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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο6/2017 

 
 

ΘΕΜΑ: “Κτήμα Κύψα Χαλκιδικής” 
 
Συνάδελφοι, 
 
 Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Νο16 της 27-9-2016 αποφασίσαμε, κατά 

πλειοψηφία, να εγκρίνουμε προκαταρκτική μελέτη για τις εργασίες που χρειάζονται 

να γίνουν στο κτήμα μας, στην ΚΥΨΑ Χαλκιδικής, για να λειτουργήσει ως μία 

οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση. 

Η συγκεκριμένη τοποθεσία ενδείκνυται απόλυτα για να φιλοξενήσει την 

παραπάνω χρήση αφού βρίσκεται σε μια αδόμητη περιοχή που παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα όπως εύκολη πρόσβαση μέσω του οδικού δικτύου, γειτνίαση με 

κέντρα εξυπηρέτησης και παραλίες, ενώ προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα και 

στο βουνό. 

 Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί :  

 Από κεφάλαια του Ταμείου μας 

 Από κεφάλαια του ΣΕΤΑΠ 

 Από χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 

 Από συνεργασία με την Τράπεζα 

 

Η μεγάλη αγροτική έκταση προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικών 
εγκαταστάσεων για την ανέγερση μίας πλήρους οργανωμένης κατασκήνωσης που 
μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά σε άλλες της περιοχής. Όπως γνωρίζεται, η 
Κατασκήνωση λειτουργούσε μέχρι το 2010. 
 Η κατασκήνωση μπορεί να έχει οικολογικό χαρακτήρα, επειδή πρόκειται για 

περιοχή όπου υπάρχει υδροβιότοπος και ζει συγκεκριμένο είδος χελώνας, εξ ου και 

η ονομασία της περιοχής. 

Συνάδελφοι, 

 Όλοι έχουμε την δυνατότητα να την επισκεφτούμε και να περάσουμε 

μερικές ημέρες στο βουνό και στη θάλασσα. Το κτήμα ανήκει σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ και 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επίσκεψη και να χαρείτε τις απαράμιλλες 

ομορφιές ΤΟΥ.  
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 Σας επισυνάπτουμε την μελέτη με Θέμα : “Κατευθυντήριο πλάνο 

λειτουργίας και κατάταξης κατηγορίας Κατασκήνωσης” (πατήστε εδώ). 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. 

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΑΣ                                       ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
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