
Αγαπητοί φίλοι της Ομάδας Save Erimitis, 

Όπως υποσχέθηκα, επισυνάπτω τυπικό Πίνακα αξιολόγησης της "επένδυσης" της 

NCH Capital σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.  

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 

Με την υπόθεση ότι ο επενδυτής θα προχωρήσει σε ξενοδοχειακή επένδυση, όπως 

ισχυρίζεται, αυτή θα οδηγήσει: 

 

1. Σε συνεχή αρνητικά αποτελέσματα χρήσεις την πρώτη πενταετία μετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, διαμορφώνοντας αρνητική θέση στην αξιολόγηση τόσο 

της εταιρικής της αξίας με Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR) στο -3,09% και 

αντίστοιχης απομείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της με ΕΒΑ -8,76% 

 

2. Επειδή καμία εταιρία της φύσης της NCH Capital δεν μπορεί να προχωρήσει σε 

μια τέτοιου είδους επένδυση ύψους 100 εκ€ περίπου με αυτά τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, είναι προφανές ότι θα προχωρήσει στην αξιοποίηση της δυνατότητας 

που ορίζεται στην ΜΠΕ του ΤΑΙΠΕΔ παραγραφος 1.3.1.3 (σελ 14-17) όπου εκεί 

εμφανίζεται πολύ καθαρά: 

 

"...Με την τροποποίηση του ν. 3986/2011 προβλέπεται για τα ακίνητα που εντάσσονται 

στην κατηγορία χρήσεων γης Παραθεριστικό- Τουριστικό Χωριό, η πολεοδόμηση 

τους, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία αυτοτελών οικοπέδων (που διευκολύνει 

τη μεταβίβαση) σε αντίθεση με το σενάριο 7.1.2.1 κατά το οποίο επιτρέπεται μόνον η 

σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας..." 

 

Ως εκ τούτου, η εταιρία NCH Capital και οι τοπικοί της υποστηρικτές ψεύδονται 

ως προς τις προθέσεις τους (ξενοδοχειακή επένδυση επιπέδου Costa Navarino με 

δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας) με την πιθανή κατασκευή μόνο μικρό 

ξενοδοχείο 7.500τμ (δηλαδή λιγότερες από 50 θέσεις εργασίας)  και στα υπόλοιπα 

οικόπεδα με την κατασκευή εξοχικών σπιτιών για πώληση (και μάλιστα με τις 

μέγιστες πολεοδομικές παρεκκλίσεις), μιας και μόνο με αυτό το επενδυτικό πλάνο η 

σχετική επένδυση τους μπορεί να έχει θετική απόδοση. 

 

3. Με αυτά τα δεδομένα, οι επιπτώσεις από την προδιαγεγραμμένη επένδυση της 

NCH Capital προβλέπει την εγκατάσταση 1470 κατοίκων (540 μόνιμοι στις 

κατοικίες,. Αυτοί απαιτούν νερό που η μελέτη MΠE την υπολογίζει περίπου σε 

36.000κμ/χρόνο πάνω από το σημερινό αρνητικό ισοζύγιο του πρωην Δήμου 

Κασσιώπης (που ήδη έχει δημοπρατήσει έργο αφαλάτωσης χωρίς αυτό τον 

υπολογισμό του πρόσθετου όγκου +το κόστος δικτύων μέχρι τον Ερημίτη). Αυτό 

σημαίνει: 

    3.1 Το κόστος της δημόσιας επένδυσης για την αφαλάτωση του Δήμου Κέρκυρας 

θα πρέπει να επιβαρυνθεί με ένα πρόσθετο ελάχιστο κόστος 20-22εκ€ (δηλαδή όσα 

είναι περίπου και τα χρήματα που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ από την παραχώρηση 

δικαιωμάτων επιφανείας για 99 έτη από τους επενδυτές ) για να καλύψει την 

πρόσθετη ζήτηση, χωρίς το κόστος δικτύων μεταφοράς του. Με λίγα λόγια, σε αυτή 

την περίπτωση θα χρεωθεί ο Δήμος Κέρκυρας το ισόποσο της επένδυσης του 

επενδυτή για να καλύψει τις ανάγκες της επένδυσής του με δημόσια κεφάλαια και 

λειτουργικά ενδεχομένως μικρότερα από την "μηδενική λύση" της ΜΠΕ (δημιουργία 

περιβαλλοντολογικού πάρκου στην Περιοχή με διαχείρισή του από τον Δήμο) 

    3.2 Εναλλακτικά, αν μπει και αυτό το κόστος των 20-22εκ€ στην επένδυση (για 



δημιουργία ιδιωτικής μονάδας αφαλάτωσης) κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει τα 

σπιτάκια τους, εκτός από τους πάρα πάρα πολύ πλούσιους τροφίμους ΚΑΠΗ, αφού ο 

μηνιαίος λογαριασμός του νερού γίνεται απαγορευτικός λόγω του ενεργειακού 

κόστους (θα υπερβεί περίπου 1,5€/λίτρο το 2020 σύμφωνα με την πρόβλεψη 

ενεργειακού κόστους της LukOil). Και στην περίπτωση που αποφασίσουν να 

εγκαταστήσουν ΑΠΕ για να μειώσουν το κόστος ενέργειας, δεν τους φτάνουν όλα τα 

στρέμματα της έκτασης, μαζί με τα δασικά. Επιπρόσθετα, σε μια τέτοια περίπτωση το 

κατασκευαστικό κόστος ανεβαίνει σε απαγορευτικά όρια! Με άλλα λόγια, με αυτά 

που λένε εμφανίζονται ότι δεν είναι ...καλοί επενδυτές. Και επειδή είναι, μάλλον δεν 

θα κάνουν τίποτα και να προσπαθήσουν να μεταπουλήσουν τα δικαιώματα που 

αγόρασαν από το ΤΑΙΠΕΔ σε άλλον με κάποιο κέρδος-(μη ξεχνάμε τι δουλειά κάνει 

αυτό το fund: Real Estate) 

    3.3 Η πρόσθετη λύση για την δημιουργία υπόγειων δεξαμενών για την 

συγκέντρωση των λιμνών απορροής (για να αμβλυνθεί το προηγούμενο κόστος αλλά 

και το πολύ μεγαλο κόστος του παραγόμενου αναγκαίου  νερού, μιας και χωρίς αυτή 

την παρέμβαση το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο γίνεται απαγορευτικό) θα στερήσει από 

τους σημερινούς 2 υδροβιότοπους αναγκαία ύδατα για την διατήρηση των 

οικοσυστημάτων τους. Σημειώνεται ότι η ΜΠΕ προβλέπει αναγνωρίζει σημαντική 

όχληση της τοπικής άγριας πανίδας, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των κατασκευών. 

Αλλά δεν προτείνει κανένα μέτρο! 

Σημείωση: Για την διαμόρφωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του μοντέλου 

αξιολόγησης της επένδυσης που οδηγεί σε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όπως στο 

σημείο 1 πιο πάνω, χρησιμοποιήθηκε η συμφερότερη λύση για τον επενδυτή, δηλαδή 

η μετακύλιση του κόστους επένδυσης για αφαλάτωση στον Δήμο. 

 

4. To τίμημα της μεταβίβασης δικαιωμάτων επιφανείας από το ΤΑΙΠΕΔ για 99 
χρόνια είναι 23εκ€ για την απόκτηση του δικαιώματος της επιφάνειας, (επιπλέον 
2,3 εκατ. ευρώ αφορούν στη πιθανή συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στη μελλοντική 
υπεραξία του ακινήτου μετά από έξι χρόνια που δεν υπολογίστηκαν στο μοντέλο 
αξιολόγησης της επένδυσης), ενώ σε 75 εκατ. ευρώ εκτιμάται από τον επενδυτή 
το σύνολο της επένδυσης για την "ήπια ανάπτυξη του ακινήτου" κατά την ίδια 
χρονική περίοδο". Αρα το τιμημα κτησης αξιοποιήσιμης γης (υπολογίζεται στα 
182 στρέμματα από το σύνολο της έκτασης) για τον επενδυτή είναι 126€/τμ ,  
πολύ χαμηλότερα και από τα 148€/τμ που αγόρασε η Lamda Development το 

ακίνητο στο Ελληνικό. Στην περίπτωση που το τίμημα κτήσης γής της επένδυσης 

ακολουθούσε όλα όσα ισχύουν στην τοπική αγορά γης στην Κέρκυρα, ενδεχομένως 

να γίνεται ασύμφορη για τον επενδυτή ακόμα και η λύση της κατασκευής εξοχικών 

κατοικιών με ιδιωτική πολεοδόμηση της περιοχής χωρίς την κατασκευή ξενοδοχείου, 

εκτός αν η τιμή πώλησής τους είναι μεγαλύτερη από τα 4.500€/τμ. 

 

Με τα πιο πάνω, το συμπέρασμα που εξάγεται ασφαλώς είναι ότι η 

επιχειρούμενη πώληση δικαιωμάτων επιφανείας από το ΤΑΙΠΕΔ στην NCH 

Capital οδηγεί σε επενδύσεις που είναι επισφαλείς και επικίνδυνες με αρνητικό 

ισοζύγιο και στο περιβάλλον και στην τοπική οικονομία αλλά και στην ίδια την 

επένδυση.  

 

Γιάννης Χατζηχρήστος 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

Πιστοποιημένος εκτιμητής RICS από την διεθνή εταιρία εκτιμητών King Sturge. 

Πρωην Διοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 



 

Για την κατασκευή των μοντέλων χρησιμοποιήθηκαν μόνο δημοσιευμένες 

πληροφορίες που αφορούν την επένδυση όπως: 

1. http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=495933 

2. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=548010 

3. H ΜΠΕ που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ 

(http://www.hradf.com/sites/default/files/uploads/kassiopi-smpe-el.pdf) 

4. Η μελέτη της πρόβλεψης διαμόρφωσης του ενεργειακού κόστους της LukOil 

(http://www.lukoil.com/materials/doc/documents/Global_trends_to_2025.pdf ) και 

ιδιαίτερα όσα αναφέρονται στον Πίνακα της σελίδας 21, στοιχείο που καθορίζει 

αποφασιστικά τόσο την τουριστική κίνηση όσο και το κόστος των ξενοδοχειακών 

μονάδων 

5. Όλα όσα αναφέρθηκαν σε συνεντεύξεις της εταιρίας NCH Capital 

6. Οι υποθέσεις που αναφέρονται στα αντίστοιχα φύλλα του επισυναπτόμενου 

κειμένου. 

 

 

ΥΓ. Μπορείτε ελεύθερα να δημοσιοποιήσετε αυτή την εργασία και τα πορίσματά της 

πριν ή κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου που σχεδιάζετε. Στην διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, διευκρίνηση στα πιο πάνω ή για 

όποιο άλλο στοιχείο κρίνετε ότι μπορεί να βοηθήσει τον αγώνα σα 
 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=495933
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=548010
http://www.hradf.com/sites/default/files/uploads/kassiopi-smpe-el.pdf
http://www.lukoil.com/materials/doc/documents/Global_trends_to_2025.pdf

