπως τονίζουν στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο real 

estate, πρόβλημα προκαλείται και από την έλλειψη επαρκούς γνώσης και εμπειρίας 

των μεσιτών, με ξεκάθαρη την ανάγκη για ορθότερη εκπαίδευση και κατάρτιση αυτών 

και την ποιοτική τους στροφή σε «πωλητές εμπειριών».  



Στο δια ταύτα, σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, οι αγορές τουριστικών 

κατοικιών από ξένους επενδυτές ήταν τουλάχιστον κατά 40% λιγότερες στο τέλος του 

2009 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από 

τα στοιχεία που αφορούν την εισαγωγή κεφαλαίων για επενδύσεις στα ακίνητα, τα 

οποία στη διάρκεια του τέλους του 2009 δεν υπερέβησαν τα 67 εκατ. ευρώ, έναντι 

110 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2008. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες 

(κατασκευαστές και μεσίτες) που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές 

κάνουν λόγο για πτώση των αγορών από αλλοδαπούς, που έχει φτάσει μέχρι και τον 

Ιανουάριο του 2010 σε επίπεδα από 45 - 55%.  (Βασιλείου, 2010) 

 

3.2 Η προσφορά τουριστικής κατοικίας 
Κάθε άλλο παρά σύμπτωση, λοιπόν, αποτελεί το γεγονός ότι επενδυτικές 

πρωτοβουλίες επεκτείνονται στην προσφορά της τουριστικής κατοικίας. 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 HOTREC6 περισσότερα από 2 εκατομμύρια σπίτια διατίθενται 

                                                 
6 HOTREC: Hospitality Europe. The umbrella association of Hotels, Restaurants, Cafés and similar 
establishments in Europe. http://www.hotrec.eu/  



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 

στενεύουν, έχουν εμφανιστεί τάσεις σταθεροποίησης ή και πτώσης στην προσφορά 

τουριστικής κατοικίας. (Πουτέτση, 2011)  

Από έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Εργαστηρίου Χωροταξίας και 

Οικιστικής Ανάπτυξης ΕΜΠ καταμετρήθηκαν 45 ιδιωτικά προγράμματα παραγωγής 

τουριστικής κατοικίας από 25 κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τα οποία 

πραγματοποιούνται σε κατ’ εξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας και κατά 

προτίμηση στο νησιωτικό χώρο. (ΕΜΠ, 2011)  

Αναλυτικότερα, εμφανίζονται 19 αναπτύξεις στην Κρήτη, 11 στις Κυκλάδες (Πάρος, 

Μύκονος, Νάξος, Σαντορίνη, Ίος), 4 αναπτύξεις στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα και 

Κεφαλονιά), 3 στην Αττική, 2 αναπτύξεις στα ∆ωδεκάνησα (Ρόδος), και από 1 

ανάπτυξη στους νομούς Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας.  

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν προσανατολιστεί στην παραγωγή 

τουριστικής κατοικίας, στην πλειοψηφία τους, συμπεριλαμβάνονται στους 

ισχυρότερους ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους, με μακρόχρονη εμπειρία και 

παράδοση στον κατασκευαστικό κλάδο. Σημαντικό μερίδιο στην αγορά διεκδικούν 

εξίσου και ξένες επιχειρήσεις μέσω των Ελλήνων εκπροσώπων τους, με την 

προϋπόθεση τη δημιουργία ξεκάθαρου θεσμικού και επενδυτικού πλαισίου. 

(Παπαδόπουλος, 2007)  

 
4. Συμπεράσματα  
Το ελληνικό, τουριστικό, επενδυτικό τοπίο στην συγκυρία της κρίσης μπαίνει σε μια 

νέα τροχιά, όπου σύνθετα, πολυτελή, τουριστικά συγκροτήματα, ακολουθώντας τις 

απαιτήσεις των καιρών, 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. 

Τροχιά, η οποία όμως έχει επιφέρει αξιόλογες αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις αφορούν 

στη διαχείριση των πόρων, τη μεταλλαγή του τοπίου, την έλλειψη της αίσθησης 

πολιτιστικής συνοχής, τη διατήρηση της εποχικότητας, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, τη δημιουργία δομών πολυτελούς τουρισμού σε «θύλακες», την 

ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας.  



Η χωρική κατανομή του τουριστικού φαινομένου στην χώρα παρουσιάζει πολύ μικρό 

βαθμό διαφοροποίησης, δηλ υπανάπτυξη όλων των μη παραθαλάσσιων μορφών, με 

την τουριστική ζήτηση και προσφορά να αφορούν κατά βάση τον περισσότερο 

περιορισμένης έκτασης και τον πιο ευαίσθητο περιβαλλοντικά χώρο, τις ακτές. 

(Αγγελίδης, 1995)  

Πιο συγκεκριμένα, οι χωρικές διαφοροποιήσεις της τουριστικής ανάπτυξης στον 

ελληνικό χώρο, όπως προέκυψαν από την συγκεκριμένη έρευνα, είναι προφανείς, 

κυριαρχώντας διαχρονικά, στην κατανομή της ζήτησης και προσφοράς, οι νομοί που 

διαθέτουν τουριστικούς πόρους θερινών διακοπών, όπως τα παράλια και τα νησιά.    

Το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν φαίνεται να περιλαμβάνει κατευθύνσεις ώστε να 

ανατρέψει τη διαμορφωμένη από τους tour – operators κατάσταση και να αλλάξει το 

κυρίαρχο χωρικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.  

Ακολουθεί τις τάσεις της ήδη διαμορφωμένης χωρικής κατανομής της τουριστικής 

δραστηριότητας, ενισχύοντας περαιτέρω το πρότυπο μαζικού τουρισμού, ενώ δεν 

υποστηρίζεται ουσιαστικά και επαρκώς μια στροφή προς μακροχρόνια 

ανταγωνιστικές, νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας εμπορευματοποιημένης τουριστικής 

κατοικίας ακόμη και σε περιοχές εκτός σχεδίου, υιοθετώντας άκριτα τις τάσεις της 

αγοράς. 

∆ίνει τελικά τη δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικής κατοικίας σε όλη την επικράτεια, 

χωρίς ιδιαιτέρως αυστηρούς περιορισμούς και κριτήρια, ακόμη και σε γεωγραφικές 

περιοχές διαγνωσμένες με έντονη συγκέντρωση τουριστικών επενδύσεων. 

∆εν εφαρμόζει την καθιερωμένη έννοια της «φέρουσας ικανότητας του 

περιβάλλοντος» ως κριτήριο πολιτικής, ασκώντας έτσι πιέσεις σε ευαίσθητες 

(περιβαλλοντικά και πολιτιστικά) περιοχές.      

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 

διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Οι δυο πιο σημαντικοί στόχοι της τουριστικής ανάπτυξης, αφενός η διάχυση και 

διασύνδεση των αποτελεσμάτων του τουρισμού με τους υπόλοιπους τομείς της 

ανάπτυξης, και αφετέρου η παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα 

υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της αειφόρου 



τουριστικής ανάπτυξης, μέσω της στρατηγικής ενίσχυσης της τουριστικής κατοικίας, 

δεν καταφέρνουν να εφαρμοστούν και να επιτευχθούν.  

Η πραγματικά αειφόρος τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση ενός εναλλακτικού 

βιώσιμου μοντέλου, προβάλλοντας την ασύγκριτη μοναδικότητα της χώρας και όχι 

ενός παγκοσμιοποιημένου, τυποποιημένου τουριστικού προϊόντος. Ένα τέτοιο 

μοντέλο και στρατηγική δεν θα εξαρτάται από ευκαιριακές συγκυρίες των διεθνών 

εξελίξεων ή από επενδυτικά συμφέροντα, υιοθετώντας άκριτα τις τάσεις της αγοράς. 
Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη του τουρισμού στο μέλλον χρειάζεται να είναι όλο και πιο 

στενά συνδεδεμένη με γενικότερα θέματα ανάπτυξης ενός τόπου και σε άμεση 

συνάρτηση με την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

του κληρονομιάς. Οι πολιτικές και οι στρατηγικές μάρκετινγκ σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναγνωρίσουν την αλληλεξάρτηση 

τουρισμού και περιβάλλοντος, με βάση τις αρχές της ολοκληρωμένης προσέγγισης 

και το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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