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Αγαπητέ κύριε Φυλακτίδη,

Με ευχαρίστηση σας παρουσιάζουµε την Τελική Έκθεσή µας για τη µελέτη 

ετοιµασίας κινήτρων για την αναβάθµιση / απόσυρση τουριστικών κλινών 

χαµηλών κατηγοριών.

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προσφορά µας και την µεταξύ µας σύµβαση, 

η Έκθεση αυτή αποτελεί µια ολοκληρωµένη παρουσίαση του προτεινόµενου 

συστήµατος αναβάθµισης / απόσυρσης και περιλαµβάνει προτάσεις για τη 

διαχείριση και τη χρηµατοδότηση του προτεινόµενου συστήµατος καθώς και 

το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Επίσης η έκθεση αυτή περιλαµβάνει και 

τα σηµεία εκείνα που συζητήθηκαν κατά τις παρουσιάσεις µας στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΚΟΤ και σε εκπροσώπους του κλάδου.

Μπορείτε να αναπαράγετε την έκθεση αυτή στο σύνολό της χωρίς περαιτέρω 

συνεννόηση µαζί µας. Από την άλλη πλευρά, για αποσπασµατική 

αναπαραγωγή, θεωρούµε σκόπιµο όπως υπάρξει προηγούµενη συνεννόηση. 

Με εκτίµηση

Dr. Άρης Ίκκος
Υπεύθυνος Έργου
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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.1 Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει

� τα αποτελέσµατα των παρακάτω ερευνών που διενεργήθηκαν από τον Οκτώβριο 

έως τον ∆εκέµβριο του 2004, στα πλαίσια προετοιµασίας της µελέτης ετοιµασίας 

κινήτρων αναβάθµισης / απόσυρσης τουριστικών κλινών χαµηλών κατηγοριών 

(σύµφωνα µε τον ΚΟΤ: Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Γ’ τάξης, Τουριστικά 

∆ιαµερίσµατα και Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα).

o Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Κυπριακού Τουρισµού για προσδιορισµό 

µεγέθους προβλήµατος

o Έρευνα Στελεχών Κυπριακού Τουρισµού από ∆ηµόσιους και Ιδωτικούς Φορείς

o Επιθεωρήσεις Ξενοδοχείων Χαµηλών Κατηγοριών στην Κύπρο

o Έρευνα αξιολόγησης της πολιτικής αναβάθµισης και απόσυρσης ξενοδοχείων 

σε Iσπανία, Μάλτα και Κροατία

� τα προτεινόµενα µέτρα διαχωριζόµενα σε 

o µέτρα πολιτικής ποιότητας 

o και µέτρα χωροταξίας

Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων

1.2 Παρατηρείται για το 2003 σε σύγκριση µε το 2001, σηµαντική πτώση σε βασικούς 

δείκτες τουριστικής δραστηριότητας όπως αφίξεις (µείον 15%), διάρκεια παραµονής, 

(µείον 10%), µέση δαπάνη (µείον 7%).  Η πτωτική αυτή τάση αφορά το σύνολο των 

«παραδοσιακών» τουριστικών καταλυµάτων που απευθύνονται σε µαζικό τουρισµό, 

αφού µειώνονται τα µερίδιά τους στις διανυκτερεύσεις ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται 

και πτώση του συνόλου των διανυκτερεύσεων της τάξεως του 28% από το 2001 µέχρι 

το 2003. Η πτώση αυτή πλήττει ιδιαίτερα τα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών αφού 

το σύνολο των διανυκτερεύσεων τους το 2003 ήταν µειωµένο κατά 40 έως 50% σε 

σχέση µε το 2001.

1.3 Αντίθετα τα καταλύµατα που προσφέρουν πιο «προσωποποιηµένες» διακοπές 

(τουριστικά χωριά και επαύλεις), παρουσιάζουν αύξηση διανυκτερεύσεων κατά 40%.

1.4 Η παρατηρούµενη πτώση στις ∆ιανυκτερεύσεις έχει οδηγήσει σε µια οικειοθελή 

απόσυρση µονάδων από τις υπό µελέτη κατηγορίες καθώς και από τα Τουριστικά 

∆ιαµερίσµατα Β’ Τάξης. Παρόµοια µικρότερης έκτασης απόσυρση παρατηρείται στα 

ξενοδοχεία 1 και 2 Αστέρων. Αν και η φαινοµενική απόσυρση είναι σχετικά µικρή, 

στην πραγµατικότητα αριθµός µονάδων στις υπό µελέτη κατηγορίες απλώς 
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ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας τους στον ΚΟΤ χωρίς να λειτουργούν λόγω 

προβληµάτων βιωσιµότητας και εξεύρεσης πελατών που αντιµετωπίζουν. Εάν 

ληφθούν υπόψη και αυτά τα στοιχεία, τότε η διαγραφόµενη απόσυρση είναι 

µεγαλύτερη αν και όχι αντίστοιχη µε την πτώση της ζήτησης.

1.5 Αντίθετα στα ξενοδοχεία 4 αστέρων (κυρίως) και Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Α’ Τάξης 

(δευτερευόντως) παρατηρείται αυξητική τάση παρά την πτώση σε ∆ιανυκτερεύσεις και 

∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη ενώ στις υπόλοιπες τάξεις παρατηρείται σταθερότητα. Το 

φαινόµενο αυτό έχει συµβάλλει στον σηµαντικό «πόλεµο τιµών» µεταξύ των 

καταλυµάτων σχετικά ανώτερης τάξης που, συµπιέζοντας προς τα κάτω τις τιµές, 

οδηγεί τα χαµηλών τάξεων καταλύµατα εκτός αγοράς.

1.6 Είναι χαρακτηριστικό, και σε πλήρη αντιστοιχία µε την παρατηρούµενη συρρίκνωση 

της σεζόν, οτι οι ∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη έχουν µειωθεί για τα υπό µελέτη 

καταλύµατα και τα ξενοδοχεία 1 και 2 Αστέρων κατά 40% περίπου, από 144 και 163 

αντίστοιχα (δηλαδή 5 µήνες περίπου) σε 90 και 80 αντίστοιχα (δηλαδή 3 µήνες 

περίπου). Με παρόµοιες πληρότητες δεν είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµες οι µονάδες 

αυτές. Η για κάποιο διάστηµα επιβίωση τους διευκολύνεται και από το γεγονός οτι 

σηµαντικός αριθµός των ιδιοκτητών αυτών των µονάδων έχει και άλλη απασχόληση, 

που τους  επιτρέπει τη διατήρηση των καταλυµάτων παρά τη µειωµένη πληρότητα 

που παρουσιάζουν.

1.7 Τα υπό µελέτη τουριστικά καταλύµατα αποτελούν περίπου το 10% της δυναµικότητας 

των τουριστικών κλινών της Κύπρου και, κατά το 2003, αντιπροσώπευαν το 6,2% 

των συνολικών διανυκτερεύσεων. Με βάση και το εκτιµώµενο Average Room Rate

των διαφόρων κατηγοριών η συνεισφορά των καταλυµάτων αυτών στην αξία του 

τουριστικού προϊόντος της Κύπρου δεν υπερβαίνει το 3% και πιθανότατα να είναι στα 

επίπεδα του 1% ή και χαµηλότερα. 

1.8 Τέλος σε ότι αφορά στις κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν από τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν τα υπό µελέτη καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών, και κάνοντας 

την εκτίµηση οτι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, κάθε µια από τις επιχειρήσεις αυτές είναι 

οικογενειακή όχι µόνο ως προς την ιδιοκτησία αλλά και ως προς τη λειτουργία, 

προκύπτει οτι το πρόβληµα αφορά περίπου 250 οικογένειες. 

Έρευνα Στελεχών Κυπριακού Τουρισµού

1.9 Η έρευνα διεξήχθη µε συνεντεύξεις µε µορφή δοµηµένου ερωτηµατολογίου και 

ελεύθερης συνέντευξης ανάµεσα σε Λειτουργούς από Υπηρεσίες του ΚΟΤ, 
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Πολεοδοµικές Αρχές, ∆ήµους, Επιµελητήρια, Επαγγελµατικές Οργανώσεις, 

Επαγγελµατίες του Κλάδου καθώς και στο Γραφείο Προγραµµατισµού και στου 

Εφόρου Ενισχύσεων. Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή της αντίληψης που 

έχουν οι διάφοροι φορείς και οι επιχειρηµατίες για το θέµα των καταλυµάτων 

χαµηλών κατηγοριών καθώς και των σχετικών σκέψεων και προτάσεών τους για την 

αναβάθµιση των καταλυµάτων.

1.10 Τα βασικότερα συµπεράσµατα είναι:

� η εικόνα που έχουν οι φορείς σχετικά µε το πρόβληµα είναι συγκεχυµένη τόσο ως 

προς την οριοθέτησή του όσο και ως προς τις πιθανές λύσεις,

� τα καταλύµατα αυτά απευθύνονται κυρίως σε χαµηλής «ποιότητας» τουρισµό,

� η σχέση τιµής / ποιότητας (value for money) είναι ικανοποιητική,

� λόγω πτώσης της ζήτησης η οικονοµική βιωσιµότητα των καταλυµάτων αυτών 

είναι αµφίβολη,

� τα εν λόγω καταλύµατα καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόµος,

� συµµετέχουν στην οικονοµική ζωή της περιοχής αφού οι ένοικοί τους 

χρησιµοποιούν τα εστιατόρια, καφενεία κλπ της περιοχής,

� υπήρξε οµοφωνία να υπάρξει χρονικός περιορισµός για τη χρήση των διαφόρων 

ευεργετηµάτων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αναβάθµισης / απόσυρσης,

� διαπιστώθηκε η ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών έκδοσης αδειών της 

πολεοδοµίας,

� και των διαδικασιών κυρώσεων για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα που δεν 

καλύπτουν τις προδιαγραφές της κατηγορίας και τάξης τους,

� ως πιθανά ευεργετήµατα προτάθηκε µια γκάµα πιθανών λύσεων από φορολογικά 

και πολεοδοµικά κίνητρα, κίνητρα επιδοτήσεων, εναλλακτικής χρήσης της 

εισφοράς 3% και τεχνικής βοήθειας,

� τέλος, το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων θα πρέπει να δώσει την έγκρισή 

του για οποιοδήποτε σχέδιο κινήτρων. Κατά τη συνέντευξη δεν φάνηκε να 

υπάρχει από το Γραφείο Εφόρου σαφής κατεύθυνση για τα κίνητρα που θα 

µπορούσαν να εφαρµοσθούν και που θα µπορούσαν να αφορούν σε Πολεοδοµικά 

Κίνητρα, Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Προβληµατικές Επιχειρήσεις.

Επιθεωρήσεις Καταλυµάτων Χαµηλών Κατηγοριών

1.11 Tα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών αποτελούν στη µεγάλη τους πλειοψηφία µικρές 

επιχειρήσεις µε λιγότερα από 30 δωµάτια ή διαµερίσµατα.
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1.12 Συνήθως πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές ως προς τον τύπο, υπάρχουν όµως 

πολλές περιπτώσεις καταλυµάτων που δεν τις πληρούν ως προς την ουσία, αφού δεν 

έχουν κάνει καµιά ανακαίνιση από κατασκευής τους και ο προβλεπόµενος εξοπλισµός 

είναι συχνά σε κακή κατάσταση ή/και παρουσιάζουν πρόβληµα δυσοσµίας.

1.13 Oι κοινόχρηστοι αλλά και οι υπαίθριοι χώροι είναι συχνά σε κατάσταση πλήρους 

εγκατάλειψης και έχουν βρωµιές και σκουπίδια ενώ µερικές πισίνες δεν πληρούν τους 

κανόνες υγιεινής.

1.14 Oρισµένα ξενοδοχεία βρίσκονται σε άσχηµες τοποθεσίες. Έτσι η θέα από τα µπαλκόνια 

των δωµατίων είναι απογοητευτική και δυσφηµιστική για την εικόνα της χώρας.

1.15 Tα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών που βρίσκονται στις µεγάλες πόλεις 

εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό µη τουριστική πελατεία που αναζητά στέγη µακράς 

διαρκείας.

1.16 Tα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών που βρίσκονται σε παραθεριστικές περιοχές 

αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια µια συνεχή πτώση της ζήτησης που έχει οδηγήσει 

σε µια τουριστική περίοδο εξαιρετικά µικρής διαρκείας (1,5 µε δύο µήνες). Yπό αυτές 

τις συνθήκες είναι αµφίβολη η οικονοµική τους βιωσιµότητα.

1.17 Κύριες αιτίες για τις παραπάνω και αδυναµίες είναι:

� Έλλειψη δυνατότητας ή/και διάθεσης από πλευράς ιδιοκτητών να επενδύσουν στις 

µονάδες τους και να τις διατηρήσουν σε καλή κατάσταση.

� Έλλειψη γνώσης ή/και ενδιαφέροντος για τη σωστή εφαρµογή των κανόνων 

housekeeping και maintenance.

� Μεγάλη αµηχανία αντιµετώπισης των νέων συνθηκών της αγοράς µε ίδιες 

δυνάµεις. Oι περισσότεροι ιδιοκτήτες είχαν συνηθήσει σε έναν παθητικό ρόλο, µε 

τους πελάτες να έρχονται µόνοι τους ή µέσω των tour operators.

Εµπειρία από Ισπανία, Μάλτα, Κροατία

1.18 Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των προγραµµάτων ήταν η έµφαση σε θέµατα 

«Ποιότητας» και όχι σε θέµατα «Κατηγοριών» όπως αναφέρονται στους όρους 

εντολής της παρούσας µελέτης. ∆ηλαδή τα εν λόγω προγράµµατα απευθύνθηκαν στο 

σύνολο του κλάδου των τουριστικών καταλυµάτων, και όχι σε κάποιες χαµηλές 

κατηγορίες, στοχεύοντας στην θέσπιση και τήρηση προδιαγραφών που να 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες της τουριστικής αγοράς. 
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1.19 Για το λόγο αυτό, τα προγράµµατα αποτέλεσαν µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος 

συνολικής αναβάθµισης της ποιότητας των προσφεροµένων καταλυµάτων µέσω 

αλλαγής (προς το απαιτητικότερο και µε αυστηρότερη εφαρµογή) των 

εφαρµοζοµένων κριτηρίων κατάταξης των τουριστικών καταλυµάτων. Στα πλαίσια 

αυτά, τα προγράµµατα για την αναβάθµιση και ανακατάταξη παρείχαν κίνητρα στις 

ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις για την ένταξη και συµµόρφωση 

στα νέα αυστηρότερα κριτήρια, ανεξαρτήτως κατηγορίας και τάξης. 

1.20 Από την άλλη πλευρά ειδικές ρυθµίσεις ή περιορισµοί (πχ µέγιστο µέγεθος µονάδας) 

κατηύθυναν τα προγράµµατα προς τις χαµηλότερες κατηγορίες, εκεί δηλαδή που 

υπήρχε µεγαλύτερη ανάγκη.

1.21 Σε όλες τις περιπτώσεις τα προγράµµατα αυτά συνδυάστηκαν µε προγράµµατα 

περιβαλλοντικού / χωροταξικού σχεδιασµού και αναβάθµισης που περιλάµβανε 

ρυθµίσεις για την αλλαγή χρήσης ή απόσυρση διαφόρων µονάδων. Τα προγράµµατα 

αυτά βασίσθηκαν στην συνειδητοποίηση της σηµασίας της προστασίας του 

περιβάλλοντος ως βασικού πλουτοπαραγωγικού πόρου του τουριστικού κλάδου.

1.22 Η υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων ακολούθησε την πορεία α) Μελέτη 

Φέρουσας Ικανότητας, β) Master Plan, γ) Πολεοδοµικά και Αρχιτεκτονικά Κριτήρια και 

δευτερευόντως µέτρα Απόσυρσης και Αλλαγής Χρήσης.

1.23 Μεταξύ των 4 προσφεροµένων επιλογών (Αναβάθµιση Τάξης, Αλλαγή Κατηγορίας, 

Αλλαγή Χρήσης, Απόσυρση), η πλέον συχνή επιλογή, σε επίπεδο αριθµού µονάδων, 

ήταν η Αναβάθµιση Τάξης ενώ η πλέον σπάνια η Απόσυρση. Σηµαντικό λόγο για τη 

χαµηλή συχνότητα της απόσυρσης έπαιξε και το κόστος που συνεπάγεται, αφού η 

υλοποίησή της γινόταν µε την απόκτηση του ακινήτου σε τιµές αγοράς και στη 

συνέχεια µε την κατεδάφισή του και διαµόρφωση του χώρου. Από την άλλη πλευρά οι 

επεµβάσεις «απόσυρσης» αν και περιορισµένες σε αριθµό, ήταν εξαιρετικά σηµαντικές 

ως προς τις (θετικές) επιπτώσεις τους δηµιουργώντας «πνεύµονες» σε κορεσµένες / 

πυκνοδοµηµένες περιοχές. 

1.24 Η εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου βασίστηκε σε συνδυασµό µέτρων:

� αυστηρή εφαρµογή του νέου πλαισίου από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε

� σαφές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του πλαισίου και των κινήτρων
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� αν και η αναβάθµιση των καταλυµάτων ήταν εθελοντική, στις περιπτώσεις της 

Μάλτας και των Βαλεαρίδων νήσων υπήρξε έντονη «πίεση» µε τη µορφή «σχεδίων 

εκµοντερνισµού» 

� οικονοµικά κίνητρα, συχνά µε την υποστήριξη από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ). Τα συνήθη χαρακτηριστικά των κινήτρων αυτών είναι:

o οικονοµικά κίνητρα για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

o πρόσθετα κίνητρα για ΜΜΕ µε τη µορφή Τεχνικής Βοήθειας

o η συνηθέστερη µορφή χρηµατοοικονοµικής ενίσχυσης ήταν αυτή της 

επιδότησης τόκων 

1.25 Και στις 3 περιπτώσεις η εφαρµογή των µέτρων υπήρξε επιτυχής οδηγώντας την 

ξενοδοχειακή υποδοµή και το περιβάλλον σε σηµαντική αναβάθµιση. Στους επόµενους 

πίνακες δίδονται τα σχετικά στοιχεία από την Κροατία και τη Μάλτα1:

Κροατία

2001 2004
Τάξη 

Ξενοδοχείου Αριθµός 
Κλινών

% επί
συνόλου

Αριθµός 
Κλινών

% επί 
συνόλου

Υπό εξέταση για 
αναβάθµιση

1* 7,642 8.2 3,642 3.7

2* 38,387 40.9 31,158 31.7

3* 42,482 45.3 53,985 55.0

4* 2,224 2.4 6,172 6.3 2,199 (11 ξενοδοχεία)

5* 3,093 3.3 3,219 3.3 1,136 (2 ξενοδοχεία)

Σύνολο 93,829 100.0 98,176 100.0

Μάλτα

2000 2001 2002 2003 2004Τάξη 

Ξενοδοχείου Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες %

2* 4.114 10,7 3.404 9,0 3.401 8,8 3.581 8,9 3.521 9,2

3* 14.360 37,5 13.504 35,9 14.350 34,1 13.716 34,1 12.622 32,9

4* 16.093 42,0 16.969 45,1 17.265 44,4 17.848 44,4 17.175 44,8

5* 3.750 9,8 3.750 10,0 3.738 12,5 5.040 12,5 5.040 13,1

Σύνολο 38.317 100,0 37.627 100,0 38.754 100,0 40.185 100,0 38.538 100,0

1 Αντίστοιχα στοιχεία για τις Βαλεαρίδες νήσους δεν υπάρχουν αφού τα σχετικά 

προγράµµατα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε έχουν υπεισέλθει και πολλοί 

εξωγενείς παράγοντες.
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1.26 Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας θεωρούνται :

� η συνεργασία Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα κατά τις φάσεις σχεδιασµού και 

Υλοποίησης µε σαφή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων και ευθυνών,

� η ολιστική προσέγγιση µε γνώµονα τις µελλοντικές ανάγκες της τουριστικής 

αγοράς για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος δράσεων και µέτρων 

(νέα κριτήρια και εφαρµογή κατηγοριοποίησης, τεχνική βοήθεια, χρηµατο-

οικονοµική βοήθεια) µε στόχο τη συνολική αναβάθµιση και την προσαρµογή / 

ανταπόκριση στις νέες και µελλοντικές ανάγκες της αγοράς για τουριστικά 

καταλύµατα.

Προτεινόµενα Μέτρα

1.27 Συµπερασµατικά, η διεθνής εµπειρία κατέδειξε οτι τα µέτρα αναβάθµισης και 

απόσυρσης χωρίζονται σε µέτρα Τουριστικής Πολιτικής Ποιότητας (Αναβάθµιση 

Παρεχοµένων Τουριστικών Υπηρεσιών) και σε µέτρα Χωροταξικής µορφής. Αν και οι 

2 αυτές δέσµες µέτρων είναι διακριτές, ο σχεδιασµός των µέτρων πρέπει να είναι 

ενιαίος ώστε όλες οι προσπάθειες να συντείνουν προς τον ίδιο στόχο: την 

αναβάθµιση του Τουριστικού Προϊόντος.

1.28 Συνεπώς, ακολουθώντας την διεθνή πρακτική και κατόπιν εξετάσεως όλων των 

δυνατών εναλλακτικών επιλογών, προτείνεται µια δέσµη συµπληρωµατικών µέτρων 

που κατατείνουν στην αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος των καταλυµάτων 

χαµηλών κατηγοριών. Συνοπτικά:

Πολιτική Ποιότητας

o Επιδότηση 100% των τόκων για Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Γ’ κατηγορίας ή 

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα που αναβαθµίζονται σε Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα 

Β’ ή ανώτερης κατηγορίας. Η ίδια επιδότηση θα δίδεται και σε ∆ιαµερίσµατα 

χαµηλών κατηγοριών κάθε µορφής που αντικειµενικά δεν έχουν τη 

δυνατότητα (πχ µικρά δωµάτια ή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων) να 

αναβαθµιστούν σε Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Β’ ή ανώτερης κατηγορίας, αλλά 

αναβαθµίζουν όµως τις ανέσεις τους σε αντίστοιχο επίπεδο.

o Τεχνική Βοήθεια µε τη µορφή Marketing και Εκπαίδευσης προς τις 

επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν των κινήτρων αναβάθµισης. Η Τεχνική 

Βοήθεια θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα 

επιθυµούν να λάβουν χρηµατοδότηση.
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Χωροταξία

o Αλλαγή Χρήσης µε δικαίωµα µεταφοράς συντελεστή δόµησης και ταυτόχρονη 

υποχρέωση κατεδάφισης κτιρίου και ανέγερσης νέου µε βάση ισχύουσες 

πρόνοιες

ή

Μετατροπή της χρήσης του κτιρίου σε άλλη επιτρεπόµενη, χωρίς δικαίωµα 

µεταφοράς συντελεστή, µε ταυτόχρονη εξαγορά µέρους των απαιτούµενων 

χώρων στάθµευσης.

o Απόσυρση – Κατεδάφιση κτιρίου µε στόχο τη δηµιουργία ελεύθερων 

χώρων πρασίνου και parking µέσω απαλλοτρίωσης

ή

Μέσω µεταφορά του συντελεστή δόµησης.

1.29 Εκτιµούµε οτι, λόγω της µη βιώσιµης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι 

περισσότερες µονάδες χαµηλών κατηγοριών, σχεδόν το σύνολο θα επωφεληθεί 

κάποιας µορφής κινήτρου. Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, αναµένεται οτι ένα 

ποσοστό 80% των περιπτώσεων που θα επωφεληθούν των κινήτρων θα 

επωφεληθούν των κινήτρων Ποιότητας ενώ ένα 20% των κινήτρων Χωροταξίας µε 

συνηθέστερη περίπτωση την Αλλαγή Χρήσης. Συνεπώς κατά την εκτίµησή µας από 

τις 200 περίπου µονάδες χαµηλών κατηγοριών, οι 160 περίπου θα εκµεταλλευτούν 

τα κίνητρα Πολιτικής Ποιότητας και οι υπόλοιπες 40 τα κίνητρα Χωροταξίας.

1.30 Με βάση τα παραπάνω και την εκτίµηση οτι η µέση µονάδα έχει µέγεθος 20 

διαµερίσµατα, ακολουθεί το εκτιµώµενο κόστος για τα προτεινόµενα µέτρα:

o Επιδότηση Τόκων για Αναβάθµιση:

- µε 6ετή δάνεια: ~ 8.300.000 ΛΚ, σε διάστηµα 6 ετών τουλάχιστον, 

λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου υποβολής αιτήσεων.

- µε εφάπαξ επιδότηση: : ~ 5.600.000 ΛΚ σε διάστηµα 1 έως 3 ετών.

o Τεχνική Βοήθεια: 

- εφάπαξ δαπάνη: 205.000 ΛΚ

- ετήσια δαπάνη: 125.000 ΛΚ (µε αυτοχρηµατοδότηση)

o Μέτρα Χωροταξίας: Χωρίς επιβάρυνση κρατικών πόρων και µε πιθανές

εισπράξεις χρηµάτων από εξαγορά χώρων στάθµευσης.

1.31 Η παροχή των παραπάνω επιδοτήσεων από την Κυβέρνηση προς τις επιχειρήσεις, 

µπορεί να γίνει µε βάση τον κανόνα de minimis της ΕΕ αφού οι προβλεπόµενες 

επιδοτήσεις δεν θα υπερβούν το σχετικό όριο των € 100.000 ανά τριετία ανά 

επιχείρηση.
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1.32 Τέλος, µε βάση τη διεθνή εµπειρία πιστεύουµε οτι η αποτελεσµατικότητα ενός 

τέτοιου προγράµµατος θα ενισχυθεί εφόσον επεκταθεί και στις υπόλοιπες (ανώτερες)

κατηγορίες ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων και ξενοδοχείων, για τις οποίες θα πρέπει 

να εξεταστεί σε βάθος και η περίπτωση να τους δοθεί «κατ’ εξαίρεσιν» χαριστικός 

συντελεστής δόµησης για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών επενδύσεων όπως spa, 

συνεδριακά κέντρα κλπ.

1.33 Η υλοποίηση των µέτρων προβλέπεται να αρχίσει από τον επόµενο Σεπτέµβριο, 

εφόσον βέβαια ανταποκριθούν έγκαιρα οι αρµόδιες υπηρεσίες, και η διάρκεια 

εφαρµογής των µέτρων προβλέπεται 5ετής (2 χρόνια για την υποβολή της αίτησης 

συν 3 για την υλοποίηση) µε δυνατότητα ανανέωσης του προγράµµατος για άλλα 2 

ή 5 χρόνια. 

1.34 Προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης των 

προτάσεων προτείνεται επίσης η προκήρυξη «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» µόλις 

υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις των αρµοδίων κυβερνητικών οργάνων και προτού 

ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες εφαρµογής των µέτρων.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε συνθήκες ενός διαρκώς εντεινόµενου διεθνούς ανταγωνισµού, γίνεται αναγκαία τόσο η 

ενίσχυση της ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες, αρχιτεκτονική έκφραση, όσο και η 

προστασία του περιβάλλοντος από την υπέρµετρη οικιστική επιβάρυνση. Σε πολλές περιοχές 

της Μεσογείου έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες µια ταχεία απαξίωση προορισµών 

και τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης, της ελλιπούς 

προσαρµογής των επιχειρήσεων στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών και της 

οικιστικής επιβάρυνσης άλλοτε ειδυλλιακών τόπων παραθερισµού. Τέτοια απαξίωση υπέστη 

λ.χ. η Mαγιόρκα που αντιµετώπισε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 µια δραµατική µείωση 

στις αφίξεις. Χρειάστηκε να προωθήσει ριζικά µέτρα αναβάθµισης της τουριστικής της 

προσφοράς ― συµπεριλαµβανοµένης της απόσυρσης υποβαθµισµένων ξενοδοχειακών κλινών 

― για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία.  

Προκειµένου να αντιµετωπίσει και στο βαθµό που είναι δυνατόν προλάβει την περαιτέρω 

εξέλιξη φαινοµένων φθοράς όπως της Μαγιόρκας, ο ΚΟΤ ανέθεσε την παρούσα µελέτη για

την ετοιµασία κινήτρων αναβάθµισης / απόσυρσης τουριστικών κλινών χαµηλών κατηγοριών. 

1η Φάση : Καταγραφή ∆εδοµένων

Η πρώτη φάση της παρούσας µελέτης, αφορά στην καταγραφή των δεδοµένων. Ειδικότερα: 

Κεφ. 3 Γίνεται µια καταγραφή και κατ’ αρχήν ποσοτική εκτίµηση του µεγέθους του 

προβλήµατος χρησιµοποιώντας τους τουριστικούς δείκτες του ΚΟΤ (αριθµός 

µονάδων, κλινών, πληρότητες κλπ).

Κεφ. 4 Παρουσιάζονται οι απόψεις των διαφόρων δηµοσίων και ιδιωτικών παραγόντων του 

Κυπριακού Τουρισµού.

Κεφ. 5 Παρουσιάζονται η µεθοδολογία (∆ελτίο Απογραφής) και τα αποτελέσµατα της 

έρευνας που έγινε σε µονάδες χαµηλών κατηγοριών.

Κεφ. 6 Παρουσιάζονται τα ευρήµατα της διεθνούς έρευνας αγοράς σε αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες στην Ισπανία και τη Μάλτα καθώς και τα σηµαντικότερα στοιχεία από 

αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Κροατία. Τα ευρήµατα αυτά δόθηκαν από τον Ειδικό 

Εµπειρογνώµονα της οµάδας κύριο Christophe de Bruyn, της εταιρείας Mazars της 

Ισπανίας, ο οποίος είναι γνώστης των προγραµµάτων της χώρας του και είχε 

συµµετάσχει εκτενώς στα προγράµµατα Μάλτας και Κροατίας.
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2η Φάση : Προτάσεις 

Η 2η Φάση της µελέτης αφορά σε συγκεκριµένες προτάσεις κινήτρων για την αναβάθµιση 

απόσυρση των κλινών χαµηλών κατηγοριών:

Κεφ. 7 Γίνεται µια συνοπτική περιγραφή των δυνατών λύσεων και των πιθανών 

εξειδικεύσεών τους καθώς και αιτιολόγηση των λύσεων που προτείνονται και αυτών 

που απορρίπτονται.

Κεφ. 8 Εξειδικεύονται τα προτεινόµενα Μέτρα Πολιτικής Ποιότητας και γίνεται εκτίµηση του 

σχετικού κόστους.

Κεφ. 9 Εξειδικεύονται τα προτεινόµενα Μέτρα Χωροταξίας και γίνεται εκτίµηση του σχετικού 

κόστους.

Μεθοδολογία

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε:

- κύκλο συνεντεύξεων µε µορφή δοµηµένου ερωτηµατολογίου (15 περιπτώσεις) και 

ελεύθερης συνέντευξης ανάµεσα σε ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό και τη λειτουργία των καταλυµάτων

- επιτόπια έρευνα σε 15 καταλύµατα διαφόρων τύπων (ξενοδοχεία, οργανωµένα 

διαµερίσµατα, οργανωµένα διαµερίσµατα, τουριστικά και επιπλωµένα διαµερίσµατα) 

που ανήκουν στις χαµηλές κατηγορίες και τάξεις. Αυτές οι επιθεωρήσεις έγιναν στις 

περιοχές της Aγίας Nάπας, της Λάρνακας και της Λεµεσού, όπου παρατηρείται η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση καταλυµάτων αυτής της µορφής.

- desk research για να γίνει ανάλυση αναλόγων προγραµµάτων στην Μάλτα, την 

Κροατία και την Ισπανία

- επανειληµµένα workshops µε την οµάδα καθοδήγησης της µελέτης από τον ΚΟΤ 

αλλά και µε εκπροσώπους φορέων του Ιδιωτικού τοµέα.
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε τους Όρους Εντολής της Μελέτης, τα υπό µελέτη καταλύµατα προσδιορίζονται 

ως ακολούθως:

«Ένας σηµαντικός αριθµός κλινών (που υπολογίζονται γύρω στις 10,000 κλίνες) βρίσκονται 

σε χαµηλές κατηγορίες. Σηµειώνεται ότι οι χαµηλές αυτές κατηγορίες (Οργανωµένα 

∆ιαµερίσµατα Γ’ τάξης, Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα και επιπλωµένα) ...».

Στο Παράρτηµα 1 δίδεται κατάλογος2 των υπό µελέτη καταλυµάτων3. Στον πίνακα που 

ακολουθεί δίδεται η συνοπτική εικόνα ανά τύπο καταλύµατος και ανά περιοχή.

Πίνακας 3-1: Συνοπτική Ταξινόµηση Καταλυµάτων Χαµηλών Κατηγοριών

Οργανωµένα 
Γ’ Κατηγορίας

Τουριστικά Επιπλωµένα4 Σύνολο

Μονά-
δες

Κλίνες Μονά-
δες

Κλίνες Μονά-
δες

Κλίνες Μονά-
δες

Κλίνες

Αγία Νάπα 7 201 89 3098 n/a n/a n/a n/a

Λάρνακα 7 354 15 528 n/a n/a n/a n/a

Λεµεσός 10 750 27 1082 n/a n/a n/a n/a

Λευκωσία - - - - n/a n/a n/a n/a

Πάφος 10 412 24 1900 n/a n/a n/a n/a 

Σύνολο 34 1717 155 6608 195 2804 209 8605

Μέσο Μέγεθος
σε κλίνες

50 42 15 44

Εκτιµώµενο Μέσο 
Μέγεθος σε 
∆ιαµερίσµατα6

20-25 15-20 n/a 20

Πηγή: ΚΟΤ

Κατά τις εκτιµήσεις µας, βασισµένες σε επιτόπιες επισκέψεις και συζητήσεις µε τους 

αρµόδιους επιθεωρητές, από τα παραπάνω Τουριστικά και Οργανωµένα Γ’ κατηγορίας 

τουριστικά καταλύµατα, παρουσιάζουν προβληµατική εικόνα:

2 O κατάλογος αυτός έχει βασισθεί στο αρχείο «ActiveUnitsandTourApts.xls», µε ηµεροµηνία 08/10/04, 

που µας εδόθη από τον ΚΟΤ καθώς και στο Hotel Guide του ΚΟΤ. 
3 Σύµφωνα µε τους όρους εντολής της µελέτης, οι χαµηλές κατηγορίες περιλαµβάνουν τα 

«Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Γ’ Τάξης», τα «Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα» και τα «Επιπλωµένα 

∆ιαµερίσµατα».
4 ∆εν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία
5 Στοιχείο προερχόµενο από στατιστικά στοιχεία ΚΟΤ
6 Τα περισσότερα διαµερίσµατα έχουν άνω των 2 κλινών
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- περισσότερες από τις µισές µονάδες στην επαρχία Αγίας Νάπας

- περίπου οι µισές µονάδες στην επαρχία Λάρνακας

- περίπου το 1/3 των µονάδων στις επαρχίες Λεµεσού και Πάφου

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται ορισµένα βασικά στατιστικά στοιχεία για τα εν 

λόγω καταλύµατα

Πίνακας 3-2 Εν Ενεργεία Μονάδες και Κλίνες Χαµηλών Κατηγοριών υπό Μελέτη

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000

Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες

Οργανωµένα ∆ιαµ/τα Γ Τάξης 37 2.076 37 1.898 41 2.090 42 2.332 42 2.242

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα 192 8.030 192 8.030 197 8.128 200 8.170 n/a 8.504

Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα 19 280 19 280 27 384 31 424 n/a 390

Σύνολο 248 10.386 248 10.208 265 10.602 273 10.926 n/a 11.136

Πηγή : ΚΟΤ

Πίνακας 3-3 ∆ιανυκτερεύσεις σε Χαµηλές Κατηγορίες υπό Μελέτη

2003 2002 2001

Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Γ Τάξης 184.336 246.810 280.795

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα 706.284 906.559 1.231.739

Σύνολο 890.620 1.153.369 1.512.534

∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη 90 113 144

Για τα Επιπλωµένα ∆ιαµερίσµατα δεν υπάρχουν στοιχεία

Πηγή : ΚΟΤ

Ακολουθούν τα αντίστοιχα στοιχεία για τα Ξενοδοχεία 1 και 2 Αστέρων καθώς και για τα 

ξενοδοχεία µε 3 ή περισσότερα Αστέρια και για τα Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Β ή ανώτερης 

Τάξης

Πίνακας 3-4 Εν Ενεργεία Μονάδες και Κλίνες Ξενοδοχείων 1 και 2 Αστέρων 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000

Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες

Ξενοδοχεία 1 Αστέρος 24 1.090 24 1.080 26 1.274 27 1.320 28 1.313

Ξενοδοχεία 2 Αστέρων 52 4.305 53 4.415 53 4.407 52 4.153 52 3.960

Σύνολο 76 5.395 77 5.495 79 5.681 79 5.473 80 5.273

Πηγή : ΚΟΤ
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Πίνακας 3-5 ∆ιανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 1 και 2 Αστέρων

2003 2002 2001

Ξενοδοχεία 1 Αστέρος 36.109 87.713 112.541

Ξενοδοχεία 2 Αστέρων 401.408 531.937 777.638

Σύνολο 437.517 619.650 890.179

∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη 80 109 163

Πηγή : ΚΟΤ

Πίνακας 3-6 Εν Ενεργεία Μονάδες και Κλίνες Ξενοδοχείων 3 ή περισσοτέρων Αστέρων

και Τουριστικών ∆ιαµερισµάτων Β ή Ανώτερης Τάξης

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000

Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες

Ξενοδοχεία 5 Αστέρων 20 9.443 20 9.443 20 9.429 19 8.871 18 8.552

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Πολυτελείας 1 114 1 114 1 114 1 114 1 114

Υποσύνολο Πολυτελείας 21 9.557 21 9.557 21 9.543 20 8.985 19 8.666

Ξενοδοχεία 4 Αστέρων 58 21.571 57 20.863 54 19.781 52 19.244 50 18.783

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Α Τάξης 70 9.947 69 9.869 69 9.595 69 9.467 69 9.063

Υποσύνολο 4 Αστέρων 128 31.518 126 30.732 123 29.376 121 28.711 119 27.846

Ξενοδοχεία 3 Αστέρων 89 17.283 88 17.173 88 17.519 88 17.344 86 17.135

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Β Τάξης 157 11.468 157 11.432 162 11.738 162 11.814 163 11.704

Υποσύνολο 3 Αστέρων 246 28.751 245 28.605 250 29.257 250 29.158 249 28.839

Σύνολο 395 69.826 392 68.894 394 68.176 391 66.854 387 65.351

Πηγή : ΚΟΤ

Πίνακας 3-7 ∆ιανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 3 ή περισσοτέρων Αστέρων

και Τουριστικών ∆ιαµερισµάτων Β ή Ανώτερης Τάξης

2003 2002 2001

Ξενοδοχεία 5 Αστέρων 1.601.203 1.889.771 2.101.321

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Πολυτελείας 17.204 21.510 26.726

Υποσύνολο Πολυτελείας 1.618.407 1.911.281 2.128.047

Ξενοδοχεία 4 Αστέρων 3.450.289 3.774.004 4.501.606

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Α Τάξης 2.088.711 2.097.245 2.401.431

Υποσύνολο 4 Αστέρων 5.539.000 5.871.249 6.903.037

Ξενοδοχεία 3 Αστέρων 2.872.154 3.360.017 3.874.849

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Β Τάξης 1.410.735 1.740.834 2.269.619

Υποσύνολο 3 Αστέρων 4.282.889 5.100.851 6.144.468

Σύνολο 11.440.296 12.883.381 15.175.552

∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη 166 189 227

Υποσύνολο Πολυτελείας 169 200 237

Υποσύνολο 4 Αστέρων 180 200 240

Υποσύνολο 3 Αστέρων 150 174 211

Πηγή : ΚΟΤ



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ/Ξ: JBR HELLAS – ΜANSYSTEMS - ΦΑΙ∆ΩΝΟΣ

ΚΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

_________________________________________________________________________
15

Ακολουθούν τα στοιχεία που αφορούν στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο, καθώς και στο 

σύνολο των διανυκτερεύσεων:

Πίνακας 3-8 Σύνολο Αφίξεων και ∆ιανυκτερεύσεων σε Τουριστικά Καταλύµατα στην Κύπρο

2003 2002 2001 2000

Αφίξεις

Βρετανών 1.347.037 58% 1.337.640 55% 1.486.700 55% 1.362.913 51%

Γερµανών 129.028 6% 173.711 7% 214.149 8% 233.687 9%

Ρώσων & Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 114.792 5% 122.961 5% 128.504 5% 146.044 5%

Ελλήνων 110.220 5% 93.217 4% 89.758 3% 100.105 4%

Σουηδών 86.819 4% 99.750 4% 127.415 5% 127.498 5%

Λοιπών 515.350 22% 590.954 24% 650.206 24% 715.958 27%

Σύνολο Αφίξεων 2.303.246 100% 2.418.233 100% 2.696.732 100% 2.686.205 100%

Σύνολο Εσόδων από Τουρισµό

(σε εκ. Λίρες Κύπρου) 1.020 1.136 1.277 1.194

Μέσος όρος ∆απάνης / 

Τουρίστα(σε εκ. Λίρες Κύπρου) 442,9 469,8 473,5 444,5

Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων 

σε Τουριστικά Καταλύµατα 14.457.937 16.159.347 18.785.464 16.815.696

Μέσος όρος ∆ιανυκτερεύσεων 6,3 6,7 7,0 6,3

Τέλος παραθέτουµε τις ∆ιανυκτερεύσεις ανά τύπο καταλύµατος σε σχέση µε το σύνολο των 

∆ιανυκτερεύσεων
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Πίνακας 3-9 Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων ανά τύπο Τουριστικού Καταλύµατος στην Κύπρο

2003 2002 2001

Ξενοδοχεία 5 Αστέρων 1.601.203 11,1% 1.889.771 11,7% 2.101.321 11,2%

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Πολυτελείας 17.204 0,1% 21.510 0,1% 26.726 0,1%

Υποσύνολο Πολυτελείας 1.618.407 11,2% 1.911.281 11,8% 2.128.047 11,3%

Ξενοδοχεία 4 Αστέρων 3.450.289 23,9% 3.774.004 23,4% 4.501.606 24,0%

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Α Τάξης 2.088.711 14,4% 2.097.245 13,0% 2.401.431 12,8%

Υποσύνολο 4 Αστέρων 5.539.000 38,3% 5.871.249 36,3% 6.903.037 36,7%

Ξενοδοχεία 3 Αστέρων 2.872.154 19,9% 3.360.017 20,8% 3.874.849 20,6%

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Β Τάξης 1.410.735 9,8% 1.740.834 10,8% 2.269.619 12,1%

Υποσύνολο 3 Αστέρων 4.282.889 29,6% 5.100.851 31,6% 6.144.468 32,7%

Σύνολο 11.440.296 79,1% 12.883.381 79,7% 15.175.552 80,8%

Ξενοδοχεία 1 Αστέρος 36.109 0,2% 87.713 0,5% 112.541 0,6%

Ξενοδοχεία 2 Αστέρων 401.408 2,8% 531.937 3,3% 777.638 4,1%

Σύνολο 437.517 3,0% 619.650 3,8% 890.179 4,7%

Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Γ Τάξης 184.336 1,3% 246.810 1,5% 280.795 1,5%

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα 706.284 4,9% 906.559 5,6% 1.231.739 6,6%

Σύνολο 890.620 6,2% 1.153.369 7,1% 1.512.534 8,1%

Λοιπά Τουριστικά Καταλύµατα 1.689.504 11,7% 1.502.947 9,3% 1.207.199 6,4%

Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων 

σε Τουριστικά Καταλύµατα 14.457.937 100,0%16.159.347 100,0%18.785.464 100,0%

Από τα παραπάνω µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής:

1. σε σύγκριση µε το 2001, έτος µέγιστης τουριστικής δραστηριότητας στην Κύπρο, 

παρατηρείται (βλ. Π3-8) για το 2003 σηµαντική πτώση σε βασικούς δείκτες

τουριστικής δραστηριότητας όπως:

� αφίξεις, πτώση κατά 15%

� διάρκεια παραµονής, πτώση κατά 10%

� µέση δαπάνη, πτώση κατά 7%

2. η πτώση αυτή πλήττει όλους τους κλάδους µε εξαίρεση τα «Λοιπά Καταλύµατα»

(βλ. Π3-9) που παρουσιάζει αύξηση περίπου 480.000 ∆ιανυκτερεύσεις µεταξύ 

2001 και 2003. Όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες η αύξηση αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ∆ιανυκτερεύσεων στα Τουριστικά Χωριά (περίπου 

435.000) (βλ. Π3-11) και δευτερευόντως στις Τουριστικές Επαύλεις (περίπου 

45.000) (βλ. Π3-13). Για το λόγο αυτό και στις 2 αυτές κατηγορίες παρατηρείται 
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σηµαντική αύξηση προσφοράς µονάδων και κλινών προκειµένου να ανταποκριθούν 

στην αυξανόµενη ζήτηση (βλ. Π3-10 και Π3-12 αντίστοιχα).

Πίνακας 3-10 Εν Ενεργεία Μονάδες και Κλίνες Τουριστικών Χωριών

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000

Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες

Α Κατηγορίας 20 6.150 18 5.662 16 4.902 13 3.926 7 2.220

Β Κατηγορίας 1 56 1 56 1 56 1 56

Σύνολο 21 6.206 19 5.718 17 4.958 14 3.982 7 2.220

Πίνακας 3-11 ∆ιανυκτερεύσεις σε Τουριστικά Χωριά

2003 2002 2001

Α Κατηγορίας 1.417.228 1.382.146 1.130.819

Β Κατηγορίας 148.928 10.219

Σύνολο 1.566.156 1.392.365 1.130.819

∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη 274 281 284

Πίνακας 3-12 Εν Ενεργεία Μονάδες και Κλίνες Τουριστικών Επαύλεων

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000

Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες

Επαύλεις 127 1.222 118 958 101 850 87 798 30 434

Πίνακας 3-13 ∆ιανυκτερεύσεις σε Τουριστικές Επαύλεις

2003 2002 2001

Τουριστικές Επαύλεις 65.482 56.184 20.171

∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη 68 66 25

3. Ταυτόχρονα παρατηρείται (βλ. Π3-9) οτι 

� στα Ξενοδοχεία και Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα 3 * ή Β’ Τάξεως και άνω, το µερίδιο 

αγοράς µειώνεται από 80,8% περίπου σε 79,1% περίπου

� στα Ξενοδοχεία 1 και 2 * από 4,7% σε 3% 

� στα υπό µελέτη Καταλύµατα από 8,1% σε 6,2%. 

Παρατηρείται συνεπώς µια συνολική «απαξίωση» των «παραδοσιακών» 

τουριστικών καταλυµάτων αφού µειώνονται τα µερίδιά τους στις διανυκτερεύσεις ενώ 

ταυτόχρονα παρατηρείται και πτώση του συνόλου των διανυκτερεύσεων της τάξεως του 

28% από το 2001 µέχρι το 2003. Η πτώση αυτή πλήττει ιδιαίτερα τα καταλύµατα 
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χαµηλών κατηγοριών (βλ. Π3-3 και Π3-5) αφού το σύνολο των διανυκτερεύσεων 

τους το 2003 ήταν µειωµένο κατά 40 έως 50% σε σχέση µε το 2001.

4. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ένα συνολικό πρόβληµα στην προσέλκυση του 

«παραδοσιακού» µαζικού τουρισµού της Κύπρου και ιδιαίτερα στο τµήµα των 

φθηνών (budget) διακοπών. Αντίθετα παρατηρείται αυξητική τάση (40% στις 

διανυκτερεύσεις) σε πιο “προσωποποιηµένες” διακοπές όπως αυτή αποτυπώνεται 

στην αυξανόµενη ζήτηση για καταλύµατα τύπου «Επαύλεων» και «Χωριών».

5. Η παρατηρούµενη πτώση στις ∆ιανυκτερεύσεις έχει οδηγήσει σε µια οικειοθελή 

απόσυρση µονάδων από τις υπό µελέτη κατηγορίες (βλ. Π3-2) καθώς και από τα 

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Β’ Τάξης (βλ. Π3-6). Παρόµοια µικρότερης έκτασης

απόσυρση παρατηρείται στα ξενοδοχεία 1 και 2 Αστέρων (βλ. Π3-4). Αν και η 

φαινοµενική απόσυρση είναι σχετικά µικρή, στην πραγµατικότητα αριθµός µονάδων 

στις υπό µελέτη κατηγορίες απλώς ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας τους στον 

ΚΟΤ χωρίς να λειτουργούν λόγω προβληµάτων βιωσιµότητας και εξεύρεσης πελατών 

που αντιµετωπίζουν. Εάν ληφθούν υπόψη και αυτά τα στοιχεία, τότε η διαγραφόµενη 

απόσυρση είναι µεγαλύτερη αν και όχι αντίστοιχη µε την πτώση της ζήτησης.

6. Αντίθετα στα ξενοδοχεία 4 αστέρων (κυρίως) και Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα Α’ 

Τάξης (δευτερευόντως) παρατηρείται αυξητική τάση παρά την πτώση σε 

∆ιανυκτερεύσεις και ∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη (βλ. Π3-6 και Π3-7) ενώ στις υπόλοιπες 

τάξεις παρατηρείται µια σταθερότητα.

Κατά την άποψή µας το φαινόµενο αυτό έχει συµβάλλει στον σηµαντικό «πόλεµο 

τιµών» µεταξύ των καταλυµάτων σχετικά ανώτερης τάξης, που συµπιέζοντας προς τα 

κάτω τις τιµές οδηγεί τα χαµηλών τάξεων καταλύµατα εκτός αγοράς.

7. Είναι χαρακτηριστικό, και σε πλήρη αντιστοιχία µε την παρατηρούµενη συρρίκνωση της 

σεζόν, οτι οι ∆ιανυκτερεύσεις / Κλίνη έχουν µειωθεί για τα υπό µελέτη καταλύµατα και τα 

ξενοδοχεία 1 και 2 Αστέρων κατά 40% περίπου (βλ. Π3-3 και Π3-5 αντίστοιχα), από 144 

και 163 αντίστοιχα (δηλαδή 5 µήνες περίπου) σε 90 και 80 αντίστοιχα (δηλαδή 3 µήνες 

περίπου). Είναι προφανές οτι µε παρόµοιες πληρότητες δεν είναι µακροπρόθεσµα 

βιώσιµες οι µονάδες αυτές – βλ. όµως και σηµείο 10 κατ.

8. Αναφορικά µε το market mix κατά εθνικότητα, παρατηρείται µια ιδιαίτερα σταθερή 

κατανοµή (βλ. Π3-8) των τουριστών ανάµεσα στις διάφορες εθνότητες µε τους 

Βρετανούς να αντιπροσωπεύουν το 50 έως 60% του συνόλου των αφίξεων, 
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κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι Έλληνες 

τουρίστες που, εκτός από το µερίδιό τους, αυξάνουν και σε απόλυτα νούµερα, 

αντιπροσωπεύουν όµως µόλις το 5% των αφίξεων έναντι του 58% των Βρετανών.

9. Τα υπό µελέτη τουριστικά καταλύµατα αποτελούν περίπου το 10% της δυναµικότητας 

των τουριστικών κλινών της Κύπρου και, κατά το 2003, αντιπροσώπευαν το 6,2% των 

συνολικών διανυκτερεύσεων (βλ. Π3-9). ∆εδοµένης της χαµηλής οικονοµικής στάθµης 

πελατών τους οποίους προσελκύουν τα καταλύµατα αυτά και ελλείψει συγκεκριµένων 

στοιχείων σε οτι αφορά το Average Room Rate των διαφόρων κατηγοριών εκτιµούµε οτι  

η συνεισφορά των καταλυµάτων αυτών στην αξία του τουριστικού προϊόντος της 

Κύπρου δεν υπερβαίνει το 3% και πιθανότατα να είναι στα επίπεδα του 1% ή και 

χαµηλότερα.

10. Τέλος σε ότι αφορά στις κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν από τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν τα υπό µελέτη καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών, και κάνοντας την 

εκτίµηση οτι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, κάθε µια από τις επιχειρήσεις αυτές είναι 

οικογενειακή όχι µόνο ως προς την ιδιοκτησία αλλά και ως προς τη λειτουργία, προκύπτει 

(βλ. Π3-2) οτι το πρόβληµα αφορά περίπου 250 οικογένειες. Από τις πληροφορίες που 

συλλέξαµε κατά τις συνεντεύξεις µας µε φορείς του Κυπριακού Τουρισµού αλλά και µε 

ιδιοκτήτες αυτών των καταλυµάτων, σηµαντικός αριθµός αυτών των οικογενειών 

(όχι όµως όλες) έχει και άλλη απασχόληση (π.χ. γεωργοί). Η ύπαρξη και άλλης 

απασχόλησης, τούς επιτρέπει τη διατήρηση των καταλυµάτων παρά τη µειωµένη 

πληρότητα που παρουσιάζουν αφού τα έσοδά τους από την τουριστική δραστηριότητα 

αποτελούν κάποιο «συµπλήρωµα» στο υπόλοιπο εισόδηµά τους.
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4. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Tον Oκτώβριο του 2004 πραγµατοποιήθηκε ένας κύκλος συνεντεύξεων µε µορφή δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου (15 περιπτώσεις) και ελεύθερης συνέντευξης ανάµεσα στους παρακάτω 

φορείς που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό και τη λειτουργία των 

καταλυµάτων:

� Στελέχη του ΚΟΤ στην Κεντρική ∆ιεύθυνση

� Επαρχιακούς λειτουργούς τους ΚΟΤ 

� Γραφείο Προγραµµατισµού

� Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

� ∆ήµους Γερµασόγιας, Παραλιµνίου, Πάφου, Αγίας Νάπας, Λάρνακας και Λεµεσού

� Συµβούλια Βελτιώσεως Πύλας και Οροκλίνης

� ΚΕΒΕ και ΕΒΕ Αµµοχώστου, Λευκωσίας, Λεµεσού, Πάφου και Αγίας Νάπας

� Κεντρικά και επαρχιακά γραφεία ΠΑΣΥΞΕ

� Κεντρικά και επαρχιακό γραφεία ΣΤΕΚ

� ΠΑΣΥ∆ΥΞΕ

� ACTA

� Σύνδεσµο Τουριστικών Επαύλεων

� ∆ιάφορους ξενοδόχους (Vavlitis Hotels, Leptos Hotels, Tsokkos Hotels, AquaSol Hotels)

Mέσω των ερωτηµατολογίων επιδιώχθηκε να καταγραφούν:

� η αντίληψη που έχουν οι διάφοροι φορείς και οι επιχειρηµατίες για το θέµα των 

καταλυµάτων χαµηλών κατηγοριών καθώς και

� οι σκέψεις και οι προτάσεις τους σχετικά µε την αναβάθµιση των καταλυµάτων.

Η γενική εντύπωση από τις απαντήσεις αυτές µπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω:

� η εικόνα που έχουν οι φορείς σχετικά µε το πρόβληµα είναι συγκεχυµένη τόσο ως προς 

την οριοθέτησή του όσο και ως προς τις πιθανές λύσεις,

� τα καταλύµατα αυτά απευθύνονται κυρίως σε χαµηλής «ποιότητας» τουρισµό,

� η σχέση τιµής / ποιότητας (value for money) είναι ικανοποιητική,

� η οικονοµική βιωσιµότητα των καταλυµάτων είναι αµφίβολη λόγω πτώσης ζήτησης

� τα εν λόγω καταλύµατα καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόµος,
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� συµµετέχουν στην οικονοµική ζωή της περιοχής αφού οι ένοικοί τους χρησιµοποιούν τα 

εστιατόρια, καφενεία κλπ της περιοχής,

� υπήρξε οµοφωνία να υπάρξει χρονικός περιορισµός για τη χρήση των διαφόρων 

ευεργετηµάτων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αναβάθµισης / απόσυρσης,

� διαπιστώθηκε η ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών έκδοσης αδειών της πολεοδοµίας,

� και των διαδικασιών κυρώσεων για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα που δεν καλύπτουν τις 

προδιαγραφές της κατηγορίας και τάξης τους,

� ως πιθανά ευεργετήµατα προτάθηκε µια γκάµα πιθανών λύσεων από φορολογικά και 

πολεοδοµικά κίνητρα, κίνητρα επιδοτήσεων, εναλλακτικής χρήσης της εισφοράς 3% και 

τεχνικής βοήθειας,

� τέλος, το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για 

οποιοδήποτε σχέδιο κινήτρων. Κατά τη συνέντευξη δεν φάνηκε να υπάρχει από το 

Γραφείο Εφόρου σαφής κατεύθυνση για τα κίνητρα που θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν 

και που θα µπορούσαν να αφορούν σε Πολεοδοµικά Κίνητρα, Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

και Προβληµατικές Επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν. Αυτές καθαυτές οι 

απαντήσεις των φορέων και επιχειρήσεων περιέχονται στους πίνακες του Παραρτήµατος 2 

και η αναφορά κατωτέρω σε Πίνακες αφορά στους πίνακες του Παραρτήµατος.

4.2 XΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Oι χρήστες των καταλυµάτων χαµηλών κατηγοριών είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

Άγγλοι και Σκανδιναβοί (βλ. Πίνακα 1). Aπό τους µετέχοντες στην έρευνα αναφέρθηκαν µε 

πολύ µικρότερη συχνότητα οι Γερµανοί, οι Pώσοι, οι Oλλανδοί καθώς και οι τουρίστες από τη 

Mέση Aνατολή ως πελάτες των εν λόγω καταλυµάτων.

Oι χρήστες διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους νέους σε ηλικία που επισκέπτονται 

την Kύπρο για νυχτερινή διασκέδαση και θαλάσσια µπάνια καθώς και τις οικογένειες που 

διαµένουν ως παραθεριστές. Όπως είναι αναµενόµενο, ανήκουν κυρίως στις χαµηλότερες 

εισοδηµατικές τάξεις, πρόκειται δηλ. για υπαλλήλους ή ανέργους. Eπίσης αναφέρονται ως 

πελατεία όσοι ανήκουν στη µεσαία εισοδηµατική τάξη καθώς και οι συνταξιούχοι.

H εκτίµηση των φορέων - πλην ενός - είναι ότι µια ενδεχόµενη κατάργηση των καταλυµάτων 

χαµηλών κατηγοριών δεν θα δηµιουργήσει αξιόλογη απώλεια τουριστών (βλ. Πίνακα 6). Tα 

έσοδα που αφήνει η σηµερινή πελατεία των εν λόγω καταλυµάτων θεωρούνται αµελητέα.
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4.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Οι περισσότεροι φορείς θεωρούν επαρκείς τις υφιστάµενες προδιαγραφές που προβλέπει η 

νοµοθεσία για τα καταλύµατα (βλ. Πίνακα 2). Συνεπώς, το ζητούµενο είναι η καλύτερη 

τήρηση των προδιαγραφών από τα καταλύµατα και όχι η εισαγωγή νέων προδιαγραφών. 

Eπιπλέον, αναφέρεται η ανάγκη για καλύτερο και πιο συχνό καθαρισµό δωµατίων και 

κοινόχρηστων χώρων, ενώ προτείνεται να έχουν όλα τα καταλύµατα ιδιαίτερα λουτρά και 

κλιµατισµό στα δωµάτια καθώς και εξοπλισµό όπως τηλέφωνο, κουζίνα κοκ.

8 στους 15 φορείς θεωρούν ως µη ικανοποιητικό το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν τα 

καταλύµατα των χαµηλών κατηγοριών, ενώ 5 το κρίνουν ως αποδεκτό (βλ. Πίνακα 3). 

Mερικοί επισηµαίνουν ότι υπάρχουν τόσο καλές όσο και κακές µονάδες, ενώ άλλοι εντοπίζουν 

το πρόβληµα στα ξενοδοχεία 1 και 2 αστέρων (µε θετική γνώµη για τις µονάδες 3 αστέρων) 

καθώς και στους άλλους τύπους καταλυµάτων.

Eντούτοις, συνεκτιµώντας τις πολύ χαµηλές τους τιµές, 9 στους 15 φορείς θεωρούν 

αποδεκτή τη σχέση ποιότητας/τιµής που προσφέρουν αυτά τα καταλύµατα.

6 φορείς θεωρούν δύσκολη και 4 φορείς εύκολη την ποιοτική αναβάθµιση των καταλυµάτων. 

Ορισµένοι εκ των ερωτηθέντων εξαρτούν τη δυσκολία της αναβάθµισης από τα κίνητρα που 

θα δοθούν.

Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα έγιναν επίσης ποσοτικές εκτιµήσεις για τα καταλύµατα 

που δεν πληρούν τις ελάχιστες σύγχρονες προδιαγραφές (βλ. Πίνακα 5). Ορισµένοι φορείς 

θεωρούν ότι δεν τις πληροί η συντριπτική πλειοψηφία των καταλυµάτων χαµηλών 

κατηγοριών (σε ποσοστό 80-100%). Μερικοί διαφοροποιούν τα σχετικά ποσοστά αναλόγως 

του τύπου του καταλύµατος. Έτσι θεωρούν ως προβληµατικό µόλις το 5-15% στα ξενοδοχεία 

1-2 αστέρων, ενώ άλλοι εντοπίζουν το πρόβληµα λιγότερο στα οργανωµένα διαµερίσµατα και 

περισσότερο στα τουριστικά και επιπλωµένα διαµερίσµατα.

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

8 εκ των 15 ερωτηθέντων θεωρούν ότι σχεδόν το σύνολο των καταλυµάτων χαµηλών 

κατηγοριών ― σε ποσοστό 90% έως 100% ― έχει πολεοδοµικές παραβάσεις (βλ. Πίνακα 7). 
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Άλλοι φορείς εκτιµούν ως χαµηλότερη την αναλογία των παραβατών (από 5% έως 50%). Oι 

συχνότερες παραβάσεις περιλαµβάνουν την υπέρβαση της προβλεπόµενης κάλυψης, τις 

αυθαίρετες προσθήκες και επεκτάσεις, την κάλυψη ανοικτών χώρων, τις µετατροπές και τις 

αλλαγές χρήσης, τις επεµβάσης στον αιγιαλό κοκ.

Eντούτοις, µόλις 5 στους 15 φορείς εκτιµούν ως µεγάλη την περιβαλλοντική επιβάρυνση από 

τη λειτουργία των εν λόγω καταλυµάτων. Tο πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στο κέντρο των 

πόλεων. Eπίσης αναφέρονται προβλήµατα λόγω σκουπιδιών και ηχορρύπανσης.

4.5 BΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

11 από τους 13 φορείς που απάντησαν, κλίνουν προς την άποψη ότι τα καταλύµατα 

χαµηλών κατηγοριών δεν είναι βιώσιµα στις σηµερινές συνθήκες (βλ. Πίνακα 4). 

∆ιακρίνονται τόσο από χαµηλή πληρότητα όσο και από χαµηλές τιµές, γεγονός που 

συρρικνώνει τα έσοδά τους. Eντούτοις επισηµαίνεται ότι έχουν ταυτόχρονα και πολύ µικρά 

έξοδα, γεγονός που τους επέτρεψε µέχρι σήµερα να επιβιώσουν παρά τις αντιξοότητες.

Προϋπόθεση για να συνεχίσουν να υφίστανται στο µέλλον είναι ― σύµφωνα µε τις προτάσεις 

των φορέων ― η αναβάθµισή τους µέσω ανακαίνισης, η χορήγηση κινήτρων καθώς και η 

υποστήριξη σε θέµατα Mάρκετινγκ και Mάνατζµεντ. Eπίσης προτείνεται η µείωση της 

διαθέσιµης προσφοράς για να αυξηθεί η κίνηση στα υπόλοιπα καταλύµατα, η επίτευξη 

συνεργιών µέσω συνεργασίας από οµάδες καταλυµάτων καθώς και η αλλαγή χρήσης. Eπίσης 

διατυπώνεται η άποψη να µην ενισχυθούν αυτά τα καταλύµατα ώστε να εγκαταλείψουν την 

αγορά.

4.6 AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Tο σηµαντικότερο κόστος αναβάθµισης ενός καταλύµατος αντιστοιχεί στις οικοδοµικές 

εργασίες για την ανακαίνιση και τη µετασκευή εγκαταστάσεων (βλ. Πίνακα 9). Σηµαντικό 

κόστος αποτελεί επίσης ο χρόνος, κατά τον οποίο η υπό ανακαίνιση µονάδα θα παραµείνει 

κλειστή χωρίς να παράγει έσοδα.
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Oι φορείς που έλαβαν µέρος στην έρευνα προτείνουν µια σειρά από κίνητρα για την 

αναβάθµιση των καταλυµάτων χαµηλών κατηγοριών σε ανώτερη κατηγορία (βλ. Πίνακα 10). 

Πρόκειται, συγκεκριµένα, για τα εξής κίνητρα:

� Xρηµατοδοτικά κίνητρα: χαµηλότοκα δάνεια, κρατική εγγυοδοσία (π.χ. µέσω 

∆ανειστικής Eπιτροπής)

� Φορολογικά κίνητρα: φοροαπαλλαγές, αναστολή φορολόγησης, επιταχυνόµενες 

αποσβέσεις, µακροχρόνια απόσβεση, µείωση τελών διανυκτερεύσεων από τους ∆ήµους 

και τα Κοινοτικά Συµβούλια

� Πολεοδοµικά κίνητρα: χαλάρωση συντελεστή δόµησης και µείωση απαιτήσεων που 

χρειάζονται για να εγερθεί ξενοδοχείο όταν πρόκειται για την αναβάθµιση υφιστάµενης 

µονάδας, µεταφορά συντελεστή δόµησης σε άλλη περιοχή, ευκολότερη αλλαγή χρήσης

� Tεχνική υποστήριξη: από ETEK, Πολεοδοµία και KOT

� Άλλα κίνητρα: ανταλλαγή µε χαλίτικη γη, ευκολότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 

κονδύλια

Mερικοί εκ των ερωτηθέντων διαφωνούν µε τη χορήγηση πολεοδοµικών κινήτρων, αφού 

αυτά θα οδηγήσουν σε οικιστική επιβάρυνση και άρα σε υποβάθµιση. Eπίσης διατυπώνεται η 

άποψη να µη δοθούν φορολογικά κίνητρα καθώς και να µην εµπλακεί το κράτος σε θέµατα 

τεχνικής υποστήριξης, αλλά να αναλάβει αυτόν το ρόλο ο ιδιωτικός τοµέας.

Aπό τους 13 ερωτηθέντες που απάντησαν στο σχετικό ερώτηµα, οι 12 συντάσσονται µε την 

άποψη να είναι πεπερασµένης διάρκειας τα κίνητρα και να µην ισχύσουν επ’ αόριστον. Ως 

προς τη διάρκεια ισχύος των κινήτρων διίστανται οι απόψεις, µε τις προτάσεις να κυµαίνονται 

από ένα µέχρι και δέκα χρόνια. Πέντε προτείνουν µια διάρκεια δύο ετών, ενώ άλλοι τρεις 

διάρκεια πέντε ετών.

4.7 AΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Tο σηµαντικότερο κόστος απόσυρσης ενός καταλύµατος αντιστοιχεί στη µετατροπή του για 

νέα χρήση (βλ. Πίνακα 9). Σηµαντικό κόστος αποτελεί επίσης ο χρόνος, κατά τον οποίο η 

υπό ανακαίνιση µονάδα θα παραµείνει κλειστή χωρίς να παράγει έσοδα.

Ως προς τα κίνητρα απόσυρσης (µέσω αλλαγής χρήσης ή κατεδάφισης) ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα κίνητρα αναβάθµισης (βλ. επίσης Πίνακα 10).
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Aπό τους µετέχοντες στην έρευνα υποδεικνύονται πολυάριθµες εναλλακτικές χρήσεις για τα 

καταλύµατα που θα αποσυρθούν οι οποίες κατά επαρχία διαφέρουν π.χ. Λεµεσός - Γραφεία 

και Οικιστική Αξιοποίηση, Αγία Νάπα – ∆ιαµερίσµατα (βλ. Πίνακα 8). H σηµαντικότερη 

επιλογή είναι η οικιστική αξιοποίηση των καταλύµατων ως κατοικιών & διαµερισµάτων και 

ακολουθεί η µετατροπή τους σε γραφεία. Συγκεκριµένα, προτείνονται οι εξής εναλλακτικές 

χρήσεις:

� οικιστικά διαµερίσµατα (για µόνιµη ή παραθεριστική κατοικία)

� γραφεία

� γηροκοµεία

� κλινικές

� σχολεία

� φοιτητικές εστίες

� καταστήµατα και εµπορικά κέντρα

� δηµόσιες υπηρεσίες.

Eπίσης διατυπώνονται προτάσεις για την αξιοποίηση των οικοπέδων στην περίπτωση 

κατεδάφισης κάποιων καταλυµάτων:

� χώροι πρασίνου

� χώροι στάθµευσης

� παιδικές χαρές 

� αµφιθέατρα

� πεζόδροµοι

� πλατείες και χώροι αναψυχής

� θεµατικά πάρκα.

4.8 TΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Aπό τους φορείς που µετείχαν στην έρευνα ζητήθηκαν προτάσεις για το πώς θα µπορούσε να 

χρηµατοδοτήσει το ∆ηµόσιο την αναβάθµιση και απόσυρση καταλυµάτων χαµηλών 

κατηγοριών (βλ. Πίνακα 11). Oι προτάσεις τους περιελάµβαναν τις εξής:

� Xαµηλότοκα µακροπρόθεσµα δάνεια

� Επιχορήγηση εξοπλισµού

� Aπαλλαγή καταλυµάτων από την εισφορά 3%.

� Aξιοποίηση εσόδων του ∆ηµοσίου από άλλες πηγές (π.χ. από το στοίχηµα)
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� Xρηµατοδότηση απόσυρσης καταλυµάτων µέσω απαλλοτριώσεων

� Έµµεση χρηµατοδότηση µέσω πολεοδοµικών κινήτρων (π.χ. χώροι στάθµευσης) και 

τεχνικής υποστήριξης από το Tµήµα Πολεοδοµίας και Oικήσεως ή τον ETEK.

Eπίσης διατυπώνεται η άποψη να µην εµπλακεί το ∆ηµόσιο στην απόσυρση, αλλά αυτήν να 

την αναλάβει ο ιδιωτικός τοµέας.

Oι φορείς ρωτήθηκαν, εξάλλου, για µια ενδεχόµενη χρηµατοδότηση από την Eυρωπαϊκή 

Ένωση, ωστόσο υπήρχε περιορισµένη γνώση των σχετικών κονδυλίων. Προτάθηκε η 

αξιοποίηση κονδυλίων για περιβαλλοντικά θέµατα.

Oι ερωτηθέντες τοποθετούνται αρνητικά στο ενδεχόµενο χρηµατοδότησης της αναβάθµισης ή 

απόσυρσης καταλυµάτων µέσω ειδικού τουριστικού φόρου.

Στην ερώτηση για µια πιθανή χρηµατοδότηση της αναβάθµισης και απόσυρσης από τον ίδιο 

τον κλάδο των ξενοδόχων, µερικοί εκ των φορέων απάντησαν αρνητικά, ενώ άλλοι 

πρότειναν να αξιοποιηθεί προς τούτο η εισφορά 3% για ένα πεπερασµένο χρονικό διάστηµα 

(π.χ. για δύο χρόνια) µε τη δηµιουργία κοινού ταµείου.

Ως προς άλλους τρόπους χρηµατοδότησης προτάθηκε η πώληση συντελεστή δόµησης, 

π.χ. για τη δηµιουργία ξενοδοχείων ή real estate στα πλαίσια αναπτύξεων γκολφ. Προς 

τούτο θα χρειαστεί κάποιος κεντρικός φορέας να διαχειριστεί αυτήν τη διαδικασία.

Υπήρξε οµοφωνία να υπάρξει χρονικός περιορισµός για τη χρήση των διαφόρων 

ευεργετηµάτων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αναβάθµιση / απόσυρσης.

4.9 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

8 εκ των ερωτηθέντων θεωρούν ότι χρειάζονται νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για να 

προωθηθούν τα παραπάνω µέτρα αναβάθµισης και απόσυρσης καταλυµάτων, ενώ ένας κρίνει 

επαρκές το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (βλ. Πίνακα 12). Eπίσης τονίζεται η ανάγκη 

απλούστευσης των διαδικασιών για την έκδοση πολεοδοµικών και λοιπών αδειών που 

απαιτούνται για την αναβάθµιση ή απόσυρση µιας µονάδας. Aπαιτείται αφενός η 

αντιµετώπιση των καθυστερήσεων κατά την έκδοση των αδειών και αφετέρου η χαλάρωση 

των περιορισµών (ή ενδεχοµένως εξαγορά) ως προς τις υποχρεωτικές θέσεις στάθµευσης. 
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Eπίσης προτείνεται υψηλότερος συντελεστής δόµησης όταν πρόκειται για τουριστικό 

κατάλυµα.

∆ιαπιστώθηκε η ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών έκδοσης αδειών της πολεοδοµίας αλλά 

και των διαδικασιών κυρώσεων για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα που δεν καλύπτουν τις 

προδιαγραφές της κατηγορίας και τάξης τους,

Aπό τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να αναφέρουν πώς θα µπορούσαν οι φορείς που 

εκπροσωπούν να συµβάλλουν στην αναβάθµιση και απόσυρση των καταλυµάτων χαµηλών 

κατηγοριών (βλ. Πίνακα 13). O ρόλος που µπορούν να παίξουν είναι συντονιστικός και 

υποστηρικτός. Mπορούν λ.χ. να διατυπώσουν απόψεις, να στηρίξουν και να πιέσουν για την 

υλοποίηση σωστών µέτρων από τον KOT καθώς και να καθορίσουν κριτήρια ποιότητας.

Τέλος προτάθηκε επίσης από επαγγελµατικό φορέα ο έλεγχος και η επιβολή των 

προδιαγραφών να ισχύσει σε όλες τις κατηγορίες και όχι µόνο στις χαµηλές.
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5. ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

5.1 ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Tο ∆ελτίο Απογραφής (βλ. Παράρτηµα 3) αποτελεί ένα κατεξοχήν πρακτικό εργαλείο 

αξιολόγησης καταλυµάτων. Προορίζεται για συµπλήρωση από τους επιθεωρητές του KOT

κατά τη διάρκεια αυτοψιών σε εκείνα τα καταλύµατα που θα κριθούν ως προς την 

αναγκαιότητα αναβάθµισης ή απόσυρσης.

Κατά το σχεδιασµό του ∆ελτίου Επιθεώρησης ελήφθησαν υπόψη αντίστοιχα δελτία και 

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες καθώς επίσης η εµπειρία ως προς τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του νέου συστήµατος κατάταξης ξενοδοχείων της 

Ελλάδας. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η σχετική εµπειρία από την κατάταξη και 

αξιολόγηση ξενοδοχείων στις εξής χώρες:

� Γερµανία

� HΠA (σύστηµα αξιολόγησης της Star Service)

� Ιρλανδία

� Ουαλία

� Ολλανδία

� Ελλάδα

Σε σχέση µε την αρχική του εκδοχή, το επισυναπτόµενο ∆ελτίο Επιθεώρησης έχει υποστεί 

ορισµένες τροποποιήσεις από τους µελετητές. Αυτές έγιναν µετά τις δοκιµαστικές επιτόπιες 

επιθεωρήσεις σε κυπριακά καταλύµατα και διευκολύνουν τη συµπλήρωσή του. Επίσης έγιναν 

ορισµένες προσθαφαιρέσεις στοιχείων του ∆ελτίου.

Στο ∆ελτίο περιέχονται τα αναλυτικά κριτήρια για όλες τις κρίσιµες παραµέτρους 

λειτουργίας ενός καταλύµατος, τα οποία µπορούν να καταγραφούν µε επιτόπια επιθεώρηση 

και συµπλήρωση του ∆ελτίου. Τα εν λόγω κριτήρια χρησιµεύουν στη λήψη απόφασης από 

πλευράς του KOT για την επιλογή εκείνων των καταλυµάτων που θα ενθαρρυνθούν να 

αναβαθµιστούν και θα λάβουν τα κίνητρα αναβάθµισης ή απόσυρσης.

Προκειµένου να υπάρξει µια κοινή αξιολόγηση των καταλυµάτων και να κρίνουν οι 

επιθεωρητές µε κοινά κριτήρια και κατά το δυνατόν µε αντικειµενικό τρόπο, είναι απολύτως 
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αναγκαία η προηγούµενη εκπαίδευσή τους στη χρήση του ∆ελτίου Επιθεώρησης. Για αυτόν 

τον λόγο θα απαιτηθεί η διενέργεια ενός σχετικού σεµιναρίου για όλους τους επιθεωρητές 

του ΚΟΤ προτού ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις.

Στο ∆ελτίο Επιθεώρησης περιέχονται, ειδικότερα, τα εξής:

� Κριτήρια αξιολόγησης για την υφιστάµενη κατάσταση δωµατίων

� Κριτήρια αξιολόγησης για την υφιστάµενη κατάσταση κοινόχρηστων χώρων

� Κριτήρια αξιολόγησης για την υφιστάµενη κατάσταση βοηθητικών χώρων

� Κριτήρια αξιολόγησης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του 

ξενοδοχείου

� Κριτήρια αξιολόγησης για την οικονοµική βιωσιµότητα του ξενοδοχείου

Η καταγραφή και επεξεργασία αυτών των κριτηρίων κατόπιν σχετικής επιθεώρησης επιτρέπει 

να µετρηθεί η απόκλιση της υφιστάµενης κατάστασης από τις επιθυµητές προδιαγραφές 

λειτουργίας του καταλύµατος (Gap Analysis) καθώς και να εκτιµηθεί το κόστος για την 

αναβάθµιση του ξενοδοχείου, δηλ. για τη θεραπεία της εν λόγω απόκλισης.

Το ∆ελτίο Επιθεώρησης είναι ενιαίο για τα καταλύµατα όλων των τύπων, κατηγοριών και 

τάξεων (ξενοδοχεία, τουριστικά διαµερίσµατα κοκ.). Για αυτόν το λόγο έχουν προβλεφθεί σε 

αυτό όλες οι πιθανές εκδοχές εγκαταστάσεων, παροχών, υπηρεσιών κοκ. που µπορεί να 

συναντήσουν οι επιθεωρητές του KOT.

Mε τη χρήση αυτού του ∆ελτίου στις επιθεωρήσεις, επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:

� Καταγράφεται η συµµόρφωση ή µη των καταλυµάτων µε τις επιµέρους υποχρεωτικές 

προδιαγραφές βάσει της νοµοθεσίας και εντοπίζεται οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές.

� Kαταγράφεται όχι µόνο η ύπαρξη αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και οι συσκευές καθώς και τυχόν οχλήσεις.

� Eκτιµάται κατά την αυτοψία η ευκολία ή η δυσκολία µετατροπής ή αναβάθµισης

κάθε καταλύµατος σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδιαγραφές.

� Προσδιορίζεται η οικονοµική βιωσιµότητα του καταλύµατος εξετάζοντας τα οικονοµικά 

µεγέθη και τις επιδόσεις, τη σύνθεση της πελατείας καθώς και την εποχιακή διακύµανση 

της ζήτησης.

Tο ∆ελτίο Eπιθεώρησης αποτελεί, εν ολίγοις, εργαλείο λήψης µιας αντικειµενικής 

απόφασης ως προς την αναγκαιότητα ή/και τη σκοπιµότητα αναβάθµισης ή απόσυρσης ενός 

καταλύµατος.
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∆ιαδικασία επιθεώρησης βάσει του ∆ελτίου

H διάρθρωση του ∆ελτίου αντικατοπτρίζει την προτεινόµενη διαδικασία µιας επιθεώρησης 

τριών φάσεων που θα διενεργείται από στελέχη του KOT ειδικά για τις ανάγκες ενός 

προγράµµατος αναβάθµισης / απόσυρσης καταλυµάτων:

� A’ Φάση: Kατ’ αρχήν τίθενται από τον επιθεωρητή ορισµένες ερωτήσεις στον 

διευθυντή του καταλύµατος ως προς τις εγκαταστάσεις, τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

καθώς και την τουριστική κίνηση και τις οικονοµικές επιδόσεις της µονάδας.

� B’ Φάση: Στη συνέχεια γίνεται αυτοψία όλων των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων 

καθώς και όλων των τύπων δωµατίων ή διαµερισµάτων (ανάλογα µε το µέγεθος και την 

πληρότητα του καταλύµατος θα γίνει δειγµατοληπτική επιθεώρηση µερικών δωµατίων). 

Kατά την αυτοψία γίνεται η αντικειµενικότερη δυνατή αποτύπωση της κατάστασης του 

καταλύµατος ακολουθώντας τη διάρθρωση του ∆ελτίου Eπιθεώρησης.

� Γ’ Φάση: Έχοντας πλέον την πλήρη εικόνα, ο επιθεωρητής προβαίνει σε ορισµένες 

κρίσεις ως προς την κατάσταση του καταλύµατος, τη βιωσιµότητά του καθώς και τη 

σκοπιµότητα µιας ενδεχόµενης αναβάθµισης ή απόσυρσης.

Η προτεινόµενη διαδικασία επιθεώρησης δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα εάν προηγηθεί η 

κατάλληλη εκπαίδευση των επιθεωρητών στη χρήση του ερωτηµατολογίου.

Mηχανογραφική επεξεργασία ∆ελτίων Eπιθεωρήσεων

Το επισυναπτόµενο ∆ελτίο Επιθεώρησης µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία 

µιας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων (π.χ. σε πλατφόρµα Access ή Excel), στην οποία θα 

καταχωρηθούν τα συµπληρωµένα δελτία.

Συγκεκριµένα, το συνυποβαλλόµενο αρχείο Excel µε την ηλεκτρονική µορφή του ∆ελτίου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον KOT ως βάση ενός interface για την εισαγωγή των 

ευρηµάτων από τις επιθεωρήσεις (data entry). Από την ηλεκτρονική επεξεργασία των 

δελτίων µπορούν να εξαχθούν τα εξής:

� Ανάλυση απόκλισης (gap analysis) κάθε καταλύµατος από τις νόµιµες προδιαγραφές και 

την επιθυµητή κατάσταση.
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� Συνολική βαθµολογία (score) για τις ελλείψεις και αδυναµίες κάθε καταλύµατος σύµφωνα 

µε συντελεστές βαρύτητας που θα ορίσει ο KOT. Bάσει της βαθµολογίας θα επιλεγούν 

εκείνα τα καταλύµατα που θα έχουν προτεραιότητα στην παροχή κινήτρων αναβάθµισης 

ή απόσυρσης.

� Στατιστικά στοιχεία για τη συνολική κατάσταση του κλάδου των ξενοδοχείων και των 

λοιπών καταλυµάτων.

5.2 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια της A’ φάσης εκπόνησης της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκαν 

επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 15 καταλύµατα διαφόρων τύπων (ξενοδοχεία, οργανωµένα 

διαµερίσµατα, οργανωµένα διαµερίσµατα, τουριστικά και επιπλωµένα διαµερίσµατα) που 

ανήκουν στις χαµηλές κατηγορίες και τάξεις. Αυτές οι επιθεωρήσεις έγιναν στις περιοχές της 

Aγίας Nάπας, της Λάρνακας και της Λεµεσού, όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη συγκέντρωση 

καταλυµάτων αυτής της µορφής.

Tα συµπεράσµατα από τις αυτοψίες µπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

� Tα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών αποτελούν στη µεγάλη τους πλειοψηφία µικρές 

επιχειρήσεις µε λιγότερα από 30 δωµάτια ή διαµερίσµατα.

� Συνήθως πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές ως προς τον τύπο, υπάρχουν όµως 

πολλές περιπτώσεις καταλυµάτων που δεν τις πληρούν ως προς την ουσία. Έτσι, ο 

προβλεπόµενος εξοπλισµός είναι συχνά σε κακή ή µίζερη κατάσταση: 

o φθαρµένα έπιπλα και συσκευές

o παλαιές ή «πρόχειρες» εγκαταστάσεις µπάνιων

o Πολλά από τα καταλύµατα ουδέποτε πραγµατοποίησαν ανακαίνιση και χρησιµοποιούν 

ακόµη τον αρχικό τους εξοπλισµό ηλικίας 20 ή 30 ετών.
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� Μερικά δωµάτια και διαµερίσµατα έχουν πρόβληµα δυσοσµίας.

� Oι κοινόχρηστοι αλλά και οι υπαίθριοι χώροι είναι συχνά σε κακή κατάσταση

� Μερικές πισίνες δεν πληρούν τους κανόνες υγιεινής.

� Oρισµένα ξενοδοχεία βρίσκονται σε άσχηµες τοποθεσίες. Έτσι η θέα από τα 

µπαλκόνια των δωµατίων είναι απογοητευτική και δυσφηµιστική για την εικόνα της 

χώρας.
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� Tα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών που βρίσκονται στις µεγάλες πόλεις

εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό µη τουριστική πελατεία ― φοιτητές, µετανάστες και 

εργαζοµένους ― που αναζητά στέγη µακράς διαρκείας.

� Tα καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών που βρίσκονται σε παραθεριστικές περιοχές

αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια µια συνεχή πτώση της ζήτησης που έχει οδηγήσει 

σε µια τουριστική περίοδο εξαιρετικά µικρής διαρκείας (1,5 µε δύο µήνες). Yπό 

αυτές τις συνθήκες είναι αµφίβολη η οικονοµική τους βιωσιµότητα.

Oι παραπάνω ελλείψεις και αδυναµίες ανάγονται στα εξής θεµελιώδη προβλήµατα:

� Έλλειψη δυνατότητας ή/και διάθεσης από πλευράς ιδιοκτητών να επενδύσουν στις 

µονάδες τους και να τις διατηρήσουν σε καλή κατάσταση.

� Έλλειψη γνώσης ή/και ενδιαφέροντος για τη σωστή εφαρµογή των κανόνων 

housekeeping και maintenance, ώστε να είναι φροντισµένες και καθαρές οι µονάδες 

τους και να γίνεται τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.

� Mεγάλη αµηχανία αντιµετώπισης των νέων συνθηκών της αγοράς µε ίδιες 

δυνάµεις. Oι περισσότεροι ιδιοκτήτες είχαν συνηθήσει σε έναν παθητικό ρόλο, µε τους 

πελάτες να έρχονται µόνοι τους ή µέσω των tour operators. Yπό τις νέες συνθήκες 

µειωµένη ζήτησης και αποχώρησης των tour operators από απαξιωµένες λόγω φθοράς 

µονάδες, αναδεικνύεται (1) η έλλειψη γνώσεων Mάρκετινγκ από τους ιδιοκτήτες αλλά και 

(2) η απουσία µηχανισµών πώλησης για καταλύµατα χαµηλών κατηγοριών.
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6. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ & ΚΡΟΑΤΙΑ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εµπειρία από παρόµοια λίαν επιτυχηµένα προγράµµατα 

απόσυρσης και αναβάθµισης καταλυµάτων χαµηλής ποιότητας των Βαλεαρίδων Νήσων της 

Ισπανίας7, της Μάλτας και της Κροατίας. Επίσης στο Παράρτηµα 4 παρουσιάζονται 

λεπτοµερείς ερωτήσεις και απαντήσεις του Ειδικού Εµπειρογνώµονα κυρίου de Bruyn σε 

συγκεκριµένα επιµέρους ερωτήµατα.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των προγραµµάτων ήταν η έµφαση σε θέµατα «Ποιότητας» 

και όχι σε θέµατα «Κατηγοριών» όπως αναφέρονται στους όρους εντολής της παρούσας 

µελέτης. ∆ηλαδή τα εν λόγω προγράµµατα απευθύνθηκαν στο σύνολο του κλάδου 

των τουριστικών καταλυµάτων, και όχι σε κάποιες χαµηλές κατηγορίες, 

στοχεύοντας στην θέσπιση και τήρηση προδιαγραφών που να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Για το λόγο αυτό, τα 

προγράµµατα αποτέλεσαν µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος συνολικής αναβάθµισης της 

ποιότητας των προσφεροµένων καταλυµάτων µέσω αλλαγής (προς το απαιτητικότερο και µε 

αυστηρότερη εφαρµογή) των εφαρµοζοµένων κριτηρίων κατάταξης των τουριστικών 

καταλυµάτων. Στα πλαίσια αυτά, τα προγράµµατα για την αναβάθµιση και ανακατάταξη 

παρείχαν κίνητρα στις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις για την ένταξη και 

συµµόρφωση στα νέα αυστηρότερα κριτήρια, ανεξαρτήτως κατηγορίας και τάξης. Από την 

άλλη πλευρά ειδικές ρυθµίσεις ή περιορισµοί (πχ µέγιστο µέγεθος µονάδας) κατηύθυναν τα 

προγράµµατα προς τις χαµηλότερες κατηγορίες, εκεί δηλαδή που υπήρχε µεγαλύτερη 

ανάγκη.

7 Η Ισπανία χωρίζεται σε 17 διοικητικά αυτόνοµες περιοχές, κάθε µια από τις οποίες ακολουθεί τη δική 

της τουριστική πολιτική και έχει το δικό της σύστηµα κατηγοριοποίησης.
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6.2 ∆ΙΠΤΥΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε όλες τις περιπτώσεις τα προγράµµατα αυτά συνδυάστηκαν µε προγράµµατα 

περιβαλλοντικού / χωροταξικού σχεδιασµού και αναβάθµισης που περιλάµβανε ρυθµίσεις για 

την αλλαγή χρήσης ή απόσυρση διαφόρων µονάδων.

Στο παρακάτω διάγραµµα δίδεται µια σχηµατική απεικόνιση των µέτρων που υλοποιήθηκαν 

και του τρόπου ένταξής τους στο δίπτυχο Ποιότητα - Περιβάλλον

Ποιότητα / Περιβάλλον

Ακολουθούν Παραδείγµατα των διαφόρων µέτρων:

� Αναβάθµιση Τάξης Ξενοδοχείου: 

o Από την παλαιά τάξη 3* στη νέα τάξη 4* ή 

o Από την παλαιά τάξη 3* στη νέα (απαιτητικότερη) τάξη 3*

� Αλλαγή Κατηγορίας: Από Ξενοδοχείο 3* σε Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα 3*

� Απόσυρση: Κατεδάφιση Ξενοδοχείου για ∆ηµιουργία Πάρκου, Parking κλπ.

� Αλλαγή Χρήσης: Μετατροπή Ξενοδοχείου σε Κατοικίες

Η σχετική συχνότητα µε την οποία εφαρµόστηκαν τα διάφορα µέτρα στις 3 αυτές περιοχές 

εµφανίζεται στο παρακάτω διάγραµµα8:

8 Τα αναφερόµενα ποσοστά αποτελούν «ένδειξη / περίληψη» της εµπειρίας των 3 χωρών και για το 

λόγο αυτό δεν αθροίζονται σε 100%

Αναβάθµιση 
Τάξης 

Απόσυρση

Αλλαγή 
Χρήσης

Αλλαγή 
Κατηγορίας
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Ποιότητα / Περιβάλλον

Παρατηρούµε συνεπώς οτι, σε επίπεδο αριθµού µονάδων, κύριο αποτέλεσµα των 

προγραµµάτων αυτών ήταν η Ποιοτική αναβάθµιση και σε µικρότερο βαθµό  η Χωροταξία. Η 

πλέον συχνή επιλογή ήταν η Αναβάθµιση Τάξης ενώ η πλέον σπάνια η Απόσυρση. Σηµαντικό 

λόγο για τη χαµηλή συχνότητα της απόσυρσης έπαιξε και το κόστος που συνεπάγεται, αφού 

η υλοποίησή της γινόταν µε την απόκτηση του ακινήτου σε τιµές αγοράς και στη συνέχεια µε 

την κατεδάφισή του και διαµόρφωση του χώρου. Από την άλλη πλευρά (βλ. και 6.3) οι 

επεµβάσεις «απόσυρσης» αν και περιορισµένες σε αριθµό, ήταν εξαιρετικά σηµαντικές ως 

προς τις (θετικές) επιπτώσεις τους.

6.3 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τί όµως διαµόρφωνε το πλαίσιο Ποιότητας και Περιβάλλοντος από το οποίο απέρρεαν τα 

επιµέρους προγράµµατα αναβάθµισης και απόσυρσης;

Με δυό λόγια µπορούµε να πούµε οτι η απάντηση ήταν «οι Ανάγκες της Τουριστικής Αγοράς 

του Μέλλοντος και η ∆ηµιουργία Συνθηκών Προστασίας του Περιβάλλοντος».

Ποιότητα: Βασισµένη στις Μελλοντικές Ανάγκες της Αγοράς

Καθοριστικός παράγοντας για τη διαµόρφωση των νέων κατηγοριών και τάξεων ήταν η 

εκτίµηση των τάσεων της αγοράς και των αναγκών που αυτές δηµιουργούν για τη µορφή και 

το ύφος των καταλυµάτων. Συνεπώς ο προσδιορισµός των προδιαγραφών κατά τη στιγµή 

έναρξης του προγράµµατος βασιζόταν στις προδιαγραφές του καταλύµατος του µέλλοντος

όπως αυτό προσδιορίζεται από τις τάσεις της αγοράς.

Αναβάθµιση 
Τάξης  
>80%

Απόσυρση
<5%

Αλλαγή 
Χρήσης
<10%

Αλλαγή 
Κατηγορίας
<25%
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Χωροταξία & Περιβάλλον: Προστασία & Συνθήκες Ανατροφοδοτούµενης Ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη των δεκαετιών ’60 έως ’80 στις Βαλεαρίδες Νήσους, την Κροατία και τη Μάλτα 

µε χαµηλής αισθητικής και ποιότητας κατασκευές, αλλοίωσε το φυσικό περιβάλλον και 

δηµιούργησε συνθήκες συµφόρησης και κορεσµού που λειτουργούσαν πλέον αρνητικά όχι 

µόνο στη ζωή των κατοίκων των τουριστικών περιοχών αλλά και στην ελκυστικότητα αυτού 

καθ’ εαυτού του τουριστικού προϊόντος. Η συνειδητοποίηση της σηµασίας της προστασίας 

του περιβάλλοντος ως βασικού πλουτοπαραγωγικού πόρου του τουριστικού κλάδου

υπήρξε καταλυτική για τη λήψη δραστικών µέτρων.

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η βασική µεθοδολογία προσδιορισµού κριτηρίων και λήψης 

µέτρων:

Η αρχική µελέτη στην οποία βασίζεται ο Περιβαλλοντικός σχεδιασµός είναι αυτή της 

Φέρουσας Ικανότητας (Carrying Capacity Assessment) η οποία προσδιορίζει τα µεγέθη και 

τον τρόπο ανάπτυξης που δεν θα επιφέρει καταλυτική αλλοίωση του περιβάλλοντος και του 

τρόπου ζωής. Η µελέτη αυτή ακολουθείται από ένα Master Plan στο οποίο εντάσσεται η 

τουριστική δραστηριότητα µαζί µε όλες τις άλλες δραστηριότητες της περιοχής. Μερικές 

φορές ανάµεσα στις δύο φάσεις υπάρχει η φάση του Moratorium τουριστικών κατασκευών 

που πάντα είναι περιορισµένης διάρκειας ή και έκτασης (πχ µπορεί να αφορά µόνο στην 

ανάπτυξη ορισµένων κατηγοριών ή τάξεων).

Από το Master Plan προκύπτουν:

Πολεοδοµικά 
& Αρχιτ/κά 
Κριτήρια

 Μελέτη
 Φέρουσας
Ικανότητας

 Πιθανώς
 Μora-
torium

Μaster
Plan

Από-
συρση

Αλλαγή
Χρήσης
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� οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη, αποκλείοντας για παράδειγµα 

το χτίσιµο σε απόσταση µικρότερη από 100 µέτρων από την ακτή.

� ο συνολικός αριθµός κλινών στην περιοχή

� τα πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά κριτήρια για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρουµε 

ενδεικτικά µερικά από τα βασικά κριτήρια που προέκυψαν στις Βαλεαρίδες Νήσους 

o στις νέες κατασκευές θα αντιστοιχούν 60 τµ δοµηµένου χώρου (υπνοδωµάτιο και 

λοιποί χώροι) ανά κλίνη

o αντίστοιχα απαιτούνται 100 τµ γής για κάθε κλίνη

o οι κατασκευές θα περιορίζονται καθ’ ύψος σε 2 πατώµατα πέραν του ισογείου

o σε ορισµένες περιοχές, διατήρηση αρχιτεκτονικού ύφους

o ελάχιστο µέγεθος πισίνας τα 50 τµ και 0,75 τµ ανά κλίνη, και για ξενοδοχεία άνω των 

400 κλινών ελάχιστο µέγεθος πισίνας τα 300 τµ.

Είναι προφανές οτι τα κριτήρια αυτά οδήγησαν σε πολύ σηµαντική αναβάθµιση της υλικής 

υποδοµής των ξενοδοχείων. 

� δευτερευόντως από τα παραπάνω προέκυψαν και οι περιπτώσεις 

o Απόσυρσης και 

o Αλλαγής Χρήσης

Για παράδειγµα, µε δεδοµένες τις αυξηµένες ανάγκες σε χώρους, πολλά από τα παλαιά 

ξενοδοχεία δεν µπορούσαν πλέον να ανακαινισθούν ούτε να κατεδαφιστούν και να 

αντικατασταθούν από άλλα στο ίδιο οικόπεδο. Η πραγµατικότητα αυτή σε συνδυασµό µε 

την εφαρµογή ενός µηχανισµού «µεταφοράς» κλινών9 που έδινε ισχυρό κίνητρο για την 

µεταφορά του ξενοδοχείου σε άλλο χώρο που να ικανοποιεί τα νέα κριτήρια, πολλές από 

τις παλαιές µονάδες κατεδαφίστηκαν ή άλλαξαν χρήση και οι νέες αναγέρθηκαν σε νέα 

κατάλληλα οικόπεδα.

Οι περιπτώσεις απόσυρσης (γνωστό στις Βαλεαρίδες και ως «σφουγγάρισµα» µε την 

έννοια της δηµιουργίας πόρων µέσα στον οικιστικό ιστό) στις περισσότερες περιπτώσεις 

ήταν εθελοντικές µε τη µορφή πώλησης του ακινήτου στον αρµόδιο δηµόσιο φορέα ο 

9 Η λειτουργία του µηχανισµού αυτού ήταν η ακόλουθη: Ν = Σ(Κi X), όπου:

Ν = αριθµός νέων κλινών, Χ = αριθµός αποσυρόµενων κλινών και 

Κi = 2 για τις πρώτες 100 κλίνες που θα αποσυρθούν 

1,75 για τις επόµενες 100 κλίνες (δηλαδή από την 101η έως την 200η)

1,5 για τις επόµενες 100 κλίνες (δηλαδή από την 201η έως την 300η)

1 για τις επόµενες κλίνες (δηλαδή µετά την 301η)
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οποίος τον µετέτρεπε σε πάρκο, χώρο στάθµευσης ή κάτι άλλο. Όπως ήδη αναφέραµε οι 

περιπτώσεις αυτές ήταν περιορισµένες λόγω και του σηµαντικού κόστους που 

συνεπάγονται. Συγκεκριµένα:

� µεταξύ 1993 και 2002 κατεδαφίστηκαν 17 κτίρια (ξενοδοχεία, bar κλπ.), συνολικής 

δοµηµένης επιφάνειας 13.559 τ.µ. σε οικόπεδα επιφάνειας 25.716 τ.µ.

� ενώ µεταξύ 1992 και 2001 αγοράστηκαν για να µη χτιστούν 15 οικόπεδα συνολικής 

έκτασης 50.788 τ.µ.

Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται και από τις ακόλουθες φωτογραφίες, οι επεµβάσεις 

«απόσυρσης» αν και περιορισµένες σε αριθµό, ήταν εξαιρετικά σηµαντικές ως προς τις 

(θετικές) επιπτώσεις.

Κατεδάφιση Ξενοδοχείου Playa Palmanova Νέα ∆ιαµόρφωση ως Χώρος Αναψυχής

Ξενοδοχείο Atlantic H κατεδάφισή του Η νέα διαµόρφωση

6.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Και στις 3 περιπτώσεις, το νέο πλαίσιο αφορούσε το σύνολο των τουριστικών καταλυµάτων 

αφού στόχος των πολιτικών που εφαρµόστηκαν ήταν η συνολική και όχι η µερική 

αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών διαµονής που προσφέρονται.

Η εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου βασίστηκε σε συνδυασµό µέτρων:
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� αυστηρή εφαρµογή του νέου πλαισίου από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε

� σαφές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του πλαισίου και των κινήτρων (βλ. κατ.)

� αν και η αναβάθµιση των καταλυµάτων ήταν εθελοντική, στις περιπτώσεις της Μάλτας και 

των Βαλεαρίδων νήσων υπήρξε έντονη «πίεση» µε τη µορφή «σχεδίων εκµοντερνισµού» 

που έπρεπε να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και τα οποία, αφού εγκρινόντουσαν από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες, στη συνέχεια έπρεπε να υλοποιήσουν

� οικονοµικά κίνητρα, συχνά µε την υποστήριξη από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Τα συνήθη χαρακτηριστικά των κινήτρων αυτών είναι:

o κίνητρα για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) – στην περίπτωση αυτή εµµέσως πλην 

σαφώς τα κίνητρα απευθυνόντουσαν στις χαµηλότερες τάξεις αφού οι υψηλότερες 

συνήθως δεν ήταν ΜΜΕ.

o Πρόσθετα κίνητρα για ΜΜΕ µε τη µορφή Τεχνικής Βοήθειας,  πχ εκπαίδευση ή 

βοήθεια σε θέµατα marketing και πωλήσεων. Τα κίνητρα αυτά συνέβαλαν και στη 

διαµόρφωση ενός θετικού κλίµατος συνεργασίας µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα 

αφού ο δεύτερος δεν έθετε µόνο «κριτήρια» και µάλιστα αυστηρότερα προς τον 

πρώτο, αλλά και τον υποστήριζε ενεργά στο να τα ικανοποιήσει.

o η συνηθέστερη µορφή χρηµατοοικονοµικής ενίσχυση ήταν αυτή της επιδότησης 

τόκων για «εγκεκριµένες» (βάσει σχετικών προδιαγραφών) επενδύσεις.

6.5 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η εφαρµογή των παραπάνω πολιτικών στις 3 περιοχές της Ευρώπης που εξετάστηκαν υπήρξε 

εξαιρετικά επιτυχής. Ενδεικτικά παραθέτουµε τον ακόλουθο πίνακα που δείχνει τα 

αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής στην Κροατία:

Πίνακας 6-1 Αποτελέσµατα Εφαρµογής Πολιτικής Αναβάθµισης Ποιότητας στην Κροατία

2001 2004
Τάξη 

Ξενοδοχείου Αριθµός 
Κλινών

% επί
συνόλου

Αριθµός 
Κλινών

% επί 
συνόλου

Υπό εξέταση για 
αναβάθµιση

1* 7,642 8.2 3,642 3.7

2* 38,387 40.9 31,158 31.7

3* 42,482 45.3 53,985 55.0

4* 2,224 2.4 6,172 6.3 2,199 (11 ξενοδοχεία)

5* 3,093 3.3 3,219 3.3 1,136 (2 ξενοδοχεία)

Σύνολο 93,829 100.0 98,176 100.0

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ξεκάθαρα :
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� η αναβάθµιση των µονάδων από τις κατηγορίες των 1 ή 2 αστέρων στα 3 ή 4 και

� η πραγµατοποίηση επενδύσεων νέων µονάδων στις κατηγορίες άνω των 3 αστέρων

Αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της 

πολιτικής αυτής στην Μάλτα:

Πίνακας 6-2α: Αποτελέσµατα Εφαρµογής Πολιτικής Αναβάθµισης Ποιότητας στην Μάλτα

2000 2001 2002 2003 2004
Κατηγορία

Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες %

Άνευ 554 1,4

1* 317 0,8

2* 4.114 10,5 3.404 9,0 3.401 8,8 3.581 8,9 3.521 9,2

3* 14.360 36,6 13.504 35,9 14.350 34,1 13.716 34,1 12.622 32,9

4* 16.093 41,1 16.969 45,1 17.265 44,4 17.848 44,4 17.175 44,8

5* 3.750 9,6 3.750 10,0 3.738 12,5 5.040 12,5 5.040 13,1

Σύνολο 39.188 100,0 37.627 100,0 38.754 100,0 40.185 100,0 38.538 100,0

Παρατηρείται αντίστοιχα µια αύξηση των µονάδων και κλινών στις κατηγορίες 4 και 5 

αστέρων που είναι ακόµα πιο έντονη αν από το δείγµα αφαιρεθούν οι κατηγορίες ‘άνευ’ και 1 

αστέρος που καταργήθηκαν σαν µέρος της πολιτικής αυτής: 

Πίνακας 6-2β: Αποτελέσµατα Εφαρµογής Πολιτικής Αναβάθµισης Ποιότητας στην Μάλτα

2000 2001 2002 2003 2004
Κατηγορία

Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες % Κλίνες %

2* 4.114 10,7 3.404 9,0 3.401 8,8 3.581 8,9 3.521 9,2

3* 14.360 37,5 13.504 35,9 14.350 34,1 13.716 34,1 12.622 32,9

4* 16.093 42,0 16.969 45,1 17.265 44,4 17.848 44,4 17.175 44,8

5* 3.750 9,8 3.750 10,0 3.738 12,5 5.040 12,5 5.040 13,1

Σύνολο 38.317 100,0 37.627 100,0 38.754 100,0 40.185 100,0 38.538 100,0
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6.6 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Από την εµπειρία των τριών περιοχών προκύπτει οτι οι 2 κρισιµότεροι παράγοντες επιτυχίας 

στην εφαρµογή ενός νέου συστήµατος ποιοτικής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης είναι

� η συνεργασία Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα

o κατά τη φάση Σχεδιασµού µε τη συµµετοχή και των 2 τοµέων στο σχεδιασµό του 

νέου συστήµατος Ποιότητας, αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών κριτηρίων και 

κινήτρων

o κατά τη φάση Εφαρµογής µε το µοίρασµα αρµοδιοτήτων και καθηκόντων:

− ο δηµόσιος τοµέας έχει την ευθύνη για το νοµικό πλαίσιο και τους ελέγχους

− ο ιδιωτικός τοµέας για τις επενδύσεις

− και οι δυο τοµείς σε θέµατα επικοινωνίας προς τον κλάδο και συναπόφασης σε 

δύσκολα θέµατα

� η ολιστική προσέγγιση µε γνώµονα τις µελλοντικές ανάγκες της τουριστικής αγοράς για 

τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος δράσεων και µέτρων µε στόχο τη 

συνολική αναβάθµιση και την προσαρµογή / ανταπόκριση στις νέες και µελλοντικές 

ανάγκες της αγοράς. Σχηµατικά:

Χρηµατοοικονοµικά 
Κίνητρα

Τεχνική Βοήθεια 
προς ΜΜΕ

Εφαρµογή: 
Αποφάσεις & Έλεγχοι

Νοµοθεσία & 
Κανονισµοί

Μέτρα Εφαρµογής:
Αναβάθµιση Τάξης
Αλλαγή Κατηγορίας
Αλλαγή Χρήσης

Απόσυρση
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η διεθνής εµπειρία κατέδειξε (βλ. προηγούµενο κεφάλαιο) οτι τα µέτρα αναβάθµισης και 

απόσυρσης χωρίζονται σε µέτρα Τουριστικής Πολιτικής Ποιότητας (Αναβάθµιση Παρεχοµένων 

Τουριστικών Υπηρεσιών) και σε µέτρα Χωροταξικής µορφής. Αν και οι 2 αυτές δέσµες µέτρων 

είναι διακριτές, ο σχεδιασµός των µέτρων πρέπει να είναι ενιαίος ώστε όλες οι προσπάθειες 

να συντείνουν προς τον ίδιο στόχο: την αναβάθµιση του Τουριστικού Προϊόντος.

Στον επόµενο πίνακα γίνεται παράθεση των στρατηγικών επιλογών (βάσει της διεθνούς 

εµπειρίας) και των σχετικών εξειδικεύσεων για την περίπτωση των καταλυµάτων χαµηλών 

κατηγοριών της Κύπρου. Τα µέτρα διακρίνονται σε Προτεινόµενα και Μη Προτεινόµενα και 

γίνεται σύντοµη σχετική αιτιολόγηση. Η ανάλυση των Προτεινόµενων µέτρων και του 

περιεχοµένου τους γίνεται στα επόµενα κεφάλαια:

- Κεφάλαιο 8: Μέτρα Τουριστικής Πολιτικής Ποιότητας 

- Κεφάλαιο 9: Μέτρα Χωροταξίας

Μέτρα Τουριστικής Πολιτικής Ποιότητας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

Αναβάθµιση (Προτεινόµενη) Για Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Γ’ κατηγορίας ή 

Τουριστικά ∆ιαµερίσµατα που αναβαθµίζονται σε 

Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Β’ ή ανώτερης κατηγορίας.

ή

Για ∆ιαµερίσµατα χαµηλών κατηγοριών κάθε µορφής 

που αντικειµενικά δεν έχουν τη δυνατότητα (πχ µικρά 

δωµάτια ή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων) να 

αναβαθµιστούν σε Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα Β’ ή 

ανώτερης κατηγορίας, αναβαθµίζουν όµως τις ανέσεις 

τους σε αντίστοιχο επίπεδο.

Τεχνική Βοήθεια (Προτεινόµενη) Τεχνική Βοήθεια µε τη µορφή Marketing και 

Εκπαίδευσης προς τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν 

των κινήτρων αναβάθµισης. Η Τεχνική Βοήθεια θα είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα 

επιθυµούν να λάβουν χρηµατοδότηση.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ/Ξ: JBR HELLAS – ΜANSYSTEMS - ΦΑΙ∆ΩΝΟΣ

ΚΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

_________________________________________________________________________
44

Αλλαγή Κατηγορίας Η επιλογή αυτή δεν είναι εφικτή λόγω των υποδοµών

(Μη Προτεινόµενη) των καταλυµάτων χαµηλών κατηγοριών που δεν τους 

επιτρέπουν να µετατραπούν, πχ σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων. Επιπλέον, µε δεδοµένη την χαµηλή και 

φθίνουσα πληρότητα των άλλων κατηγοριών 

καταλυµάτων (βλ. Πίνακες 3-4 έως 3-7) δεν θεωρούµε 

σκόπιµο να δοθούν κίνητρα στις υπό µελέτη κατηγορίες 

ώστε να µετατραπούν σε καταλύµατα άλλων – ήδη 

προβληµατικών – κατηγοριών.

Μέτρα Χωροταξίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

Αλλαγή Χρήσης (Προτεινόµενη) Μεταφορά µέρους του δοµηµένου εµβαδού σε 

τουριστική ανάπτυξη σε άλλη τουριστική ζώνη και 

κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου και ανέγερση νέου 

µε βάση τις ισχύουσες πρόνοιες των τοπικών σχεδίων 

της περιοχής.

ή

Μετατροπή της χρήσης του κτιρίου σε άλλη 

επιτρεπόµενη, χωρίς δικαίωµα µεταφοράς συντελεστή, 

µε ταυτόχρονη εξαγορά µέρους των απαιτούµενων 

χώρων στάθµευσης.

Απόσυρση – Κατεδάφιση µε στόχο τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου & parking

(Προτεινόµενη) Απαλλοτρίωση

ή

Κατεδάφιση υφισταµένων οικοδοµών, υποχρεωτική 

τοπιοτέχνηση και µεταφορά µέρους του δοµηµένου 

εµβαδού σε τουριστική ζώνη και υπολοίπων 

τετραγωνικών µέτρων δοµηµένου εµβαδού σε τ.µ. 

αντίστοιχης αξίας σε άλλη περιοχή δέκτη.

Αύξηση συντελεστή δόµησης για Το µέτρο αυτό αφορά στην «κατ΄ εξαίρεση» αύξηση του

επενδύσεις ειδικών τουριστικών συντελεστή δόµησης προκειµένου  να  γίνουν ειδικές 

υποδοµών (Μη Προτεινόµενη) τουριστικές επενδύσεις, π.χ. για spa, συνεδριακά 

κέντρα, ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Ένα τέτοιο 

µέτρο δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος για τις 

κατηγορίες που εξετάζει η παρούσα µελέτη αφού οι 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ/Ξ: JBR HELLAS – ΜANSYSTEMS - ΦΑΙ∆ΩΝΟΣ

ΚΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

_________________________________________________________________________
45

προαναφερθείσες επενδύσεις απευθύνονται σε 

υψηλότερης στάθµης πελατεία. Από την άλλη πλευρά,

σε περίπτωση που ο ΚΟΤ εφαρµόσει µια ολιστική 

προσέγγιση (όπως στις περιπτώσεις της Μάλτας, της 

Κροατίας και της Ισπανίας), επεκτείνοντας την πολιτική 

αναβάθµισης σε όλες τις κατηγορίες, το εν λόγω µέτρο 

χρειάζεται να µελετηθεί σε βάθος και πιθανώς να 

υλοποιηθεί ανάλογα.

Συνδυαστικά Μέτρα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

Αντικατάσταση (Μη Προτεινόµενη) Με τον όρο αντικατάσταση εννοούµε την κατεδάφιση 

του υπάρχοντος κτιρίου και την αντικατάστασή του από 

άλλη τουριστική µονάδα άλλης κατηγορίας ή τάξης. 

Εκτιµούµε οτι η επιλογή αυτή αφ’ ενός εµπίπτει στην 

περίπτωση αλλαγής χρήσης, αφ’ ετέρου λόγω της θέσης 

των εν λόγω µονάδων οι δυνατότητες µετατροπής τους 

σε άλλη τουριστική χρήση είναι µάλλον ανύπαρκτη.

Απόσυρση – Ανταλλαγή Γης Η σχετική περίπτωση αφορά στην απόσυρση της υπάρ-

Νέα Μονάδα (Μη Προτεινόµενη) χουσας µονάδας (βλ. αν.), όπου αντί της µεταφοράς 

τετραγωνικών µέτρων θα γίνεται ανταλλαγή της 

απελευθερούµενης γης µε άλλη του Κυπριακού 

∆ηµοσίου επί της οποίας θα ανεγείρεται νέα σύγχρονη 

µονάδα. Η λύση αυτή χρήζει διερεύνησης από τις 

αρµόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες.

Συνεπώς, ακολουθώντας την διεθνή πρακτική (βλ. 1η έκθεση Κεφάλαιο 6 και ιδιαίτερα 6.2) 

προτείνεται µια δέσµη συµπληρωµατικών µέτρων που όλα κατατείνουν στην αναβάθµιση του 

τουριστικού προϊόντος των καταλυµάτων χαµηλών κατηγοριών (βλ. επ. γράφηµα). Σύµφωνα 

µε τη διεθνή εµπειρία (βλ. κεφ. 6) ο ΚΟΤ και οι λοιποί αρµόδιοι φορείς θα πρέπει να 

εξετάσουν τις δυνατότητες εφαρµογής των προαναφερθέντων µέτρων και στις λοιπές 

(ανώτερες) κατηγορίες µετά τη σχετική επεξεργασία τους, που θα βασίζεται στην ανάλυση 

των δεδοµένων και προοπτικών που αντιµετωπίζουν οι κατηγορίες αυτές.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ/Ξ: JBR HELLAS – ΜANSYSTEMS - ΦΑΙ∆ΩΝΟΣ

ΚΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

_________________________________________________________________________
46

Εκτίµηση αριθµού µονάδων που θα υπαχθούν στα προτεινόµενα κίνητρα

Λόγω της µη βιώσιµης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες µονάδες χαµηλών 

κατηγοριών, εκτιµούµε οτι σχεδόν το σύνολο θα επωφεληθούν κάποιας µορφής κινήτρου. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, αναµένεται οτι ένα ποσοστό 80% των περιπτώσεων 

που θα επωφεληθούν των κινήτρων θα επωφεληθούν των κινήτρων Ποιότητας ενώ ένα 20% 

των κινήτρων Χωροταξίας µε συνηθέστερη περίπτωση την Αλλαγή Χρήσης. Συνεπώς κατά 

την εκτίµησή µας 

- περίπου 160 µονάδες θα εκµεταλλευτούν τα κίνητρα Πολιτικής Ποιότητας 

- και περίπου 40 µονάδες τα κίνητρα Χωροταξίας.

Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα

Οικονοµικά κίνητρα

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δόθηκαν από τον ΚΟΤ και το γραφείο Εφόρου ∆ηµοσίων 

Ενισχύσεων, εκτιµάται οτι η έγκριση των σχετικών κινήτρων µπορεί να υλοποιηθεί σε 

διάστηµα ενός µηνός από την υποβολή της σχετικής πρότασης από τον ΚΟΤ στον Υπουργό 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και την προώθηση του σχετικού αιτήµατος στον 

Υπουργό Οικονοµικών και στον Έφορο ∆ηµοσίων Ενισχύσεων.

Πολεοδοµικά κίνητρα

Κατά τις εκτιµήσεις µας (ελλείψει απάντησης της Πολεοδοµίας σε σχετικό ερώτηµά µας) για 

την έγκριση των πολεοδοµικών κινήτρων θα χρειαστούν, από τη στιγµή που θα κινηθεί η 

διαδικασία στο Υπουργικό Συµβούλιο,

- περίπου 2 µήνες ώστε να δοθεί η έγκριση του Πολεοδοµικού Συµβουλίου

- και περίπου άλλοι 2 µήνες, ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες

Πολιτική Ποιότητας

Αναβάθµιση

Τεχνική Βοήθεια

Χωροταξία

Αλλαγή Χρήσης

Απόσυρση

Αναβάθµιση 

Τουριστικού 

Προϊόντος
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προτείνουµε µόλις δοθεί η έγκριση του Πολεοδοµικού Συµβουλίου και προκειµένου να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όπως δηµοσιευθεί σχετική «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» προς τα ενδιαφερόµενα καταλύµατα για να υπαχθούν στο Πρόγραµµα.

∆ιάρκεια Μέτρων

Τα προτεινόµενα µέτρα θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στο τελικό «τουριστικό 

προϊόν» της Κύπρου όσο µεγαλύτερης εφαρµογής τύχουν. Για το λόγο αυτό σκόπιµο είναι να 

δοθεί ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται ώστε να ανταποκριθούν 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό και βάσει της διεθνούς εµπειρίας, 

προτείνεται όπως τεθεί 5ετής ορίζοντας εφαρµογής των µέτρων ( 2 χρόνια για την σχετική 

αίτηση συν άλλα 3 για την υλοποίηση) µε δυνατότητα ανανέωσης του προγράµµατος για 

άλλα 2 ή 5 χρόνια.

Γενική Παρατήρηση

∆εδοµένης της κυκλικότητας του τουρισµού και των παραπάνω χρονικών περιορισµών, είναι 

κρίσιµο η όλη διαδικασία να κινηθεί το ταχύτερο δυνατόν ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση 

των µέτρων από την επόµενη «νεκρή» σεζόν Οκτώβριος 2005 – Μάρτιος 2006.
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8. ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

8.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β Η ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στόχος Κινήτρων

Στόχος αυτών των κινήτρων είναι η αναβάθµιση των µονάδων χαµηλών κατηγοριών σε 

µονάδες οργανωµένων διαµερισµάτων Β ή ανώτερης κατηγορίες.

Αποδέκτες Κινήτρων

∆ιακρίνουµε 2 κατηγορίες πιθανών αποδεκτών των κινήτρων:

α. τα οργανωµένα ή τουριστικά διαµερίσµατα που έχουν τη δυνατότητα να 

αναβαθµιστούν σε οργανωµένα τουριστικά διαµερίσµατα Β ή ανώτερης τάξης,

β. τα οργανωµένα ή τουριστικά ή επιπλωµένα διαµερίσµατα που αντικειµενικά δεν 

έχουν αυτήν τη δυνατότητα (π.χ. µικρά δωµάτια ή έλλειψη κοινοχρήστων χώρων).

Για τα καταλύµατα της περίπτωσης α, τα κίνητρα θα έχουν εφαρµογή µόνο στις περιπτώσεις 

εκείνες που αναβαθµίζονται σε οργανωµένα διαµερίσµατα Β ή ανώτερης κατηγορίας. 

Για τα καταλύµατα της περίπτωσης β, λόγω της αντικειµενικής δυσκολίας αναβάθµισής τους 

σε Β ή ανώτερης κατηγορίας Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα, τα κίνητρα θα έχουν εφαρµογή σε 

όσα καταλύµατα αναβαθµίζουν τον εξοπλισµό τους σε αντίστοιχο καταλυµάτων Β ή ανώτερης 

κατηγορίας. Κατά περίπτωση, θα είναι δυνατόν, βάσει του Κανονισµού 79 του ΚΟΤ περί 

αποκλίσεων, να αναβαθµισθεί ένα κατάλυµα σε Β ή ανώτερη κατηγορία ακόµα και αν δεν 

πληροί όλα τα κριτήρια.

Είδος Κινήτρων

Τα προτεινόµενα κίνητρα έχουν τη µορφή

α) της επιδότησης των τόκων (100%10) ή µέρους της επένδυσης και η χρηµατοδότηση 

γίνεται µε βάση τον κανόνα de minimis11 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10 Το µέτρο αυτό µπορεί να εφαρµοσθεί µερικά ή και καθόλου αναλόγως της δηµοσιονοµικής 

κατάστασης της χώρας. Σε περίπτωση που η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφασίσει να περιορίσει την 

επιδότηση σε µικρότερο ποσοστό, ανάλογα αποµειώνονται και οι επιδοτήσεις.
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ή 

β) φορολογικών κινήτρων12 µε τη µορφή της δυνατότητας αντιµετώπισης των σχετικών 

επενδύσεων ως εξόδων και συνεπώς άµεσης έκπτωσης της σχετικής επενδυτικής 

δαπάνης – χωρίς δηλαδή κεφαλαιοποίηση και απόσβεση – από τα κέρδη της χρονιάς.

Όµως, µε δεδοµένο το χαµηλό φορολογικό συντελεστή εταιρειών (10%) που ισχύει στην 

Κύπρο, αλλά και τα µεγέθη και την οικονοµική απόδοσή των περισσοτέρων υπό µελέτη 

µονάδων, είναι πιθανόν η φορολογική απαλλαγή να µην αποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο. 

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που, µετά από σχετική µελέτη και προσαρµογή, τα 

προτεινόµενα µέτρα εφαρµοσθούν και στις λοιπές (ανώτερες) κατηγορίες, το µέτρο αυτό 

µπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό επενδυτικό κίνητρο, ιδιαίτερα για τις µεγαλύτερες 

µονάδες. 

Προτείνουµε όπως η υλοποίηση του εν λόγω ευεργετήµατος βασισθεί στο σκεπτικό οτι οι 

επενδύσεις αυτές αποτελούν «αρχικές επενδύσεις» (initial investment).

Προκρίνονται οι δύο αυτές µορφές ενίσχυσης ώστε 

- αφ’ ενός οι επιχειρηµατίες να συµµετέχουν στον κίνδυνο της επένδυσης αναβάθµισης 

και (στην περίπτωση επιδότησης των τόκων) οι χρηµατοδοτούσες τράπεζες να 

ελέγχουν την δυνατότητα αποπληρωµής των δανείων και, µε τον τρόπο αυτό, να

διασφαλίζεται η σκοπιµότητα της σχετικής επένδυσης 

και

- αφ’ ετέρου, στην περίπτωση της επιδότησης, το ποσό της επιδότησης να µην 

υπερβαίνει τον κανόνα de minimis για την συντριπτική πλειοψηφία των µονάδων.

Κοστολόγηση κινήτρου

Στους ακόλουθους Πίνακες 8-1 και 8-2 γίνεται µια αρχική εκτίµηση του κόστους 

αναβάθµισης ενός διαµερίσµατος σε Β ή ανώτερη τάξη καθώς και του κόστους ανακαίνισης 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η κοστολόγηση έχει γίνει µε βάση τη σύγκριση των 

προδιαγραφών των υπό µελέτη καταλυµάτων µε τις ελάχιστες της Β΄ τάξης όπως αυτές

συνοπτικά παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 5.

11 Με βάση τον εν λόγω κανόνα, εξαιρούνται των Κοινοτικών περιορισµών οι επιδοτήσεις µέχρι 

€ 100.000 ανά τριετία ανά επιχείρηση, αφού το ποσό αυτό θεωρείται αρκετά χαµηλό ώστε να µην 

επηρεάζει τον ελεύθερο ανταγωνισµό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε 

πληροφορίες, αναµένεται οτι το ποσό των € 100.000 σύντοµα θα αναθεωρηθεί στα € 120.000.
12 για άλλα φορολογικά κίνητρα, συνδεδεµένα µε τα πολεοδοµικά κίνητρα, βλ. σελ 58.
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Πίνακας 8-1: Κόστος Ανακαίνισης ανά ∆ιαµέρισµα

∆απάνη Λ.Κ.

Μπάνιο γενικά 800

Κρεβάτια – Κοµοδίνα - Κεφαλάρια 500

2 Καρέκλες – 1 Καναπές – 1 Τραπέζι 600

Βαλιτσοθήκη – Τραπέζι 100

Κουζίνα πάγκοι 720

Φούρνος Αέρα – Μάτια – Αποσµητύρας 350

Τραπέζι και 4 Καρέκλες 300

Ψυγείο 100

Πλακίδια 50τ.µ. Χ ΛΚ12 600

Φωτιστικά Γενικά 150

Κλιµατισµός 400

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 400

∆ιάφορα 280

Σύνολο 5.300

Για τους υπολογισµούς του επόµενου πίνακα, έχει γίνει η παραδοχή οτι ένα διαµέρισµα, κατά 

µέσο όρο, καταλαµβάνει 55 τµ, περιλαµβανοµένων και των διαδρόµων, βεραντών, χωλ κλπ. 

Με βάση την παραδοχή αυτή και το µέσο µέγεθος κάθε µονάδας (~20 διαµερίσµατα), έγινε

υπολογισµός συνολικού κόστους ανακαίνισης της «τυπικής µονάδας» ( 20 * 55 τµ. = 1.100 

τµ.) και στη συνέχεια η αναγωγή σε τιµές ανά διαµέρισµα, όπως στον Πίνακα 8-2.
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Πίνακας 8-2: Κόστος Ανακαίνισης Εσωτερικών 
και Εξωτερικών Χώρων

Με βάση τους Πίνακες 8-1 και 8-2 προκύπτει οτι το κόστος ανακαίνισης ανά δωµάτιο είναι 

7.950 ΛΚ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί περίπου 10% για αµοιβές αρχιτεκτόνων

και µηχανικών, διοικητικά, τραπεζικά και άλλα έξοδα, δηλαδή περίπου 800 ΛΚ.

Συνεπώς, το συνολικό κόστος ανακαίνισης εκτιµάται σε 8.750 ΛΚ ανά διαµέρισµα.

∆απάνη

Θερµοµόνωση ορόφων

ΛΚ

450

Εγκατάσταση νέων ηλιακών 
θερµοσυσσωρευτών, για ζεστό νερό και 
δεξαµενών ύδατος

600

Εξωτερικών παραθύρων µε νέα (διπλών 
υαλοπινάκων) 360

Βαφή – συντήρηση εξωτερικών επιφανειών 200

Εξωτερικός καλλωπισµός αυλών:
1. οδικής πλευράς, φύτευση, 

πλακόστρωση, λεκάνες, ανθοδοχεία κ.α.
2. οπίσθιας - εσωτερικής αυλής, 

πλακόστρωση, φύτευση δένδρων κ. α. 

280

350

Κατεδάφιση παράνοµων προσθηκών στο ισόγειο 200

Εξωτερικός φωτισµός 260

∆ιάφορα - απρόβλεπτα 150

Σύνολο 2.850

Μείον επιχορήγηση ~20% θερµοµόνωσης 
ορόφων και εγκατάστασης νέων ηλιακών 
θερµοσυσσωρευτών

200

Καθαρό Σύνολο 2.650
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Ακολουθούν οι πίνακες 8-3 και 8-4 µε τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις ανά δωµάτιο µε δάνειο 3 ή 

6 ετών και επιτόκιο 8% (τρέχοντα επιτόκια στην Κύπρο).

Πίνακας 8-3 : Τοκοχρεωλυτικές ∆όσεις 
6ετούς ∆ανείου ανά ∆ιαµέρισµα

Πίνακας 8-4: Τοκοχρεωλυτικές ∆όσεις
3ετούς ∆ανείου ανά ∆ιαµέρισµα

Ύψος ∆ανείου 8.750 ΛΚ Ύψος ∆ανείου 8.750 ΛΚ
Επιτόκιο 8% Επιτόκιο 8%
∆ιάρκεια 6 έτη ∆ιάρκεια 3 έτη

Αρχικό 
Κεφάλαιο

Ετήσια 
∆όση Τόκοι Κεφάλαιο

Αρχικό 
Κεφάλαιο

Ετήσια 
∆όση Τόκοι Κεφάλαιο

8.750 1.893 700 1.193 8.750 3.395 700 2.695
7.557 1.893 605 1.288 6.055 3.395 484 2.911
6.269 1.893 502 1.391 3.144 3.395 252 3.144
4.878 1.893 390 1.503 Σύνολο 10.186 1.436 8.750
3.375 1.893 270 1.623 2.476 €
1.753 1.893 140 1.753

Σύνολο 11.357 2.607 8.750 Μέσο Μέγεθος 20 ∆ιαµερίσµατα
4.494 € Σύνολο τόκων 28.718 ΛΚ

49.513 €
Μέσο Μέγεθος 20 ∆ιαµερίσµατα
Σύνολο τόκων 52.131 ΛΚ

89.881 €

Όπως αναφέρθηκε, προτείνεται όπως η επιδότηση πάρει την µορφή επιδότησης του 100% 

των τόκων που, για µια µέση µονάδα µεγέθους 20 δωµατίων (βλ. Πίνακα 3-1), ανέρχεται σε 

περίπου 25.000 ΛΚ ανά τριετία είτε το δάνειο είναι 6ετές είτε 3ετές. ∆εδοµένου οτι µε την 

κατά 100% επιδότηση των τόκων, οι ξενοδόχοι δεν έχουν αντικίνητρο αν καθυστερήσουν 

την αποπληρωµή του δανείου, είναι προς συµφέρον τους το 6ετές δάνειο που επιτρέπει 

µικρότερες δόσεις για την αποπληρωµή του κεφαλαίου και η περαιτέρω ανάλυση βασίζεται σε 

αυτήν την παραδοχή.

Εναλλακτικά για περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν θέλουν να λάβουν δάνειο µπορεί να 

προβλεφθεί επιδότηση ανά διαµέρισµα για πλήρη ανακαίνιση, που θα εκταµιεύεται ανάλογα 

µε την πρόοδο των εργασιών. Η επιδότηση προτείνεται να είναι σε αντιστοιχία µε τους 

επιδοτούµενους τόκους του 3 ετούς δανείου, δηλαδή της τάξεως του 20% της επένδυσης. 

Εκτίµηση Κόστους Αναβάθµισης µε 100% επιδότηση τόκων

Όπως αναφέρθηκε (βλ. κεφ. 7) εκτιµούµε οτι 160 περίπου επιχειρήσεις θα εκµεταλλευτούν 

τα κίνητρα Αναβάθµισης. Με µέσο εκτιµώµενο µέγεθος τα 20 δωµάτια το συνολικό κόστος 

ανέρχεται σε :

- µε 6ετή δάνεια: ~ 8.300.000 ΛΚ, σε διάστηµα 6 ετών τουλάχιστον, λαµβανοµένου 

υπόψη και του χρόνου υποβολής αιτήσεων.

- µε εφάπαξ επιδότηση: : ~ 5.600.000 ΛΚ σε διάστηµα 1 έως 3 ετών.
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Πρόσθετες προϋποθέσεις

Πρόσθετες προϋποθέσεις για την επιτυχία των κινήτρων είναι η αυστηρή εφαρµογή των 

κριτηρίων σε κάθε κατηγορία και τάξη ώστε οι έλεγχοι να «κατευθύνουν» τις µονάδες προς 

αναβάθµιση. Επίσης θα πρέπει να συνεχισθεί η πολιτική µη αδειοδοτήσεως άλλων µονάδων 

στις χαµηλές κατηγορίες.

8.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Στόχος Κινήτρων

Στόχος αυτών των κινήτρων είναι να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς τις επενδύσεις 

αναβάθµισης ώστε εκτός από τις υποδοµές να βελτιωθούν και οι άϋλοι παράγοντες 

λειτουργίας των µονάδων αυτών που υφίστανται αυξηµένες πιέσεις από τις τελευταίες 

εξελίξεις στην τουριστική αγορά (µείωση πελατείας από τους tour operators, πολύ µικρή 

διάρκεια της τουριστικής σεζόν, αυξηµένες απαιτήσεις τουριστών) και στερούνται κινήτρου 

να επενδύσουν στην αναβάθµιση των µονάδων τους εάν δεν έχουν µια σταθερή ροή 

πελατών. 

Ο προτεινόµενος µηχανισµός Μάρκετινγκ ακολουθεί τη λογική των product clubs που 

λειτουργούν µε επιτυχία σε διάφορες χώρες (π.χ. Αυστρία, Γαλλία, Καναδάς) και θα είναι 

ανοικτός σε όλα τα ενδιαφερόµενα ξενοδοχειακά και λοιπά καταλύµατα οικογενειακής 

µορφής και µικρού µεγέθους. Βασική δραστηριότητα αυτού του µηχανισµού θα είναι το e-

marketing και η δηµιουργία ενός συστήµατος κρατήσεων συνδεδεµένου µε το Internet και τα 

GDS, ώστε να υπάρχει απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή και να αµβλυνθεί η 

εξάρτηση από τους tour operators. Για την καθιέρωση του νέου product club στη διεθνή 

τουριστική αγορά θα απαιτηθεί το κατάλληλο branding (στη λογική του «Cyprus – The

Family Experience») καθώς και µια αρχική χρηµατοδότηση από τον ΚΟΤ και τις Επαρχίες. Εν 

συνεχεία θα αυτοχρηµατοδοτείται µέσω ετησίων εισφορών των καταλυµάτων και της 

είσπραξης µιας µικρής προµήθειας επί των κρατήσεων. Οι ενέργειες που θα αναπτύξει ο νέος 

µηχανισµός Μάρκετινγκ θα περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ιστοσελίδας µε booking engine και 

τη διενέργεια e-marketing, την έκδοση έντυπου οδηγού καταλυµάτων, τη συµµετοχή σε 

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, τις δηµόσιες σχέσεις καθώς και τη συνεργασία µε αεροπορικές 

εταιρίες και τουριστικούς πράκτορες στις χώρες-στόχους. Για τη λειτουργία του product club

θα απαιτηθεί στελέχωση µε 3-5 άτοµα.
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Αποδέκτες Κινήτρων

Ως αποδέκτες των κινήτρων ορίζονται όλες οι µονάδες που θα τύχουν των κινήτρων 

αναβάθµισης. Προτείνουµε η ένταξη στα κίνητρα τεχνικής βοήθειας να είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση ώστε κάποια µονάδα να µπορεί να επωφεληθεί των κινήτρων αναβάθµισης.

Επίσης, προκειµένου να τηρηθεί η αρχή ίσων ευκαιριών, προτείνουµε τα κίνητρα τεχνικής 

βοήθειας να είναι διαθέσιµα και σε όσα από τα Οργανωµένα ∆ιαµερίσµατα είναι ήδη σε Β΄ ή 

ανώτερη τάξη και θέλουν να επωφεληθούν από αυτά.

Είδος Κινήτρων

Η προτεινόµενη τεχνική βοήθεια είναι 2 ειδών:

- Ενέργειες marketing

o Σχεδιασµός, υλοποίηση και διαχείριση, περιλαµβανοµένου search engine

optimization, σε σταθερή βάση µιας ιστοσελίδας για οργανωµένα διαµερίσµατα 

Β ή ανώτερης κατηγορίας. Η ιστοσελίδα αυτή θα περιλαµβάνει και 

πληροφορίες για τις διάφορες περιοχές της Κύπρου ώστε να αποτελεί πόλο 

προσέλκυσης επισκεπτών στο νησί. Η ιστοσελίδα αυτή µπορεί να αποτελέσει 

µέρος της υπό εκπόνηση / ανάπτυξη στρατηγικής του ΚΟΤ για e-marketing.

o Συλλογική προβολή των ιδίων καταλυµάτων σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

µέσω των διαφόρων εκθέσεων που συµµετέχει ο ΚΟΤ.

- Εκπαίδευση σε ξενοδοχειακά θέµατα:

o Οροφοκοµίας

o Εξυπηρέτησης Πελατών

o Υγιεινή και Ασφάλεια

o Παρασκευή Πρωϊνού

o Γενικές Γνώσεις ∆ιαχείρισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

- Εκπαίδευση σε Ξένες Γλώσσες

Προτείνεται όπως οι αρχικές ενέργειες marketing (το «στήσιµο» δηλαδή του µηχανισµού), η 

εκπαίδευση σε ξενοδοχειακά θέµατα και η εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες είναι δωρεάν 

παροχή (σε συνδυασµό µε τις διαθέσιµες επιδοτήσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού (βλ. κατ.)). Η χρηµατοδότηση να γίνει µε βάση τον κανόνα de minimis (βλ. αν.) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, για τις ενέργειες marketing, µέσα στο ίδιο πλαίσιο που έγινε η 

χρηµατοδότηση της εταιρείας Αγροτουρισµού.
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Κοστολόγηση κινήτρου

Ακολουθεί εκτίµηση του κόστους των ανωτέρω παροχών:

- Ενέργειες Marketing

o Internet Site (mini portal): εφ’ άπαξ 20  - 30.000 ΛΚ

o Εκπροσώπηση σε Εκθέσεις που ήδη συµµετέχει ο ΚΟΤ: 0 έως 30.000 ΛΚ 

ετησίως (για τον αναλογούντα χώρο)

o Έκδοση έντυπου οδηγού καταλυµάτων: 30 - 50.000 ετησίως

o Μισθοδοσία 3-5 ατόµων: 30-70.000 ΛΚ ετησίως

o Ταξιδιωτικές και λοιπές λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες δηµοσίων 

σχέσεων: 10 - 30.000 ετησίως

- Εκπαίδευση σε ξενοδοχειακά θέµατα

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι µονοήµερα. Το συνολικό κόστος για κάθε 

µονοήµερο σεµινάριο υπολογίζεται στις ΛΚ 1.500.  Επίσης τα σεµινάρια αυτά µπορούν 

να οργανωθούν σαν ανοικτά σεµινάρια και να τύχουν επιδότησης από την Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού µέχρι και 50%. 

o Επιχειρήσεις που θα τύχουν των κινήτρων (βλ. κεφ. 2): 160

o Άτοµα ανά επιχείρηση ανά σεµινάριο: 2 

o Αριθµός σεµιναρίων ανά εκπαιδευτικό κύκλο σεµιναρίων: 5

o Άτοµα ανά σεµινάριο: 12,5 (ανώτατο 15, ελάχιστο 10)

o Συνεπώς, προβλέπονται συνολικά περίπου 125 σεµινάρια (= 160 * 2 * 5 / 12,5)

o Κόστος ανά σεµινάριο: 1.500 ΛΚ

o Επιδότηση από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού: 750 ΛΚ

o Συνολικό Κόστος: 95.000 ΛΚ εφ’ άπαξ

o Κόστος ανά Επιχείρηση: 600 ΛΚ εφ’ άπαξ

- Εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες

Όλα τα σεµινάρια ξένων γλωσσών υπολογίζονται στις έξη ηµέρες ανά γλώσσα µε 

συνολικό κόστος ΛΚ 7.000.  Επίσης τα σεµινάρια αυτά µπορούν να οργανωθούν σαν 

ανοικτά σεµινάρια και να τύχουν επιδότησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού µέχρι και 50%. 

o Επιχειρήσεις που θα τύχουν των κινήτρων (βλ. κεφ. 2): 160

o Άτοµα ανά επιχείρηση ανά σεµινάριο: 2

o Άτοµα ανά σεµινάριο: 12,5 (ανώτατο 15, ελάχιστο 10)

o Συνεπώς, προβλέπονται συνολικά περίπου 25 σεµινάρια (= 160 * 2  / 12,5)

o Κόστος ανά σεµινάριο: 7.000 ΛΚ

o Επιδότηση από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού: 350 ΛΚ
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o Συνολικό Κόστος: 87.500 ΛΚ εφ’ άπαξ

o Κόστος ανά Επιχείρηση: 550 ΛΚ εφ’ άπαξ

Εκτίµηση Κόστους Τεχνικής Βοήθειας

Ελάχιστο Μέγιστο

- Ενέργειες Marketing

Εφ΄άπαξ

o Internet 20.000 30.000

Ετησίως

o Συλλογική Εκπροσώπηση 0 30.000

o Έκδοση έντυπου οδηγού 30.000 50.000

o Μισθοδοσία 30.000 70.000

o Ταξιδιωτικές & Λειτουργικές ∆απάνες 10.000 30.000

- Εκπαίδευση 

Εφ΄άπαξ

o σε ξενοδοχειακά θέµατα 80.000 110.000

o σε ξένες γλώσσες 70.000 100.000

Σύνολο

Εφ΄άπαξ 170.000 240.000

Ετησίως 70.000 180.000

Μ.Ο. 

εφ’ άπαξ 205.000

ετησίως 160.000

Συνοπτικά, προτείνεται όπως :

- ο ΚΟΤ χρηµατοδοτήσει τις εφ’ άπαξ δαπάνες, δηλαδή 170 – 240.000 ΛΚ

- το ετήσιο κόστος διατήρησης και λειτουργίας του µηχανισµού marketing (70 –

180.000 ΛΚ) αναληφθεί από τον φορέα υλοποίησης του προγράµµατος,  π.χ.

o µέσω διαφηµιστικών banners στη σχετική ιστοσελίδα

o  ετήσιας συνδροµής των καταλυµάτων που θα συµµετέχουν (πχ 100-300 ΛΚ 

ανά κατάλυµα αναλόγως κατηγορίας και δυναµικότητας)

o µέσω προµηθειών επί των διενεργουµένων κρατήσεων.
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9. ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Τα χωροταξικά µέτρα, γενικά, θεωρούνται σαν αποτελεσµατικά κίνητρα για την επίτευξη των 

στόχων της µελέτης. Βέβαια, η επιλογή της διατήρησης, αλλαγής ή / και απόσυρσης της 

υφιστάµενης χρήσης ή της κατεδάφισης ενός τουριστικού καταλύµατος χαµηλής κατηγορίας 

είναι δικαίωµα του ιδιοκτήτη. Προς ενθάρρυνση της ορθότερης άσκησης του δικαιώµατος 

αυτού αναφορικά µε υφιστάµενα χαµηλής κατηγορίας τουριστικά καταλύµατα, προτείνονται 

τα πιο κάτω µέτρα / κίνητρα που καλύπτουν τις περιπτώσεις:

• ∆ιατήρησης της υφιστάµενης χρήσης του τουριστικού καταλύµατος.

• Αλλαγής της υφισταµένης χρήσης του τουριστικού καταλύµατος.

• Απόσυρσης των κλινών του τουριστικού καταλύµατος.

9.1 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η περίπτωση ως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί θνησιγενή επιλογή αφού αυτά τα 

καταλύµατα έχουν κάθε χρόνο και λιγότερη προσελκυστικότητα.

Είναι δυνατό κάποιος ιδιοκτήτης να αποφασίσει, για ίδιους λόγους, να διατηρήσει ένα 

χαµηλής κατηγορίας τουριστικό κατάλυµα και ακόµα να κάνει σε αυτό ανακαινίσεις, 

επιδιορθώσεις, βαψίµατα, εκσυγχρονισµό εξοπλισµού, εγκατάσταση κλιµατισµού κτλ. 

ευελπιστώντας ότι θα επαναφέρει την προγενέστερη του προσελκυστικότητα.

Από την έρευνα που έχει γίνει διαφαίνεται ότι όσο και να «ανακαινισθούν» αυτά τα 

καταλύµατα δεν µπορούν να επιβιώσουν και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς 

και στους ποιοτικούς στόχους που έχει θέσει ο ΚΟΤ. Μια τέτοια επιλογή από ιδιοκτήτη ενός 

τέτοιου τουριστικού καταλύµατος, είναι εκτός πλαισίων της πολιτικής του ΚΟΤ που στοχεύει 

στην αναβάθµιση αυτού του τουριστικού προϊόντος.

Τέτοιου είδους ανακαινίσεις, φυσικά, αποτελούν πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη και δεν 

χρειάζονται ενθάρρυνση από οποιοδήποτε αφού η αγορά τις επιβάλλει. Επίσης, τέτοιες 

ανακαινίσεις δεν χρειάζονται πολεοδοµική άδεια ή άδεια οικοδοµής γιατί αποτελούν εργασίες 

συντήρησης και σαν τέτοιες εξαιρούνται της ανάγκης αδειών.

Για τον ΚΟΤ µια τέτοια επιλογή δεν αποτελεί περίπτωση ειδικής πολιτικής η εφαρµογής 

ειδικών ευνοϊκών, για τον ιδιοκτήτη, µέτρων.
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9.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Αυτή η περίπτωση αποτελεί µία καλή επιλογή γιατί είναι συµφέρουσα και οικονοµική αφού, 

ενδεχοµένως, σηµαίνει και την διατήρηση του κτιρίου που στεγάζει το χαµηλής κατηγορίας 

τουριστικό κατάλυµα. Μια τέτοια επιλογή δεν επιτρέπει την αύξηση του όγκου, ύψους, 

εµβαδού ή του αριθµού ορόφων του κτιρίου αλλά επιτρέπει αλλαγή της χρήσης του σε χρήση 

ή χρήσεις που επιτρέπονται από το συναφές Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο ή ∆ήλωση 

Πολιτικής). Για παράδειγµα θα ήταν δυνατό το υφιστάµενο τουριστικό κατάλυµα χαµηλής 

κατηγορίας να µετατραπεί σε γραφεία, διαµερίσµατα µόνιµης διαµονής, καταστήµατα στο 

ισόγειο κ.ά.

Το άµεσο πλεονέκτηµα αυτής της επιλογής είναι ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει τεράστιο 

όφελος γιατί το ακίνητό του παραµένει ανεπηρέαστο από τις ουσιαστικές µειώσεις των 

συντελεστών δόµησης που επήλθαν τα τελευταία χρόνια. Εκτιµάται ότι το όφελος αυτό σε 

διάφορες περιπτώσεις θα είναι και πέραν του 80% του επιτρεπόµενου σήµερα συντελεστή 

δόµησης.

Επιπλέον, το µέτρο της ‘αλλαγής χρήσης’ µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω µε την απαλλαγή

από την υποχρέωση καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (20%)13.  Ένα τέτοιο µέτρο 

µπορεί να βασισθεί στο σκεπτικό οτι οι επενδύσεις αυτές αποτελούν «αρχικές επενδύσεις» 

(initial investment).

Με βάση τα πιο πάνω προβλέπονται εναλλακτικά οι πιο κάτω διατάξεις, για αυτές τις

περιπτώσεις:

9.2.1 ∆ιάταξη Α (Μεταφορά µ2 – Κατεδάφιση - Νέα Ανάπτυξη)

Μεταφορά µέχρι 40% του δοµηµένου εµβαδού του τουριστικού καταλύµατος (δότη) χαµηλής 

κατηγορίας. Σαν δοµηµένο εµβαδόν δεν θα λογίζονται οι καλυµµένοι χώροι στάθµευσης και 

οι τυχόν βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, υπόγεια, ψυκτικοί θάλαµοι κ.ά.). Η µεταφορά, που 

σηµαίνει και πώληση, θα γίνεται µόνο προς τουριστική ανάπτυξη σε τουριστική ζώνη σε 

οποιοδήποτε µέρος της Κύπρου. Η µεταφορά θα λογίζεται ισότιµα βάσει της αξίας ανά µ2 

τεµαχίου του ακίνητου δότη ως προς το τεµάχιο του ακίνητου δέκτη. Αν για παράδειγµα η 

13 για άλλα φορολογικά κίνητρα, συνδεδεµένα µε τα ποιοτικά κίνητρα, βλ. σελ 49.
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αξία της γης στην περιοχή δέκτη ανά 2 φορές περισσότερη από αυτή στην περιοχή δότη τότε 

για κάθε 2 µ2 µεταφοράς από τον δότη θα δέχεται 1 µ2 ο δέκτης. Αυτή η µεταφορά θα 

γίνεται µε τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

• Ο δότης δύναται να διαµοιράσει, σε πέραν του ενός δέκτη, τα προς µεταφορά µ2 που 

δικαιούται.

• Ο δέκτης δύναται να δεχθεί µόνο τόσα µ2 ώστε να µη υπερβαίνουν το 33% του 

ισχύοντος, στην τουριστική ζώνη του δέκτη, αντίστοιχου συντελεστή δόµησης.

• Τα µεταφερόµενα µ2 θα καταγράφονται στους αντίστοιχους τίτλους ιδιοκτησίας. Με βάση 

την εκτιµηµένη, από το κτηµατολόγιο, αξία των µεταφερόµενων µ2  από τον δότη θα 

καταβάλλεται 2% στην τοπική\ ές αρχή \ ές και 2% στο κτηµατολόγιο, ήτοι ολικά 4%, 

ως τέλη. Η σχέση των προς µεταφορά µ2 µεταξύ της αξίας γης δέκτη και δότη θα 

καθορίζεται από το Κτηµατολόγιο. Η αξία των προς µεταφορά µ2 θα κατατίθεται στο 

Κτηµατολόγιο και θα µεταβιβάζεται στον ιδιοκτήτη του τεµαχίου δότη µε την κατεδάφιση 

όλων των επί του τεµαχίου δότη οικοδοµών. 

• Με την καταβολή των τελών θα εκδίδεται σχετική περί τούτου διαβεβαίωση από το 

Κτηµατολόγιο ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση πολεοδοµικής άδειας καθ΄ υπέρβαση

του ισχύοντος συντελεστή δόµησης για το ακίνητο δέκτη, ως και η δέουσα καταγραφή 

από την οικεία πολεοδοµική αρχή, των επιπρόσθετων µ2 που τυχόν δικαιούται ο δέκτης 

και των τυχόν υπόλοιπων για µελλοντική µεταφορά από τον δότη. Το µέτρο αυτό 

αναµένεται ότι θα καλύψει και υπερβάσεις σε δόµηση από υφιστάµενα ξενοδοχεία ή άλλα 

τουριστικά καταλύµατα στις τουριστικές ζώνες. Με τη διάταξη αυτή όλες οι οικοδοµές στο 

τεµάχιο δότη θα πρέπει να κατεδαφιστούν και ο ιδιοκτήτης του τεµαχίου δότη θα δύναται 

να το αναπτύξει βάσει των προνοιών του οικείου Σχεδίου Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο και 

∆ήλωση Πολιτικής) που συνήθως, διαλαµβάνουν χαµηλότερο συντελεστή δόµησης από 

αυτό βάσει του οποίου κτίστηκε το χαµηλής κατηγορίας τουριστικό κατάλυµα. Σε αυτή 

την διάταξη το κίνητρο είναι η µεταφορά του 40% του δοµηµένου εµβαδού του χαµηλής 

κατηγορίας τουριστικού καταλύµατος, σε τουριστικό κατάλυµα ποιότητας στην 

κατάλληλη περιοχή (ζώνη).

9.2.2 ∆ιάταξη Β (Αλλαγή Χρήσης)

∆ιατήρηση του υφιστάµενου κτιρίου ως έχει (ή του κτιρίου που έχει άδεια να λειτουργεί ως 

τουριστικό κατάλυµα) αλλά µε νέες χρήσεις που επιτρέπονται βάσει του ισχύοντος Σχεδίου 

Ανάπτυξης, που συνήθως προνοεί, εµπορική, γραφειακή ή και οικιστική χρήση στην περιοχή 

όπου το εν λόγω τουριστικό κατάλυµα. Το µεγάλο, για τον ιδιοκτήτη του χαµηλής κατηγορίας 
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τουριστικού καταλύµατος, πλεονέκτηµα αυτής της πρόνοιας είναι ότι η νέα χρήση στην 

υφιστάµενη οικοδοµή επιτρέπει την δηµιουργία ωφέλιµου εµβαδού κατά πέραν του 80% του 

κανονικά επιτρεπόµενου, ως ήδη αναφέρθηκε.

Τούτο αποτελεί µέτρο πολύ επωφελές για τον ιδιοκτήτη του υφιστάµενου τουριστικού 

καταλύµατος.

Επειδή, αυτή η διευθέτηση συνεπάγεται και παρεκκλίσεις κάποιων προνοιών των ισχυόντων 

Σχεδίων Ανάπτυξης διευκρινίζεται ότι η αρµόδια πολεοδοµική αρχή θα πρέπει να δύναται να 

χορηγεί πολεοδοµική άδεια στα υπό αλλαγή χρήσης χαµηλής κατηγορίας τουριστικά 

καταλύµατα για τις πιο κάτω παρεκκλίσεις:

• ∆ηµιουργία οικιστικών µονάδων έκαστης ολιγότερου εµβαδού του καθοριζόµενου 

ελάχιστου στο αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης αλλά όχι λιγότερου εµβαδού ή και αριθµού 

των υφιστάµενων αντίστοιχων τουριστικών διαµερισµάτων.

• Πρόνοια χώρων στάθµευσης κατά 25% λιγότερων των απαιτούµενων και µε τη 

δυνατότητα εξαγοράς ποσοστού µέχρι του 33% των οφειλόµενων υπόλοιπων χώρων 

στάθµευσης. Με αυτή την δυνατότητα επί τόπου θα προνοείται, περίπου, το 50% των 

απαιτούµενων χώρων στάθµευσης· τούτο είναι µέτρο πολύ ευνοϊκό για τους ιδιοκτήτες 

των προς αλλαγή χρήσης τουριστικών καταλυµάτων χαµηλών κατηγοριών. και

• ∆ιατήρηση των υφισταµένων διαστάσεων και κατασκευών των πηγαδιών ανελκυστήρων, 

διαδρόµων, διόδων διαφυγής κ.ά. ασχέτως, αν δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα / όρια 

που καθορίζόνται αρµοδίως για παρόµοιες περιπτώσεις.

9.3 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΛΙΝΩΝ

∆ιάταξη Γ (Απόσυρση κλινών και δηµιουργία ιδιωτικού ανοικτού χώρου)

Η διάταξη αυτή αποβλέπει στην απόσυρση κλινών µέσω απαλλοτρίωσης από το ∆ηµόσιο ή 

µέσω κατεδάφισης χαµηλής κατηγορίας τουριστικού καταλύµατος από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη 

του µε κάποια για αυτό ωφελήµατα ως τα πιο κάτω:

• Απαλλοτρίωση: Ο τρόπος αυτός είναι απλός αλλά συνεπάγεται δαπάνες για το ∆ηµόσιο 

(απαλλοτρίουσα αρχή). Με την απαλλοτρίωση του ακινήτου σκοπείται η κατεδάφιση του, 

κατάργηση των κλινών (απόσυρση) και µετατροπή του απαλλοτριωθέντα χώρου σε 

τοπιοτεχνηµένο χώρο στάθµευσης, πάρκο ή χώρο για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Για να 

είναι νοµότυπα ορθή η απαλλοτρίωση θα πρέπει, βάσει της σχετικής νοµολογίας, να 

βασίζεται σε µελέτη για την επιλογή του χώρου που να καταδεικνύει την µοναδική του 
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καταλληλότητα για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης και θα πρέπει να υπάρχουν 

αρχιτεκτονικά σχέδια και εκτιµήσεις της σκοπούµενης διαµόρφωσης του, ως και πρόνοια 

στον προϋπολογισµό. Το µέτρο τούτο είναι το έσχατο και πιο επαχθές σχέδιο για την 

απόσυρση χαµηλής κατηγορίας τουριστικών καταλυµάτων.

Ενδεικτική κοστολόγηση του προγράµµατος απαλλοτρίωσης της Μαγιόρκας (βλ. αν. σελ. 

39) ανέρχεται στο ύψος των 20.000.000 ΛΚ

• Κατεδάφιση υφισταµένου τουριστικού καταλύµατος και µετατροπή του γηπέδου του σε 

ιδιωτικό ανοικτό χώρο. Με τον τρόπο αυτό σκοπείται η αραίωση της ανάπτυξης στην 

περιοχή, η απόσυρση χαµηλής κατηγορίας κλινών και κατεδάφιση οικοδοµών που 

έπαυσαν να ικανοποιούν τις ανάγκες για τις οποίες αρχικά ανεγέρθηκαν και η δηµιουργία 

ιδιωτικού ανοικτού χώρου που δυνατό να ωφελεί παρακείµενη ανάπτυξη, ενδεχοµένως, 

του ίδιου ιδιοκτήτη. Η επιλογή αυτού του τρόπου απόσυρσης χαµηλών κατηγοριών 

κλινών διαλαµβάνει:

- Μεταφορά µέχρι 40% του δοµηµένου εµβαδού του τουριστικού καταλύµατος (δότη) 

χαµηλής κατηγορίας όπως ορίζεται στη ∆ιάταξη Α.

- Μεταφορά του υπόλοιπου δοµηµένου εµβαδού του τουριστικού καταλύµατος σε 

οποιαδήποτε περιοχή δέκτη µε βάση την ίδια διαδικασία και φόρµουλα που διέπουν 

την µεταφορά σε τουριστική ανάπτυξη σε τουριστική ζώνη.

- ∆έουσα σηµείωση στα Βιβλία του Κτηµατολογίου και στους σχετικούς τίτλους 

ιδιοκτησίας (δότη-δέκτη) και στα αρχεία των εµπλεκόµενων τοπικών και 

πολεοδοµικών αρχών της υπό αναφορά µεταφοράς µ2. Η µεταφορά γίνεται µετά την 

πλήρη κατεδάφιση των επί του τεµαχίου δότη οικοδοµών.

- Ο δέκτης δύναται να δεχθεί µόνο τόσα µ² ώστε να µη υπερβαίνουν το 33% του 

ισχύοντος αντίστοιχου συντελεστή δόµησης στην ζώνη του δέκτη.

- Με την κατεδάφιση του χαµηλής κατηγορίας τουριστικού καταλύµατος του δότη ο 

ιδιοκτήτης τούτου οφείλει εντός 6 µηνών, ή ως άλλως ήθελε ορισθεί, να 

τοπιοτεχνήσει το τεµάχιο δότη προς ικανοποίηση της τοπικής αρχής. Το 

τοιουτοτρόπως κενωθέν τεµάχιο δότη θα ήτο δυνατό να χρησιµοποιηθεί σαν 

τοπιοτεχνηµένος ιδιωτικός χώρος στάθµευσης µετά από χορήγηση σχετικής 

πολεοδοµικής άδειας και άδειας οικοδοµής. Και

- Επί του τεµαχίου δότη, µετά την κατεδάφιση των επ’ αυτού οικοδοµών, δεν θα 

επιτρέπεται η ανέγερση οποιασδήποτε οικοδοµής πλην σκιαδίων για σκοπούς 

στάθµευσης οχηµάτων, εγκαταστάσεων δηµόσιας ωφελείας (υποσταθµών ΑΗΚ, 
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ΑΤΥΚ, αντλιοστασίων λυµάτων, όµβριων, κλπ.), διαδρόµων/µονοπατιών,  ανθο-

δόχων, περίφραξης, τοιχίσκων αντιστήριξης, κ.ά. παρόµοιας φύσης κατασκευών.

9.4. ΓΕΝΙΚΑ

• Θα επιτρέπεται η µεταφορά από διάφορους δότες σε διάφορους δέκτες µέχρι 

εξαντλήσεως του επιτρεπόµενου µέγιστου ποσοστού µεταφοράς 40% και µέχρι 

συµπλήρωσης του επιτρεπόµενου µέγιστου ποσοστού αποδοχής (33%).

• Τα µεταφερόµενα και αποδεχόµενα ποσοστά και µ2 θα καταγράφονται στα βιβλία του 

Κτηµατολογίου, αρχεία πολεοδοµικών και τοπικών αρχών και θα σηµειώνονται στους 

οικείους τίτλους ιδιοκτησίας.

• Για τη µεταφορά και αποδοχή µ2 πληρώνονται τέλη από το δότη ως ορίζεται.

• Οι παρούσες ∆ιατάξεις θα ισχύουν για περίοδο 5 ετών ή για τέτοια πέραν των 5 ετών 

περίοδο ως ήθελε καθορισθεί στα οικεία Σχέδια Ανάπτυξης δυνάµει των προνοιών του 

Νόµου περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 90/72 και ως αυτός έχει κατά καιρούς 

τροποποιηθεί.

• Η εφαρµογή των παρόντων διατάξεων δυνατό να πραγµατοποιηθεί µε Εντολή του 

Υπουργού Εσωτερικών, δυνάµει των προνοιών του άρθρου 6 του Νόµου περί 

Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, 90/72. Τα υπόλοιπα µέτρα δυνατό να εφαρµοσθούν µε την 

δηµοσίευση σχετικών διατάξεων του ΚΟΤ.

• Οι πιο πάνω προτεινόµενες διατάξεις εκφράζουν το πλαίσιο των προτεινόµενων 

χωροταξικών µέτρων και δεν αποτελούν πλήρως, από νοµικής πλευράς, διατυπωµένο 

κανονισµό. και

• Τα προτεινόµενα στην παρούσα µελέτη µέτρα, οικονοµικά, χωροταξικά, κ.ά. θα πρέπει 

να τύχουν, αρµοδίως, νοµοτεχνικής επεξεργασίας προτού δηµοσιευθούν στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα ή άλλως πως.

9.5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

∆εν έχει µελετηθεί / εξετασθεί το ενδεχόµενο όπως χαµηλής κατηγορίας τουριστικά 

καταλύµατα µετατραπούν, µετά από κάποιες βελτιώσεις, σε µικρά αστικά ξενοδοχεία, γιατί 

τούτο θα συνεπάγεται τροποποίηση των κανονισµών του ΚΟΤ αναφορικά µε την ελάχιστη 

έκταση γης για την ανέγερση τουριστικού καταλύµατος (20.000 µ2) και γιατί ένα τέτοιο 

ενδεχόµενο δεν συµπεριλαµβάνεται στους όρους εντολής της παρούσας µελέτης.
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Το ενδεχόµενο δηµιουργίας κανονισµών που να επιτρέπουν την ανέγερση και λειτουργία 

µικρών αστικών ξενοδοχείων µελετάται αρµοδίως από καιρό χωρίς σαφή κατάληξη. Μόνο στη 

Λευκωσία έχει επιτραπεί η ανέγερση τέτοιων ξενοδοχείων γιατί είναι η πρωτεύουσα, είναι 

µοιρασµένη και είναι µεσόγεια. Η ανάγκη για τέτοια ξενοδοχεία στο κέντρο των άλλων 

πόλεων (παραλιακών) είναι πιεστική και συστήνεται όπως η σχετική µελέτη διεκπεραιωθεί το 

συντοµότερο. Ίσως µε την διεκπεραίωση της εν λόγω µελέτης να καταστεί αναγκαία και η 

µερική αναθεώρηση της παρούσας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

O κατάλογος του Παραρτήµατος έχει βασισθεί 

στο αρχείο «ActiveUnitsandTourApts.xls», µε ηµεροµηνία 08/10/04, που µας εδόθη από τον ΚΟΤ 

καθώς και στην έντυπη έκδοση «Hotel Guide»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ κ. de BRUYN ΣΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ


