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Κοινι Ομάδα Εργαςίασ  

Συμβουλίου Θεςμικοφ Πλαιςίου/ ΣΘΕΠ και Τοπικισ Επιτροπισ Θιρασ 

με τθ ςυνεργαςία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ Κλθρονομιάσ  

 

  Θζςεισ προσ τθν διαβοφλευςθ του Διμου Θιρασ για το υπό εκπόνθςθ  
Ειδικό Πολεοδομικό χζδιο (ΕΠ)  

 

Θ ΕΛΛΕΤ κεωρεί πολφ κετικι τθν ζγκαιρθ διοργάνωςθ μιασ διαβοφλευςθσ, εν τω γεννάςκαι των προτάςεων 
τθσ μελζτθσ ΕΡΣ, και ευελπιςτεί ότι οι επεξεργαςίεσ και προτάςεισ που ζχει ιδθ κατακζςει1 ςτο πλαίςιο του 
ςτρατθγικοφ μασ ςτόχου ότι γνϊμονασ για τον χωρικό ςχεδιαςμό πρζπει να είναι θ φζρουςα ικανότθτα 
του τόπου, κα είναι χριςιμεσ ςτο μελετθτι και ςτον Διμο.  Ωςτόςο θ ςυμμετοχι με προτάςεισ κα ιταν 
πολφ πιο τεκμθριωμζνθ αν είχε δθμοςιοποιθκεί τουλάχιςτον το πρϊτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ (Α ενότθτα, 
διάγνωςθ), που κα ζδινε μια εικόνα τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ με ςτατιςτικά ςτοιχεία και τθσ αξιολόγθςθσ 
που κάνει ο μελετθτισ των μζχρι ςιμερα ακολουκοφμενων πολιτικϊν.  

Ρολφ βαςικό ςτοιχείο τθσ διαβοφλευςθσ κα είναι  θ ΣΜΡΕ (Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων) και ο διάλογοσ επί των εναλλακτικϊν ςεναρίων που κα επεξεργαςτεί, διότι - ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ-  «Σθμαντικό ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ τθσ Κφριασ Μελζτθσ του ΕΠΣ αποτελεί ο 
ςυντονιςμόσ τθσ με τθ ΣΜΠΕ και τισ άλλεσ υποςτθρικτικζσ  μελζτεσ και θ  ενςωμάτωςθ ςτθ διαδικαςία 
εκπόνθςισ τθσ των ςυμμετοχικών διαδικαςιών/διαβουλεφςεων» 

Ζτςι, ςϋ αυτό το ςτάδιο επιφυλαςςόμεκα να διατυπϊςουμε τισ προτάςεισ που είναι επείγοντοσ χαρακτιρα 
και ϊριμεσ και αυτζσ που απαιτοφν μια αποςαφινιςθ ότι κα αντιμετωπιςκοφν από τθν μελζτθ ΕΡΣ, παρά 
ον πιεςμζνο χρόνο εκπόνθςισ τθσ.  

 

1. Θζςεισ αρχισ για τον χαρακτιρα και τισ κεςμικζσ δυνατότθτεσ του ΕΠ 

Θ κζςθ αρχισ του Β τεφχουσ προτάςεων τθσ ΕΛΛΕΤ (Λοφνιοσ 2021) ιταν θ ανάγκθ ενίςχυςθσ των 
δυνατοτιτων και εργαλείων του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ϊςτε να υπερβεί  τθν πεπατθμζνθ οδό τθσ 
κανονιςτικισ μόνο λειτουργίασ, και να ςυμπεριλάβει διαχειριςτικά μζτρα επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα που 
κα λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά και ςε ςυνζργεια με τισ αμιγείσ ρυκμίςεισ χριςεων γθσ και δόμθςθσ. Υπό 
το πνεφμα αυτό, αφενόσ κα πρζπει να εξαντλθκοφν τα ρυκμιςτικά περικϊρια που προκφπτουν από τον 
νόμο, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν παράδοςθ ρφκμιςθσ ςτθν Ελλάδα (όπωσ οι ΗΟΕ του εξωαςτικοφ 
χϊρου), αφετζρου να δοκοφν ςαφείσ κατευκφνςεισ προσ άλλουσ τομείσ πολιτικισ, ϊςτε να υπάρξει 
ςυνζργεια του χωρικοφ με τον τομεακό ςχεδιαςμό και πολιτικζσ, αλλά και να υπάρξει οριηόντια διείςδυςθ 
τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςε άλλεσ πολιτικζσ.  

 

A. Το κεφ.Ρ.5. των προδιαγραφϊν προβλζπει να δϊςει θ μελζτθ ΕΡΣ: κατευθφνςεισ για άλλουσ 
ςχεδιαςμοφσ και πολιτικζσ (κεφ.Π.5.), κάτι που υποδεικνφει τθν ανωτζρω κεϊρθςθ. Εξειδικεφοντασ 
όμωσ τουσ τομείσ, οι προδιαγραφζσ περιορίηονται κυρίωσ ςε πολεοδομικοφ χαρακτιρα πολιτικζσ όπωσ θ 
πολιτικι κατοικίασ, βιώςιμθσ κινθτικότθτασ, ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ, οικιςτικισ ανάπτυξθσ, και 
ανάδραςθσ προσ τον υπερκείμενο ςχεδιαςμό. Γνϊμθ μασ είναι ότι ο μελετθτισ κα πρζπει να εμβακφνει 

                                                 
1 Α. Καταγραφι Δεδομζνων Υπολογιςμοφ Φζρουςασ Λκανότθτασ Διμου Κιρασ:  

https://atlantea.news/wp-content/uploads/2021/07/katagrafi-dedomenon-ypologismou-ferousas-ikanotitas-dimou-thiras.pdf 
και Β. ΚΘΑ ΚΑΛ ΑΕΛΦΟΛΑ. Ανάπτυξθ με ςεβαςμό ςτθν Φζρουςα Λκανότθτα του τόπου: Download - MEGA 

https://atlantea.news/wp-content/uploads/2021/07/katagrafi-dedomenon-ypologismou-ferousas-ikanotitas-dimou-thiras.pdf
https://mega.nz/file/Ck5AEaRb#Wa3ShvsBMBN_zvfMvutOgA2QY23ukcaexpOFAe4Worw
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ιδιαίτερα ςτο κζμα αυτό και να διατυπϊςει προτάςεισ, εν είδει ειςθγθτικϊν κατευκφνςεων  ςε πολλοφσ 
τομείσ, κυρίωσ δε  αναπτυξιακοφ / χωροταξικοφ χαρακτιρα, κάτι που εντάςςεται εξ άλλου τόςο ςτθν 
ολοκλθρωμζνθ αςτικι ανάπτυξθ, όςο και ςτθν «ανάδραςθ» προσ τον υπερκείμενο  (χωροταξικό και 
τομεακό) ςχεδιαςμό. Κα είναι δε ιδιαίτερα χριςιμο οι προτάςεισ αυτζσ να διατυπωκοφν ςτο ςτάδιο τθσ 
διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ ϊςτε να βρεκεί ο κατάλλθλο τρόποσ να ενςωματωκοφν ςτο ΕΡΣ (πχ ςτο 
πρόγραμμα εφαρμογισ)  Άλλωσ ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ χάνει τον χαρακτιρα του ωσ οριηόντια κεϊρθςθ 
και ςφνδεςθ αναπτυξιακϊν, κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και χωρικϊν πολιτικϊν (ςφμφωνα και με τισ 
ςφγχρονζσ κατευκφνςεισ από τα ευρωπαϊκά και άλλα διεκνι όργανα και προγράμματα) και 
αποςτεϊνεται ςε απλι «ρφκμιςθ των χριςεων γθσ», ςτοιχείο που ςυνιςτά τθν αδυναμία του, όπωσ ζχει 
αποδειχκεί ειδικά ςτθν Σαντορίνθ, όπου (α) θ μθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ, ζχει πάρει μεγάλεσ 
διαςτάςεισ και (β) το εργαλείο τθσ ΗΟΕ ιταν κυρίωσ προλθπτικοφ / αποτρεπτικοφ χαρακτιρα αι δεν 
μποροφςε να ενιςχυκεί με προωκθτικά μζτρα.  

Για παράδειγμα θ προςταςία τθσ αγροτικισ γθσ και του τοπίου, δεν μπορεί να ςτθριχκεί αποκλειςτικά 
ςε μζτρα περιοριςμοφ τθσ δόμθςθσ και τθσ αρτιότθτασ, αλλά κα πρζπει να ενιςχυκεί με μζτρα 
οικονομικισ ςτιριξθσ των παραγωγϊν, όπωσ φοροαπαλλαγζσ από τον ΕΝΦΛΑ ενιςχφςεισ κατά 
προτεραιότθτα από κονδφλια του  FEOGA ςτα προϊόντα ΡΟΡ τθσ Σαντορίνθσ, ι ακόμα και θ ζνταξθ τθσ 
αμπελοοινικισ παράδοςθσ του νθςιοφ ςτον Αντιπροςωπευτικό Κατάλογο τθσ Άυλθσ Ρολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ τθσ Ανκρωπότθτασ (UNESCO, 2003) 

 

B. Ζνα άλλο βαςικό ςτοιχείο που πρζπει να αποςαφθνιςτεί εξ αρχισ αφορά αμιγϊσ τον χαρακτήρα των 
ρυθμίςεων. Είναι γνωςτό ότι θ μζχρι ςιμερα εμπειρία πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ζχει αναδείξει τθ 
δυςκολία ολοκλιρωςισ του με το 2ο ςτάδιο, που ονομαηόταν ωσ τϊρα Ρολεοδομικι Μελζτθ. Ρολλά ΓΡΣ 
ζχουν μείνει ςτα χαρτιά ωσ προσ τθν ρφκμιςθ χριςεων γθσ διότι δεν ακολοφκθςε θ ΡΜΑ (Ρολεοδομικι 
Μελζτθ Ανακεϊρθςθσ) ενϊ τα ΣΧΟΑΡ (Σχζδια Χωρικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ, για οικιςμοφσ κάτω 
των 2000 κατ) δεν περιζλαβαν ρυκμίςεισ για τθν οριοκζτθςθ και τθν δόμθςθ ςτουσ οικιςμοφσ, επειδι 
ιταν αρμοδιότθτα Νομάρχθ. Σιμερα μετά τθν μεταρρφκμιςθ τθσ Χωροταξικισ και Ρολεοδομικισ 
Νομοκεςίασ, το λεγόμενο 1ο επίπεδο πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ (Τοπικά και Ειδικά Ρολεοδομικά 
Σχζδια) εγκρίνεται με Ρροεδρικό Διάταγμα και άρα μπορεί να περιλάβει το βαςικό ρυκμιςτικό 
πολεοδομικό αντικείμενο  δθλαδι τθσ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ δόμθςθσ, ενϊ το επόμενο επίπεδο 
(που ονομάηεται πλζον υμοτομικό Σχζδιο Εφαρμογισ /ΣΕ και εγκρίνεται με απόφαςθ Συντονιςτι τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ) περιορίηεται ςτον ςχεδιαςμό λεπτομεροφσ επιπζδου, κυρίωσ δε τισ 
ρυμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ2 και αφορά μόνο ςτισ εντόσ ςχεδίου και εντόσ ορίου οικιςμοφ και 
τισ προσ πολεοδόμθςθ περιοχζσ. Υπϋ αυτό το πρίςμα πρζπει να είναι ςαφζσ ότι  ςτθν αρμοδιότθτα των 
ΤΡΣ/ΕΡΣ περιλαμβάνεται θ οριοκζτθςθ των οικιςμϊν κάτω των 2000 κατ. και θ κζςπιςθ όρων δόμθςθσ 
και χριςεων γθσ εξειδικευμζνα ανά οικιςμό, (ΟΛΚ κεφ Ρ.2.1. προδιαγραφϊν). Θ ανάκεςθ αυτισ τθσ 
εργαςίασ ςε επόμενο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ, ζχει αποδειχκεί «παραπομπι ςε καλζνδεσ», και ειδικά για 
τουσ οικιςμοφσ τθσ Σαντορίνθσ πρζπει να αποφευχκεί με κάκε μζςον, όπωσ αναπτφςςεται κατωτζρω, 
ςτθν παρ. 2.β. Αυτό δεν απαγορεφει τθν τυχόν εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων ανάπλαςθσ 
που μπορεί να περιλάβουν και εξειδίκευςθ των ανωτζρω ακόμα και ανά κτιριο, μαηί με τθν κατοχφρωςθ 
του δικτφου ΚΧ.  
Τζλοσ κρίςιμα ςτοιχεία για τον χαρακτιρα των ρυκμίςεων είναι αυτζσ που αφοροφν ςτισ εκτόσ ςχεδίου 
περιοχζσ και ιδιαίτερα ο προςδιοριςμόσ και οριοκζτθςθ τθσ προςτατευτζασ  γεωργικισ γθσ, και οι 
περιοχζσ τοπίου όπωσ αναλφονται παρακάτω ςτθν παράγραφο 2.α και ςτον πίνακα 1. Θ οριοκζτθςθ τθσ 
αγροτικισ γθσ είκιςται να αναμζνεται ωσ «ςτοιχείο» από το Υπ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ενϊ το ΕΡΣ μπορεί 
να τθν οριοκετιςει ωσ περιοχι προςταςίασ (ΡΕΡ3 παρ Ρ2.2.3 προδιαγραφϊν)  ςυνεκτιμϊντασ ςυνολικά   
τον χαρακτιρα τθσ ωσ φυςικό πολιτιςμικό και παραγωγικό πόρο και αξιόλογο τοπίο.   

                                                 
2 Σθμειωτζον ότι δεν ζχουν εκδοκεί οι προδιαγραφζσ για το ΣΕ οι οποίεσ κα πρζπει να διακρικοφν ςτα ΣΕ επεκτάςεων, 

πολεοδομιςεων που ενςωματϊνουν και τθν παλιά Ρράξθ Εφαρμογισ (απόδοςθ ειςφορϊν), και ςϋαυτά που αφοροφν τισ 

εντόσ ςχεδίου περιοχζσ, όπου θ εφαρμογι κα γίνει με τθν γνωςτι πράξθ αναλογιςμοφ.     

 
3Απόςπαςμα από τον νόμο 4759/2020 για τισ ΡΕΡ γα) Ωσ ΠΕ.Π. μπορεί να κακορίηονται οι περιοχζσ, οι οποίεσ διακζτουν 
ιδιαιτζρωσ αξιόλογα φυςικά ι πολιτιςτικά ςτοιχεία που χριηουν προςταςίασ, προβολισ και ανάδειξθσ. Οι περιοχζσ αυτζσ 
οριοκετοφνται και κακορίηονται οι επιτρεπόμενεσ εντόσ αυτών κατθγορίεσ χριςεων γθσ, ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ και οι 
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Ειδικά για το κζμα του τοπίου, είναι κρίςιμο να εξειδικεφςει το ΕΡΣ τθν προςζγγιςθ που ζχει κάνει το 
Ρεριφερειακό Χωροταξικό Ρλαίςιο Νοτίου Αιγαίου, παρότι δεν είναι ακόμα οριςτικά κεςμοκετθμζνθ θ 
μελζτθ.   

 

C. Το τρίτο ςθμαντικό εργαλείο για να αποκτιςει το ΕΡΣ επιχειρθςιακό χαρακτιρα, είναι το Πρόγραμμα  
Εφαρμογήσ  (κεφ.Π.6.) με το οποίο το ΕΡΣ καλείται να καταγράψει τισ Απαιτοφμενεσ μελζτεσ και 
κεςμικζσ ρυκμίςεισ, Σχζδιο  ρυκμίςεων προσ κεςμοκζτθςθ και  Βιματα υλοποίθςθσ, ςθμαντικό ςτοιχείο 
του οποίου είναι να εντοπιςτοφν (πλθν των αναγκαίων μελετϊν) ο βαςικόσ φορζασ εφαρμογισ και οι 
ςυναρμόδιοι φορείσ (ανά κατθγορία προτεινομζνων μζτρων και ενεργειϊν). Ριςτεφουμε ότι ο ρόλοσ του 
Διμου κα είναι κακοριςτικόσ ωσ βαςικόσ επιςπεφδων για τθν εφαρμογι του ΕΡΣ, τόςο εκεί που ζχει 
άμεςθ αρμοδιότθτα (πχ ςτα κυκλοφοριακά) όςο και ωσ ενεργόσ παρεμβαίνων ςτισ περιπτϊςεισ που 
πρζπει να υποκινιςει άλλουσ φορείσ, είτε με υποβολι μελετϊν είτε με αίτθμα χρθματοδότθςθσ κλπ.    
 

D. Ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ δεν μπορεί να είναι ςτατικόσ ειδικά όταν ρυκμίηει κζματα τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ που εξελίςςονται πολφ δυναμικά.  Το ΕΡΣ κα πρζπει να υποςτθριχκεί από μία ςυνεχι 
αξιολόγθςθ με επικαιροποιθμζνα δεδομζνα. Θ ίδρυςθ του DMMO κα ςυμβάλλει ςτθν παροχι ςτοιχείων 
παρακολοφκθςθσ, αλλά θ μζχρι ςιμερα εμπειρία από τθν λειτουργία τζτοιων φορζων δεν επιτρζπει 
αιςιοδοξία ότι κα κινείται ςε κατεφκυνςθ ςυνεργαςίασ  με τισ χωρικζσ πολιτικζσ. Γιϋ αυτό ςτθν πρόταςθ 
ΕΛΛΕΤ (Λουν2021) είχε διατυπωκεί θ ιδζα να ονομάηεται Destination Management and Monitoring 
Organization (χωρίσ τον όρο marketing που δεν είναι αναγκαίοσ για τθν Σαντορίνθ ςτθν κλαςςικι μορφι, 
προϊκθςθσ, αλλά κυρίωσ ωσ  Re- branding για να τονϊςει το ςκζλοσ πολιτιςτικόσ τουριςμόσ)  
Ωσ εκ τοφτου είναι κρίςιμθ θ παράλλθλθ υποςτιριξθ από ζνα παρατθρθτιριο εφαρμογισ χωρικοφ και 
τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ, πρόταςθ που θ ΕΛΛΕΤ κα επεξεργαςτεί περαιτζρω.  

 

2. Κρίςιμα κζματα με ϊριμεσ προτάςεισ  

Θ Ο.Ε. επεξεργάςτθκε ςε πίνακεσ τισ προτάςεισ τθσ, όπου διακρίνονται αφενόσ τα κζματα που μποροφν να 
ενταχκοφν άμεςα ςτο ΕΡΣ ωσ ρυκμίςεισ και αφετζρου αυτά που ζχουν κατευκυντιριο χαρακτιρα ςε 
κεςμικζσ διαδικαςίεσ, ςυνδεόμενεσ με τθν επιτυχία του ΕΡΣ. Ρρόκειται για Ρίνακεσ Εργαςίασ που κα 
βοθκιςουν -πιςτεφουμε- ςτθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ τθσ πορείασ τθσ μελζτθσ και τθσ 
κεςμοκζτθςθσ του ΕΡΣ και τθσ ΣΜΡΕ του.  Τα κζματα αυτά είναι:  

 

A. Αγροτικι παραγωγι προςταςία υπαίκριου χϊρου και τοπίου 

Ππωσ είχαμε πει και ςτθν ζκκεςθ του Λουνίου 2021 «8.1.Απαιτοφνται, είτε για κάποιο διάςτθμα, είτε 
μόνιμα, κάποιεσ αντιδθμοφιλείσ απαγορεφςεισ μζχρισ ότου θ ςχζςθ ανωδομισ και υποδομισ καταςτεί και 
πάλι βιώςιμθ» όπου προτείναμε αυςτθροποίθςθ των όρων τθσ Ηϊνθσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (ΗΟΕ, ΦΕΚ 
139Δ/1990 και ΦΕΚ 144Δ/2012), Σιμερα οι προτάςεισ αυτζσ ςυγκεκριμενοποιοφνται περαιτζρω ςτον 
πίνακα 1, όπου καταγράφονται και οι προτάςεισ ενιςχυτικϊν μζτρων (κίνθτρα κλπ από τισ ) αλλά επίςθσ 
τονίηεται και θ εκκρεμότθτα τθσ ζκδοςθσ τθσ ΥΑ για τισ προδιαγραφζσ προςδιοριςμοφ τθσ Φζρουςασ 
Λκανότθτασ (ΦΛ), που είναι επιτακτικι ανάγκθ μετά τισ ςχετικζσ γνωμοδοτιςεισ του Συμβουλίου 
Επικρατείασ. Θ ΕΛΛΕΤ,  ωσ πρωτοπόρα ςτθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ Φ.Λ. ςτθν ελλθνικι ζννομο τάξθ, είναι 
πρόκυμθ να ςυμβάλει περαιτζρω. Αλλά επιςθμαίνει ότι θ λιψθ μζτρων ελζγχου τθσ υπερδόμθςθσ και 
παροχισ ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, ιδίωσ ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι (αλλά όχι μόνο) είναι 
ςτοιχειϊδεσ μζτρο ανάςχεςθσ μιασ πορείασ υποβάκμιςθσ του νθςιοφ ακόμα και ωσ τουριςτικοφ 
προοριςμοφ.    

Συνοπτικά οι βαςικζσ προτάςεισ του πίνακα 1 είναι :  

1. Σαφισ προςδιοριςμόσ και οριοκζτθςθ τθσ αγροτικισ γθσ υψθλισ πυκνότθτασ,  βάςει των 
διακζςιμων ςτοιχείων και ιςτορικισ ζρευνασ, ωσ περιοχι απολφτου προςταςίασ. Ο προςδιοριςμόσ 
αυτό μπορεί να περιλάβει τόςο τισ εκτάςεισ αμπελοκαλλιζργειασ όςο και των άλλων παραδοςιακϊν 
ΡΟΡ προϊόντων όπωσ φάβα, ντοματάκι κλπ Σθμειϊνεται ότι θ ανωτζρω οριοκζτθςθ είκιςται να 

                                                                                                                                                                    
λοιποί όροι και περιοριςμοί ι και απαγορεφςεισ ςτισ χριςεισ γθσ και ςτθ δόμθςθ, κακώσ και ςτθν εν γζνει άςκθςθ 
δραςτθριοτιτων και λειτουργιών, για λόγουσ προςταςίασ του φυςικοφ ι πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και του τοπίου. 
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αναμζνεται ωσ «ςτοιχείο» από το Υπ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ενϊ το ΕΡΣ μπορεί να τθν προςδιορίςει 
ωσ περιοχι προςταςίασ (ΡΕΡ παρ Ρ2.2.3 προδιαγραφϊν)  ςυνεκτιμϊντασ ςυνολικά   τον χαρακτιρα 
τθσ κακϊσ και το τοπίο.   

2. Ειδικά για το κζμα του τοπίου, είναι επίςθσ απολφτωσ κρίςιμο το ΕΡΣ να εξειδικεφςει τθν προςζγγιςθ 
που ζχει κάνει το Ρεριφερειακό Χωροταξικό Ρλαίςιο Νοτίου Αιγαίου, παρότι δεν είναι ακόμα 
οριςτικά κεςμοκετθμζνθ θ μελζτθ.  Στον πίνακα υποδεικνφουμε τισ κρίςιμεσ περιοχζσ τοπίου 
λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν Ειδικι Χωροταξικι Μελζτθ τθσ Κιρασ που ζγινε ςτα πλαίςια του 
προγράμματοσ ENVIREG (Οικονόμου Δ .κ.ά. 1993). Στο γεωλογικό τμιμα τθσ ίδιασ μελζτθσ 
εντοπίςτθκε και θ περιοχι ζντονθσ διάβρωςθσ. Μζροσ τθσ περιοχισ είχε περιλθφκεί και ςτισ τελικζσ 
προτάςεισ τθσ μελζτθσ αυτισ.  

3. Κατάργθςθ τθσ ειδικισ ηϊνθσ ΛΛ τθσ ΗΟΕ και ενοποίθςθ των ρυκμίςεων ενιαία με τθν ηϊνθ ΛΛΛ, αφοφ 
αφαιρεκοφν οι ανωτζρω προτεινόμενεσ περιοχζσ απολφτου προςταςίασ.  

4. Οι προτάςεισ μασ δεν περιλαμβάνουν εξειδικευμζνα μζτρα όπωσ ζλεγχοσ κατατμιςεων και 
αρτιότθτασ κεωρϊντασ ότι κα προτακοφν από τθν μελζτθ που κα ζχει τα αναγκαία ςτοιχεία 
τεκμθρίωςθσ, με γενικι κατεφκυνςθ τθσ αυςτθροποίθςθ των ιςχυουςϊν ρυκμίςεων.  
Επιφυλαςςόμεκα ςε επόμενο ςτάδιο.  

5. Ζλεγχοσ παρόδιασ δόμθςθσ και οργάνωςθ υποδοχζα επιχειρθματικϊν δρςτθριοτιτων για τθν 
αποφυγι διαςποράσ παραγωγικϊν μονάδων ςτθν φπαικρο  

6. Στον πίνακα ζχουν ενταχκεί και κάποια μζτρα που αφοροφν ςτον ζλεγχο υπερκατανάλωςθσ των 
φυςικϊν πόρων (νερό ενζργεια) ςτο βακμό που μποροφν να επιβλθκοφν μζςω του ΕΡΣ είτε άμεςα 
(υποχρζωςθ ςτζρνασ, απαγόρευςθ πιςίνασ) είτε ζμμεςα με τιμολογιακι πολιτικι και κίνθτρα, αφοφ 
υιοκετθκοφν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ είτε τζλοσ μζςω των προτάςεων αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
και περιβαλλοντικϊν υποδομϊν    

7. Κρίςιμο ηιτθμα που καταγράφεται ςτον πίνακα είναι αυτό τθσ «αναγνϊριςθσ» του δθμοτικοφ οδικοφ 
δικτφου και τθσ προςοχισ που απαιτείται ϊςτε το ΕΡΣ να προςδιορίςει μεν τουσ δρόμουσ που 
παρζχουν οικοδομθςιμότθτα (όπωσ απαιτεί θ νομολογία) αποφεφγοντασ ταυτοχρόνωσ  τθν χωρίσ 
φειδϊ «παροχι οικοδομθςιμότθτασ», που κα επιτείνει φαινόμενα παρόδιασ δόμθςθσ και γραμμικϊν 
αναπτφξεων.  

8. Στουσ πίνακεσ 1 και 2 περιλαμβάνονται και οι προτάςεισ μασ για τον ζλεγχο τθσ υπερδόμθςθσ 
ξενοδοχειακισ υποδομισ       

 

B. Πολεοδομικι και οικιςτικι οργάνωςθ  

Ο μεγάλοσ αρικμόσ των ιςτορικϊν / παραδοςιακϊν οικιςμϊν τθσ Σαντορίνθσ που χρονολογοφνται όλοι πριν 
το 1923, επιβάλλει ςτα πλαίςια μιασ μελζτθσ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ  να αξιολογθκεί μαηί με τα 
πολεοδομικά τουσ χαρακτθριςτικά και ο βακμόσ διατιρθςθσ των ιςτορικϊν τουσ κτιςμάτων και του 
παραδοςιακοφ πολεοδομικοφ ιςτοφ. Θ διατιρθςθ τθσ ιδιαίτερθσ φυςιογνωμίασ τουσ, και τθσ ςχζςθσ του 
δομθμζνου χϊρου με το ευρφτερο φυςικό περιβάλλον κα αποτελζςει βαςικι παράμετρο ςτθν αναπτυξιακι 
διαδικαςία τθσ Σαντορίνθσ με όρουσ αειφορίασ. 

Αυτοί ακριβϊσ οι οικιςμοί και το ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον του νθςιοφ αποτζλεςαν μζχρι ςιμερα, μαηί 
με το φυςικό τοπίο, πόλο  ζλξθσ των επιςκεπτϊν και για τον ςκοπό αυτό κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν με 
προςοχι,  με ζλεγχο των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν κάκε οικιςμοφ και παράλλθλα τθσ φζρουςασ 
ικανότθτασ τουσ οι προτάςεισ που κα αφοροφν ςε:  οριοκζτθςθ, απαιτουμζνθ πολεοδόμθςθ των μθ 
ςυνεκτικϊν τμθμάτων, όρουσ δόμθςθσ και χριςεισ γθσ, ςτοιχεία που -όπωσ προαναφζρκθκε- εντάςςονται 
απολφτωσ ςτο αντικείμενο του ΕΡΣ. αφοφ ορίηονται ωσ οικιςτικζσ περιοχζσ (ΟΛΚ κεφ Ρ.2.1. προδιαγραφϊν). 
Θ τυχόν υπόδειξθ μελζτθσ ανάπλαςθσ ςε επόμενο ςτάδιο πρζπει να ςυνδυάηεται με τθν κατοχφρωςθ του 
εςωτερικοφ πολεοδομικοφ ιςτοφ (δίκτυο ΚΧ) που απαιτεί λεπτομερζςτερθ κλίμακασ εργαςία και με τυχόν 
εξειδίκευςθ των προτάςεων χριςεων και αναςτιλωςθσ ανά κτιριο  (πχ πρόταςθ χρθματοδότθςθσ, 
απαλλοτρίωςθσ κλπ) ι υποηϊνθ.    

Ρρόκειται για ζνα κζμα που εντοπίηει και ο ςφλλογοσ μθχανικϊν ο οποίοσ επιςθμαίνει τισ τραγικζσ 
ςυνζπειεσ που είχε θ μζχρι ςιμερα ενιαία οριηόντια αντιμετϊπιςθ, αλλά και θ εφαρμογι των πρόςφατων 
οριηοντίων διατάξεων  του ΝΟΚ που ζμμεςα ευνοοφν τθν αφξθςθ των ΣΔ (μθ προςμετρϊμενα πατάρια 
κλίμακεσ κλπ), κζμα με το οποίο ςυςτθματικά αςχολείται θ ΕΛΛΕΤ και ζχει διατυπϊςει προτάςεισ 
(https://www.ellet.gr/project/thesmikes-paremvaseis-chorotaxias-poleodomias/) .  

Συνοπτικά οι βαςικζσ προτάςεισ του πίνακα 2 περιλαμβάνουν:  

https://www.ellet.gr/project/thesmikes-paremvaseis-chorotaxias-poleodomias/
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1. Να γίνει οριοκζτθςθ ι επανοριοκζτθςθ των οικιςμϊν με διάκριςθ του ςυνεκτικοφ και μθ τμιματοσ, 
όπωσ επιβάλλεται ιδίωσ για τουσ οικιςμοφσ προ του 1923 (πλειονότθτα ςτθν Σαντορίνθ) από τθν 
νομοκεςία και τθν νομολογία του ΣτΕ, που ζχει διευκρινίςει ότι δεν μπορεί να γίνει ενοποίθςθ των 
κακεςτϊτων «προ του 23» και «κάτω των 2000 κατοίκων». Κα βοθκιςει θ επικαιροποίθςθ τθσ 
κατάταξθσ των οικιςμϊν.   

2. Να γίνει πολεοδόμθςθ (ολικι ι τμθματικι, κατά το αρ 19 του ν 2508/97) των μθ ςυνεκτικϊν τμθμάτων, 
ϊςτε να οριςτοφν χϊροι για κοινόχρθςτεσ και κοινωφελείσ χριςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν 
πρόταςθ κατάργθςθσ τθσ ηϊνθσ ΛΛ τθσ ΗΟΕ.  Σθμειϊνεται ότι με τθ νζα νομοκεςία θ πολεοδόμθςθ 
εγκρίνεται μαηί με τθν πράξθ εφαρμογισ (ρυμοτομικό ςχζδιο εφαρμογισ). Ράντωσ επειδι θ 
πολεοδόμθςθ των οικιςμϊν μπορεί να αργιςει καλό είναι να προβλεφκεί μεταβατικά χαμθλότερθ 
δόμθςθ  και λιγότερεσ χριςεισ από αυτζσ που κα δοκοφν ωσ κατεφκυνςθ του ΕΡΣ για τθν 
πολεοδόμθςθ, ϊςτε να υπάρξει κίνθτρο να γίνει θ πολεοδόμθςθ, άλλωσ κα «παραπεμφκεί ςτισ 
καλζνδεσ».   

3. Να ρυκμιςτοφν άμεςα με το ΕΡΣ οι χριςεισ γθσ και οι όροι δόμθςθσ ανά οικιςμό, (με γενικι 
κατεφκυνςθ τον περιοριςμό) και να παραπεμφκεί ςε επόμενο επίπεδο μόνο θ αναγνϊριςθ 
/κατοχφρωςθ του εςωτερικοφ πολεοδομικοφ ιςτοφ, τυχόν προγράμματα ανάπλαςθσ, όπωσ και οι 
μελζτεσ πολεοδόμθςθσ των «ξεχειλωμζνων» ορίων οικιςμϊν  αλλά με ςαφι διατφπωςθ κατεφκυνςθσ 
ανά οικιςμό, και ει δυνατόν με χρονοδιάγραμμα. Οι διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ τθσ ανάκεςθσ αυτϊν 
των μελετϊν πρζπει να προςχωριςουν παράλλθλα, χωρίσ να αναμζνεται θ ολοκλιρωςθ του ΕΡΣ, 
κακότι πρόκειται για μια ςθμαντικι εκκρεμότθτα του ςχεδιαςμοφ, κρίςιμθ για το μζλλον του νθςιοφ.  
Θ μελζτθ μορφολογικϊν κανόνων τθσ περιόδου 2014, μπορεί να παρζχει χριςιμα ςτοιχεία.  

4. Να προβλεφκοφν / υποδειχκοφν ωσ κατευκφνςεισ περιοχζσ για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων 
κοινωνικισ κατοικίασ, βάςει τθσ πρόςφατα ψθφιςκείςασ νομοκεςίασ του Υπ κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν, 
κάτι που κα καλφψει τθν τεράςτια ανάγκθ που εντοπίηεται ςτο νθςί για τθν ςτζγαςθ του μόνιμου και 
εποχιακά εργαηόμενου πλθκυςμοφ. Κα απαιτθκεί ςυνεργαςία με τουσ φορείσ ιδιοκτιτεσ εκτάςεων 
που διατίκενται για «κοινωνικι αντιπαροχι»,  ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκετικι πρόβλεψθ. 
Λδιαίτερα επιςθμαίνεται θ περιουςία που είχε παραχωρθκεί ςτισ κοινότθτεσ μετά τον ςειςμό τθσ 9 
Λουλίου 1956, που ςιμερα ανικει ςτθν ιδιωτικι περιουςία του δθμοςίου (ΕΤΑΔ), με ζτοιμα κτίςματα, 
όπωσ οι ςτάβλοι Καμαρίου4, όπου θ κοινωνικι αντιπαροχι κα αναλάμβανε απλά τθν μετατροπι και 
εκςυγχρονιςμό τουσ5. 

5. Λδιαίτερο κζμα που αποτελεί παράγοντα αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ που ςυνδζεται με τθν ουςιαςτικι, 
μόνιμθ και όχι εποχιακι, αναηωογόνθςθ των οικιςμϊν αποτελεί ο ζλεγχοσ τθσ βραχυχρόνιασ 
μίςκωςθσ, κζμα για το οποίο καταγράφονται κυρίωσ προτάςεισ κεςμικοφ χαρακτιρα κακϊσ και καλζσ 
πρακτικζσ ςτο παράρτθμα 2. 

6. Τζλοσ κυμίηουμε τισ προτάςεισ διοικθτικισ οργάνωςθσ και κανόνων, ςτθν ζκκεςθ του 2021, όπωσ:  

(α) Δθμιουργία κατάλλθλα ςτελεχωμζνου οργάνου για τον ζλεγχο τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, θ οποία 
οργίαςε τα τελευταία χρόνια ςτθν Θιρα, με χαρακτθριςτικά και αρμοδιότθτεσ Περιβαλλοντικισ 
Επικεώρθςθσ -και όχι απλοφ Πολεοδομικοφ Γραφείου. Ενεργοποίθςθ των Παρατθρθτθρίων Δόμθςθσ 
από το ΥΠΕΝ. 

(β) Αναγνώριςθ ότι το παρόν ςχιμα ελζγχου καταςκευών δεν μπορεί να λειτουργιςει ςε περιοχζσ και 
εποχζσ μεγάλθσ πίεςθσ για νζεσ καταςκευζσ, με ςυνζπεια τθν ανάγκθ κεςμοκζτθςθσ 
διαφοροποιθμζνων κανόνων και ςυςτιματοσ ςτενισ παρακολοφκθςθσ ςε περιοχζσ και εποχζσ όπου 
απειλείται θ βιώςιμθ ανάπτυξθ.  

Σιμερα προςτίκεται και μια τρίτθ πρόταςθ διοικθτικισ φφςεωσ:  

(γ) θ ςφςταςθ κοινοφ (μεταξφ ΥΡΕΝ και ΥΡΟΑ) οργάνου για τθν γνωμοδότθςθ επί των μελετϊν ςε 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και μνθμεία, με τθν ανάλθψθ όμωσ και αρμοδιοτιτων ελζγχου και 
παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τουσ, διότι μζχρι ςιμερα θ διαδικαςία αυτι (και κυρίωσ θ λεγόμενθ 
«διπλοκιρυξθ») κακυςτερεί υπερβολικά τθν ανακαίνιςθ των προςταυτζων κτθρίων και οικιςμϊν, 
χωρίσ όμωσ να διαςφαλίηει ότι τθροφνται οι υποδείξεισ και οι περιοριςμοί που κζτει ο «προλθπτικόσ 
(προ τθσ αδειοδότθςθσ) ζλεγχοσ»  

                                                 
4
 ΑΒΚ 273 & 51 -144 (ΚΑΕΚ 2944431046 & 290440431042) 

5 Κα απαιτθκεί νομοκετικι ςυμπλιρωςθ διότι δυςτυχϊσ ο νόμοσ προβλζπει μόνο τθν ανζγερςθ ςε κενά οικόπεδα (παρά τθν 
πρόταςθ τθσ ΕΛΛΕΤ ςτθν διαβοφλευςθ για ειδικι αναφορά ςε μετατροπι  υφιςτάμενων κτιρίων).  
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C. Βιϊςιμεσ μεταφορζσ 

Οι μετακινιςεισ αποτελοφν τον κατ ϋεξοχιν τομζα ανάδειξθσ των ορίων τθσ φζρουςασ ικανότθτασ ενόσ 
τόπου, όταν ακολουκοφνται πρακτικζσ (όπωσ θ υπερβολικι χριςθ του ΛΧ) που ςυμβάλλουν ςτον κορεςμό 
των υποδομϊν.  Θ κακιζρωςθ μιασ νζασ αντίλθψθσ για τθν βιϊςιμθ κινθτικότθτα απαιτεί αλλαγι 
νοοτροπιϊν αλλά και ςτροφι μερικϊν επαγγελματικϊν κλάδων ςε νζα μοντζλα διαχείριςθσ του 
επαγγζλματοσ (πχ κρουαηιζρα, ενοικιαηόμενα οχιματα), με ςεβαςμό ςτον δθμόςιο χϊρο και ςτθν 
φζρουςα ικανότθτα του νθςιοφ. Θ ςυνεχισ βελτίωςθ των οδικϊν υποδομϊν για να χωρζςουν πιο πολλά ΛΧ 
δεν είναι λφςθ, και εδϊ ο ρόλοσ του ΕΡΣ είναι κρίςιμοσ. Ο πίνακασ 3 καταγράφει τισ προτάςεισ μασ, όπου 
ςθμειωτζον αποδίδουμε βαςικό ρόλο ςτον Διμο, ωσ αρμόδιο για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ αλλά και 
ωσ υπευκφνου για τθν ίδρυςθ του DMMO που κα πρζπει να αναλάβει τα ηθτιματα ελζγχου των ροϊν τθσ 
κρουαηιζρασ. Στο παράρτθμα 3 καταγράφονται καλζσ πρακτικζσ από τθν διεκνι εμπειρία για τον ζλεγχο 
των τουριςτικϊν ροϊν κρουαηιζρασ.  

Οι προδιαγραφζσ των μελετϊν ΕΡΣ για το κυκλοφοριακό ςκζλοσ περιλαμβάνουν ευρφ φάςμα ενεργειϊν 
(Π2.5 Κυκλοφοριακι οργάνωςθ και δίκτυα μεταφορών) που ςθμειϊνονται ςτον πίνακα 3, αλλά δεν υπάρχει 
μεγάλθ παράδοςθ κεςμοκζτθςθσ  προτάςεων ςυγκοινωνιακοφ χαρακτιρα ςτα χωρικά ςχζδια, πλθν των 
χαρακτθριςμϊν Κ.Χ. πεηοδρόμων κλπ. Κατά ςυνζπεια τα ΕΡΣ Κιρασ και Μυκόνου, ωσ πρϊτα δείγματα,  
μποροφν να ζχουν ζναν πιλοτικό χαρακτιρα που κα ςυμβάλλει ςτθν ζνταξθ του ςυγκοινωνιακοφ ςκζλουσ 
ςτα χωρικά ςχζδια.   

Ρροτάςεισ πχ  ποδθλατοδρόμων ςτισ εκτόσ ςχεδίου κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν με δεςμευτικό τρόπο 
(πχ αρμόδιοσ φορζασ, χρονοδιάγραμμα, κατευκφνςεισ προσ τθν επόμενθ μελζτθ) και ςτο Πρόγραμμα 
Εφαρμογισ των προδιαγραφϊν (κεφ Π.6.) ι ςαν κατευκφνςεισ προσ άλλεσ πολιτικζσ (κεφ Ρ.5.).   

 

D. Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ απορριμμάτων 

Στθν ζκκεςθ προτάςεων του Λουνίου 2021 είχαμε αναπτφξει αναλυτικά τθν κζςθ μασ. Γεγονόσ είναι ότι 
ςιμερα 1,5 χρόνο μετά αποδεικνφεται το επείγον του πράγματοσ και θ τραγικι κατάςταςθ ςτθν οπαία 
βρίςκεται το ΧΥΤΑ (ςυνθμμζνο ςθμείωμα με φωτογραφίεσ παράρτθμα 1). Το ΣΔΛΤ που ζχει εν τω μεταξφ 
δρομολογθκεί κα πρζπει να ςυνδυαςτεί και με τισ καλζσ πρακτικζσ που προτείναμε (ζμφαςθ ςτθν διαλογι 
ςτθν πθγι και τθν πρόλθψθ, χωριςτι διαχείριςθ βιοαποδομιςιμων κλπ) και να μθν οδθγθκεί ςε ενιαία 
διαχείριςθ μεγάλων ποςοτιτων που διευκολφνουν τθν επιχειρθματικι λειτουργία τθσ μονάδασ  Οι τεχνικζσ 
μζκοδοι του ΣΔΛΤ κα πρζπει να δθμοςιοποιθκοφν,, αλλά όπωσ και να ναι κα πρζπει ο Διμοσ να αναλάβει 
ενζργειεσ για να διευκολφνει τισ προτάςεισ των ιδιωτϊν επενδυτϊν, ιδίωσ δε για τθν επίλυςθ του 
ενδιαμζςου ςταδίου.  

Κτιρίων και εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ, και ρφκμιςθσ τθσ άμεςθσ απομάκρυνςθσ του ςθμερινοφ ΧΑΔΑ.  

 

E. Πολιτιςτικι Τποδομι και εμπειρίεσ πολιτιςμοφ  

Θ βαςικι αρχι ςτον ςχεδιαςμό τθσ πολιτιςτικισ ανωδομισ κα πρζπει να είναι θ άμεςθ και οργανικι 

διαςφνδεςθ των δραςτθριοτιτων του Ρολιτιςμοφ τόςο με τθν κακθμερινότθτα των κατοίκων, όςο και με 

τθν εμπειρία των επιςκεπτϊν. Μια αλθκινι πολιτιςτικι πολιτικι κα ςκοπεφει ςτθν ανανοθματοδότθςθ του 

brand name τθσ Σαντορίνθσ με ανάδειξθ τόςο του παραδοςιακοφ πολιτιςτικοφ αποκζματοσ, όςο και με 

παραγωγι ςφγχρονου πολιτιςμοφ.  

Στθν κατεφκυνςθ αυτι εντάςςονται και οι κεντρικζσ προτάςεισ μασ για δθμιουργία Δθμοτικισ Ρινακοκικθσ 

και Δθμοτικοφ Κεάτρου-Ωδείου  (που κα ςυνοδεφονται από χϊρουσ εργαςτθρίων και δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ)  ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, όπωσ και θ δθμιουργία Μουςείου Γεωλογικισ Λςτορίασ του νθςιοφ 

(που οφείλει ςχεδόν τα πάντα ςε αυτι ακριβϊσ τθν ιδιομορφία του). Ωσ κατάλλθλοι χϊροι υποδεικνφονται 

το πρϊθν εργοςτάςιο Μαρκεηίνθ ςτθν Μεςαριά, τα εγκαταλειμμζνα ορυχεία και το κτίριο τθσ ΑΓΕΤ 

ΘΑΚΛΘΣ ζξω από τα Φθρά, αλλά και κτιρια του μοντζρνου κινιματοσ που καταςκευάςτθκαν μετά τον 

ςειςμό του 1956,(1956-1960). 

Στον πίνακα 5 περιλαμβάνονται οι προτάςεισ που είχαν υποβλθκεί και ςτθν ζκκεςθ του Λουνίου 2021. Σε 
επόμενο ςτάδιο τθσ διαβοφλευςθσ κα αναδειχκεί ο βακμόσ ωριμότθτάσ τουσ και θ δυνατότθτα 
ενςωμάτωςθσ οριςμζνων εξ αυτϊν ςτο ΕΡΣ εφόςον ζχουν προχποκζςεισ χωροκζτθςθσ ι χωρικισ 
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ρφκμιςθσ.   Φυςικά ςτο κεφάλαιο πολιτιςμόσ περιλαμβάνονται και οι προτάςεισ μασ για τθν αρχιτεκτονικι 
κλθρονομιά (2.β. και πίνακασ 2). 

 

F. Ζθτιματα διατιρθςθσ υψθλισ τουριςτικισ ποιότθτασ ςτθν Θιρα6.  

Θ αρχι του ςεβαςμοφ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ ενόσ τόπου, που με πάκοσ υπθρετεί θ ΕΛΛΕΤ, ςυνάδει με 
τθν κεμελιϊδθ αρχι τθσ  αειφόρου τουριςτικισ ανάπτυξθσ με παράλλθλθ διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και προςφορά τουριςτικισ εμπειρίασ υψθλοφ επιπζδου ςε 
όλο το φάςμα τθσ τουριςτικισ αλυςίδασ. 

Στο πλαίςιο αυτό απαιτείται για τθν Σαντορίνθ ζνασ νζοσ προςανατολιςμόσ με αυςτθρότερεσ απαγορεφςεισ 
ανζγερςθσ νζων μονάδων, και προςανατολιςμοφ των επενδφςεων ςε αναβάκμιςθ υπαρχόντων και κυρίωσ 
ςε ςυμπλθρωματικά τουριςτικά προϊόντα όπωσ θ αγροτουριςτικι εμπειρία, οι πολιτιςτικζσ διαδρομζσ κλπ  

 Ζτςι θ πρόταςθ τθσ ΕΛΛΕΤ είναι ότι πρζπει να «παγϊςει» κάκε νζα ειςαγωγι κλινϊν μζχρι τθν εκπόνθςθ 
μελζτθσ φζρουςασ ικανότθτασ, που κα αξιολογιςει τα ςτοιχεία βάςει αντικειμενικϊν δεικτϊν, αλλά και 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ των μζτρων που κα ζχει προτείνει ι ςυνεκτιμιςει  (πχ αναβάκμιςθ 
των υποδομϊν και διαχείριςθ ροϊν).  Θ απαγόρευςθ κα πρζπει να αφορά το ςφνολο των κλινϊν που 
χρθςιμοποιοφνται από τουρίςτεσ δθλαδι  τα τουριςτικά καταλφματα (ξενοδοχεία, Ενοικιαηόμενα Δωμάτια 
και Διαμερίςματα, τουριςτικζσ κατοικίεσ και επαφλεισ) και τθ μετατροπι κατοικιϊν ςε ακίνθτα 
βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ αφοφ τα τελευταία ςφμφωνα με διάφορεσ εκτιμιςεισ και μελζτεσ αφοροφν πάνω 
από το 30% των κλινϊν του νθςιοφ. Θ απαγόρευςθ αφορά και τισ λεγόμενεσ επιχειριςεισ τουριςμοφ 
υπαίκρου,  που προβλζπει θ τουριςτικι νομοκεςία (αγροτουριςμοφ οινοτουριςμοφ, διότι  θ ανάπτυξθ 
αυτϊν των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ δεν απαιτεί ειδικοφ τφπου καταλφματα, ενϊ αντίκετα πρζπει 
να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ να λειτουργιςει ωσ «όχθμα» για τθν χωροκζτθςθ νζων μονάδων κλαςςικοφ 
τφπου.  Αντίκετα κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ, από το ΕΣΡΑ (κυρίωσ ΡΕΡ) και 
το Ταμείο Ανάκαμψθσ, για εργαςίεσ εκςυγχρονιςμοφ, ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κλπ όλων των μορφϊν 
νόμιμων καταλυμάτων (κφριων και μθ κφριων),  όπωσ γίνεται ςυνικωσ με προγράμματα για Μικρο Μεςαίεσ 
Επιχειριςεισ. Θ χρθματοδότθςθ πρζπει να ςυμπεριλάβει και τθν διοργάνωςθ εμπειριϊν αγροτουριςμοφ (πχ 
επίςκεψθ ςε καλλιζργειεσ και ςχετικι ερμθνεία, ςυμμετοχι, όπου είναι δυνατόν ςε ςυγκομιδι πχ ςτο 
τρφγο, διαμόρφωςθ τεκμθριωμζνου  storytelling για τον πρωτογενι τομζα ιςτορικά  ςτο νθςί, επίςκεψθ ςε 
βιοτεχνίεσ μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων, degustation, αγορά προϊόντων κλπ Οι αποςτάςεισ είναι 
μικρζσ και ο ςτόχοσ πρζπει να αφορά όλουσ τουσ επιςκζπτεσ ανεξαρτιτωσ τθσ επιλογισ ςε καταλφματα που 
διαφοροποιοφνται βάςει ειςοδιματοσ. Είναι ςθμαντικό τα κονδφλια του ΕΣΡΑ αλλά και τα κίνθτρα του 
αναπτυξιακοφ νόμου, να προςανατολιςτοφν ςε τζτοια προγράμματα για αναβάκμιςθ υφιςτάμενων 
επιχειριςεων, παρά ςε πριμοδότθςθ νζων ςυγκριτθμάτων Σφνκετων Τουριςτικϊν Καταλυμάτων ςτθν 
Σαντορίνθ, όπου μάλλον αντικίνθτρα παρά κίνθτρα πρζπει να κεςπιςτοφν! 7   

Εν κατακλείδι, όλα όςα χρειάηεται ςιμερα θ αναβάκμιςθ του τουριςμοφ ςτθν Σαντορίνθ, μθ εξαιρουμζνων 
των μεταφορικϊν υποδομϊν και ρυκμίςεων, ζχουν απόλυτθ ςχζςθ με τον Πολιτιςμό: προϊςτορικά και 
αρχαία  μνθμεία (όπωσ θ Ρολιτιςτικι Διαδρομι που πρότεινε και μελζτθςε  το ΔΛΑΗΩΜΑ, ϊςτε να μπορεί 
να ενταχκεί ςτο ΕΣΡΑ ωσ ΟΧΕ /ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ ι οι προτάςεισ πολιτιςτικϊν υποδομϊν 
που διατυπϊνονται ςτον πίνακα 5), τα ςφγχρονα ςτοιχεία πανθγφρια, χειροτεχνία, τοπικά προϊόντα και 
κουηίνα, παραδοςιακοί οικιςμοί, κλπ ςε ςυςχετιςμό με τθν ιςτορία του νθςιοφ. Τα ςτοιχεία αυτά κα πρζπει 
να διαμορφωκοφν ςε επϊνυμα (branded) προϊόντα /εμπειρίεσ με ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, 
μάρκετινγκ/ψθφιακζσ εφαρμογζσ και διαχείριςθ.   

 

Θ διαχείριςθ των νζου τφπου προϊόντων, όπωσ και ολόκλθρου του προοριςμοφ, προβλζπεται να 
αναλθφκεί, από τον Οργανιςμό Διαχείριςθσ και Ρροϊκθςθσ Ρροοριςμοφ  (DMMO), που κα ςυςτακεί βάςει 
τθσ νομοκεςίασ από τον Διμο, ι κα αποτελζςει μετατροπι υφιςτάμενθσ εταιρείασ/αναπτυξιακοφ 
οργανιςμοφ. Κρίςιμο λοιπόν ηιτθμα κα αναδειχκεί θ δυνατότθτα του οργανιςμοφ να ςτελεχωκεί αναλόγωσ 
με ειδικευμζνο προςωπικό ϊςτε να αναλάβει όλα τα κατά νόμον κακικοντα του. Επί πλζον προβλζπεται 
(ιδθ εξαγγζλκθκε) ότι  θ Σαντορίνθ κα είναι εκ των πρϊτων «Πρότυπων Τουριςτικών Προοριςμών 

                                                 
6 Για τα κζματα τουριςμοφ δεν υπάρχει ειδικόσ πίνακασ αλλά οι προτάςεισ για τθν ξενοδοχειακισ υποδομι 

περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ 1 και 2  
7 Το ΕΡΣ κα πρζπει να ςυλλζξει και τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ εκκρεμείσ οικοδομικζσ άδεισ που ζχουν  εκδοκεί προ τθσ 
επιβολισ τθσ αναςτολισ.  
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Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ» του Ν. 4875/218 που ορίηονται μετά από γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥΡΟΚΑ  και 
Απόφαςθ του Υπ Τουριςμοφ, άρα το DMMO  κα ζχει και το κακικον προβολισ των δυνατοτιτων του νζου 
κεςμοφ, και ιδίωσ ανάδειξθσ του ρόλου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν διαχείριςθ ςφνκετων κεμάτων, 
τοπικϊν μεν επιπτϊςεων, διεκνοφσ όμωσ χαρακτιρα.  

Αν προχωριςει θ ςφςταςθ του DMMO, ζνα από τα πρϊτα κακικοντά του9 κα είναι θ ανάκεςθ μελζτθσ 
τουριςτικισ φζρουςασ ικανότθτασ, Στουσ ςτόχουσ μιασ τζτοιασ μελζτθσ περιλαμβάνονται ςυνικωσ ο 
κακοριςμόσ: 

 α) μζγιςτου ορίου κλινϊν τόςο ςυνολικά όςο και ανά κατθγορία καταλυμάτων, ϊςτε να υπάρχει μία 
ιςορροπία μεταξφ μεγάλων τουριςτικϊν επενδφςεων, μεςαίων, τυπικϊν και μικρϊν  καταλυμάτων και 
καταλυμάτων βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ. Είναι κρίςιμο να κακοριςτεί ζνα μίγμα που κα εξαςφαλίςει τθ 
βιωςιμότθτα τθσ δραςτθριότθτασ και τθν ευθμερία τθσ κοινότθτασ . 

β) Οριοκζτθςθ κορεςμζνων ηωνϊν όπου κα μποροφςαν τα μζτρα να διαφοροποιθκοφν  

γ) Εφόςον από τθ μελζτθ φζρουςασ ικανότθτασ προκφψει ότι είτε ςυνολικά είτε ανά περιοχι κα πρζπει να 
μειωκοφν οι υφιςτάμενεσ  κλίνεσ, τότε κα πρζπει να κακοριςτοφν ςυνδυαςτικά μζτρα όπωσ είναι θ 
απόςυρςθ παλαιϊν ξενοδοχείων και θ μετατροπι τουσ ςε κατοικίεσ, θ παροχι κινιτρων ςε παλαιά 
ξενοδοχεία να μειϊςουν τθ δυναμικότθτα τουσ και να αναβακμιςτοφν, ο περιοριςμόσ τθσ λειτουργίασ των 
ακινιτων βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ ςε 1 ανά ΑΦΜ και ςε λειτουργία μόνο 30 θμερϊν κ.α.  

δ) μζγιςτου ορίου ενοικιαηόμενων δίτροχων και τετράτροχων  

Είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ςφγχρονεσ πρακτικζσ, κάκε ρυκμιςτικό 
μζτρο δεν μπορεί να είναι ςτατικό αλλά κα πρζπει να υποςτθρίηεται από μία ςυνεχι αξιολόγθςθ με 
επικαιροποιθμζνα δεδομζνα . 

 Ωσ εκ τοφτου είναι κρίςιμθ θ παράλλθλθ υποςτιριξθ από ζνα παρατθρθτιριο εφαρμογισ χωρικοφ και 
τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ, που προτείνεται ανωτζρω. πρόκειται για μια νζα  κεςμικι πρόταςθ   που 
κατακζτει θ ΕΛΛΕΤ και ευελπιςτεί να υιοκετθκεί από τθν πολιτεία.   

 

G. Θθραςιά  

Ππωσ είχαμε προτείνει και ςτθν ζκκεςθ του Λουνίου 2021 θ Κθραςιά κα πρζπει να προςτατευκεί όςο είναι 
καιρόσ(!) ϊςτε να αναδειχκεί ςαν πιλοτικό παράδειγμα αειφόρου και εναλλακτικοφ τουριςτικοφ 
προοριςμοφ.  Τα κακικοντα του ΕΡΣ, αν υιοκετιςει αυτι τθν κζςθ, το οποίο ευχόμεκα,  είναι πολλά και οι 
προτάςεισ μασ κα κατατεκοφν και ςτθν ςυνζχεια τθσ διαβοφλευςθσ. 

                                                 
8 ΅ Πρότυποι Τουριςτικοί Προοριςμοί Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ, Οργανιςμοί Διαχείριςθσ και Προώκθςθσ Προοριςμοφ, 
Ιαματικζσ Πθγζσ Ελλάδασ και άλλεσ ρυκμίςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ΅(ΦΕΚ Α 250 
9 Φυςικά αν κακυςτερεί ι ςφςταςι του θ ανάκεςθ μπορεί να γίνει και από άλλον φορζα  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

1.  Προτάςεισ για τθ διαχείριςθ απορριμμάτων 

 

Το βαςικό πρόβλθμα που διαπιςτϊνεται αυτι τθ ςτιγμι ςτθν διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθ Σαντορίνθ 
είναι ότι δεν τθρείται θ ςυνζχεια των ενεργειϊν που ζχουν φτάςει ζνα ςκαλί πριν το τελικό ςτάδιο, με 
αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ χϊρου διαχείριςθσ απορριμμάτων και τον κίνδυνο να παραμείνουν τα 
απορρίμματα ςτουσ δρόμουσ του νθςιοφ με ότι αυτό ςυνεπάγεται.  

Σιμερα όπωσ φαίνεται και από τισ ςυνθμμζνεσ φωτογραφίεσ ο ΧΑΔΑ ςτθ κζςθ «Αλωνάκι» ζχει κορεςτεί.   
Είναι βζβαιο ότι δεν κα  υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ για τθν απόκεςθ των απορριμμάτων τουσ επόμενουσ 
μινεσ ςτθ Σαντορίνθ. Το κζμα ζχει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτιρα.  

Στθν πρϊτθ φωτογραφία φαίνεται ο υφιςτάμενοσ παράνομοσ λειτουργοφν ΧΑΔΑ ςτθ κζςθ Αλωνάκι τον 
Αφγουςτο του 2022.  

 
Στθν επόμενθ φωτογραφία φαίνεται ο ΧΑΔΑ ςτα μζςα Νοεμβρίου 2022. Είναι εμφανισ θ ζλλειψθ 
διαχείριςθσ και θ δυςκολία εξεφρεςθσ χϊρου για να χωροκετθκεί ΟΕΔΑ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο.  
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Ο ΧΑΔΑ είναι πλζον ορατόσ από παντοφ ακόμα και από τον κεντρικό εφαπτόμενο του ΧΑΔΑ δρόμο Φθρϊν-
Ρφργου κακϊσ τα απορρίμματα που ζχουν εναποτεκεί είναι τόςα πολλά που ζχουν ξεπεράςει το επίπεδο 
τθσ ςτάκμθσ του εδάφουσ του δρόμου. Στθν περιοχι υπάρχουν πολυάρικμα ξενοδοχεία, καταςτιματα, και 
τα απορρίμματα είναι ορατά και από τθν καλντζρα των Φθρϊν.  Αν δεν χωροκετθκεί ςφντομα ΟΕΔΑ τα 
απορρίμματα τθσ Σαντορίνθσ και τθσ Κθραςίασ κα μείνουν ςτουσ δρόμουσ του νθςιοφ κακϊσ υπάρχει 
εκτίμθςθ ότι ςε μικρό χρονικό διάςτθμα ο ΧΑΔΑ δεν κα μπορεί να υποδεχκεί άλλα απορρίμματα. Ιδθ από 
το καλοκαίρι του 2022 υπάρχουν θμζρεσ που θ δθμοτικι αςτυνομία κλείνει τθν είςοδο με περιπολικό για να 
μθν ειςζρχονται φορτθγά, κακϊσ υπάρχει και αδυναμία διαχείριςθσ αυτϊν. (κάψιμο)  

Σφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία10 θ προθγοφμενθ επιλογι για χωροκζτθςθ μιασ βαςικισ μονάδασ ςτα 
ορυχεία Μεταξά, ζχει ςτθριχκεί ςε πολυκριτθριακι μελζτθ (Ηαχαριάδθ Χρυςοφλα Οκτϊβριοσ 2011) 
εξζταςθσ εναλλακτικϊν λφςεων. Ιδθ από το 201311 ζχουν εκπονθκεί μια ςειρά από άλλεσ υποςτθρικτικζσ 
μελζτεσ (master plan χωροκζτθςθσ ΟΕΔΑ, ΜΡΕ, Ρροδιαγραφζσ Αγοράσ εξοπλιςμοφ κλπ). 

Κατά τθν ΕΛΛΕΤ άμεςθ μζριμνα τθσ Κεντρικισ και Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ οφείλει να είναι θ άμεςθ 
εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ απαλλοτρίωςθσ των ορυχείων Μεταξά,  τα οποία από το 2012 προορίηονταν 
επίςθμα γι’ αυτόν τον ςκοπό και ζχουν απεμπλακεί από τον κίνδυνο προςφυγϊν κατοίκων και 
κακυςτεριςεων κακϊσ όλεσ αυτζσ ζχουν εκδικαςτεί με κετικι ζκβαςθ για τον Διμο Κιρασ. Σφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ τθσ Α φάςθσ του ΣΔΛΤ ςτισ 11/08/2022 ο δθμόςιοσ φορζασ κα αναλάβει τθ διάκεςθ κατάλλθλου 
χϊρου για τθν εγκατάςταςθ των υποδομϊν του ΣΔΛΤ. (ςελ 8 κωδικόσ ΚΘΜΔΘΣ 22PROC011091458)  Θ 
επιλογι αυτι είναι απαραίτθτθ και επείγουςα κακϊσ ο υπάρχον ΧΑΔΑ ζχει γεμίςει και εντόσ πικανϊσ 
ολίγων μθνϊν δεν κα υπάρχει χϊροσ εναπόκεςθσ απορριμμάτων.  

Τονίηεται επίςθσ ότι ζωσ ςιμερα δεν είναι ςαφι πολλά ςθμαντικά αναλυτικά ςτοιχεία για το υπό 
διαμόρφωςθ ςχιμα που κα ακολουκθκεί ςτο μζλλον, όπωσ θ επιλογι του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ 
μονάδασ επεξεργαςίασ διαλογισ και του ΧΤΣΤ. Ο χρόνοσ πιζηει και δεν υπάρχουν ςαφείσ απαντιςεισ για 
τον ςχεδιαςμό που ο Διμοσ κζλει να ακολουκιςει, ενϊ υπάρχει εφλογθ ανθςυχία μιπωσ προωκθκεί θ 
λφςθ χωροκζτθςθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ και ΧΥΤΥ ςτο χϊρο του υπάρχοντοσ ΧΑΔΑ ςτο «Αλωνάκι» 
χωρίσ όμωσ αυτό να είναι εφικτό για τουσ κάτωκι λόγουσ: 

1. Αυτόσ ο χϊροσ ζχει ιδθ πλθρωκεί ςε χωρθτικότθτα και δεν υπάρχει διακζςιμθ ζκταςθ.  Από το 
καλοκαίρι του 2022 και μετά, ζχουν υπάρξει αρκετζσ θμζρεσ που ο ΧΑΔΑ ζχει παραμείνει κλειςτόσ και 
δεν δζχεται απορρίμματα.  

2. Βρίςκεται εντόσ τθσ προςτατευόμενθσ Ηϊνθσ Λ του Ρ.Δ. 144/2012 ςτθν οποία απαγορεφεται θ δόμθςθ 
και οποιαδιποτε αλλαγι ι αλλοίωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

3. Συνορεφει με τον κεντρικό οδικό άξονα του νθςιοφ, τθν ευκεία Φθρϊν-Ρφργου ςτθν οποία κινείται 
μεγάλοσ αρικμόσ τροχοφόρων και πεηϊν. 

4. Βρίςκεται πολφ κοντά ςε ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ και εγκαταςτάςεισ εςτίαςθσ, είναι πολφ πικανό 
θ χωροκζτθςθ εκεί να πυροδοτιςει νζεσ προςφυγζσ όμορων ιδιοκτθτϊν οι οποίεσ κα κοςτίςουν ςε 
χρόνο που δεν υπάρχει.  

5. Βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν πόλθ των Φθρϊν και είναι κεατόσ. 

Είναι προφανζσ ότι επείγει μια τελικι απόφαςθ όχι μόνο για τθν οριςτικι λφςθ, αλλά και για τθν 
ενδιάμεςθ λφςθ των απορριμμάτων κακϊσ θ αποκατάςταςθ του υπάρχοντοσ ΧΑΔΑ ζχει ενταχκεί ςτο 
πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ Αντϊνθσ Τρίτςθσ12  Το πρόβλθμα αυτό κα μποροφςε να επιλυκεί με τθν 
κιρυξθ απαλλοτρίωςθσ (αναγκαςτικισ ςφςταςθσ δουλείασ, δεματοποίθςθσ και προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων) ςτα ορυχεία Μεταξά μετά από νζα απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβοφλιου 
Κιρασ.  Σο ΕΠ μπορεί να ςυμβάλει προςδιορίηοντασ τθν χριςθ γθσ ςτισ προτεινόμενεσ ανωτζρω 
κζςεισ.   

 

 

 

 

                                                 
10 Αναλυτικό ιςτορικό των μζχρι ςιμερα ενεργειϊν που ζχει ςυντάξει θ ΤΕ ΕΛΛΕΤ Κιρασ ςτισ 12.2.2021.  
11 Θ μελζτθ εγκρίκθκε με τισ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 295/2012 και 96/2013. 
12 Με ΑΔΑ: Ω1Α146ΜΤΛ-Ξ2Α/14-05-21 
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2. Ενδεικτικά παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν ςτθν διαχείριςθ φαινομζνων "υπερτουριςμοφ" 

 

Καλζσ πρακτικζσ τθσ Ράλμα ντε Μαγιόρκα ςτισ Βαλεαρίδεσ Νιςουσ,  θ οποία το 2020 κζςπιςε μία νζα 
ρφκμιςθ που ςυνδυάηει πολφ ςωςτά τον χωρικό και τον τουριςτικό ςχεδιαςμό.  

 Μελζτθ φζρουςασ ικανότθτασ θ οποία κα κακορίςει ανϊτατο όριο κλινϊν με ςυγκεκριμζνα 
διαφορετικά ανϊτατα όρια για τα τουριςτικά καταλφματα και ξεχωριςτά για τθ  βραχυχρόνια 
μίςκωςθ.  

 Οριοκζτθςθ «κορεςμζνων» ηωνϊν με βάςθ ζνα ςφνκετο ςφςτθμα δεικτϊν- και κζςπιςθ ειδικϊν 
όρων ςε αυτζσ. Ο προςδιοριςμόσ των οικιςτικϊν περιοχϊν με τθ μεγαλφτερθ τουριςτικι πίεςθ 
γίνεται μζςω ανάλυςθσ πολλαπλϊν κριτθρίων ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται δείκτεσ αντοχισ 
υποδομϊν και  δείκτθσ πρόςβαςθσ των κατοίκων ςτθ ςτζγαςθ.   

 Απαγόρευςθ τθσ ειςαγωγισ νζων κλινϊν όλων των κατθγοριϊν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ 
φζρουςασ ικανότθτασ. Εφόςον από τθ μελζτθ φζρουςασ ικανότθτασ προκφψει ότι ο αρικμόσ των 
υφιςτάμενων κλινϊν είναι μεγαλφτεροσ από τον επικυμθτό, τότε μπαίνει ωσ ςτόχοσ θ μείωςθ τουσ 
(Στθ Μαγιόρκα ζχει μπει ςτόχοσ μείωςθσ κατά 22%) με ζνα ςυνδυαςμό μζτρων όπωσ  

Α) Απόςυρςθ ξεπεραςμζνων ξενοδοχείων και μετατροπι τουσ ςε κατοικία  

Β) Κίνθτρα αφξθςθσ τθσ δόμθςθσ ςε υφιςτάμενα ξενοδοχεία εφόςον μειϊςουν τθσ κλίνεσ. Αυτό 
το μζτρο δίνει κίνθτρο για αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ξενοδοχείων χαμθλϊν κατθγορίων με 
μείωςθ τθσ δυναμικότθτασ τουσ  

Γ) Απόςυρςθ κλινϊν από τθν βραχυχρόνια μίςκωςθ με μθ ανανζωςθ τθσ άδειασ τουσ όταν 
αυτι λιξει. Να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν Μαγιόρκα θ άδεια για βραχυχρόνιεσ μιςκϊςεισ ζχει 
διάρκεια 5 ζτθ ενϊ δυςτυχϊσ ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει όριο  

Δ) Μόνο 3 κατοικίεσ βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ ανά ΑΦΜ ενϊ ςε κάποιεσ περιοχζσ μόνο 1 
κατοικία (αυτι που δθλϊνεται ωσ πρϊτθ κατοικία). Ρεριοριςμόσ τθσ μίςκωςθσ ςε 30 θμζρεσ 
τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.  

 Κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ςτα ενοικιαηόμενα αυτοκίνθτα, γουροφνεσ κλπ  

 

Θ κζςπιςθ αυτϊν των αυςτθρϊν ρυκμίςεων ςυνοδεφεται από μία ςειρά -απαραίτθτα για τθν επιτυχι 
εφαρμογι τουσ- μζτρα   

-Ζγιναν μετά από εκτεταμζνθ διαβοφλευςθ με τοπικι κοινωνία και επιχειρθματίεσ.  

-Συνοδεφονται από μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ και δθμιουργία ειδικοφ παρατθρθτθρίου που 
εξαςφαλίηει αξιόπιςτα δεδομζνα αποδεκτά από τουσ εμπλεκόμενουσ  

-Τα όρια των κορεςμζνων περιοχϊν μποροφν να επανααξιολογθκοφν μετά από ζνα διάςτθμα 
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3. Διαχείριςθ κρουαηιζρασ 

 

Στθν Πάλμα ντε Μαγιόρκα ςτισ Βαλεαρίδεσ Νιςουσ τζκθκαν από τον Μάιο του 2022 μία ςειρά από μζτρα 
για τθ μείωςθ των κρουαηιερόπλοιων. Συγκεκριμζνα κακορίςτθκε ότι το μζγιςτο όριο που μπορεί να δεχτεί 
θμερθςίωσ είναι  3 κρουαηιερόπλοια  και μόνο ζνα από αυτά μπορεί να είναι “mega” δθλαδι να μεταφζρει 
πάνω από 5000 επιςκζπτεσ. Επιπλζον δεν επιτρζπεται θ υπζρβαςθ των 8.500 θμεριςιων επιβατϊν 
κρουαηιζρασ ςυνολικά. Αυτό το μζτρο είναι αποτζλεςμα πίεςθσ που ξεκίνθςε από το καλοκαίρι του 2019 
όταν 25 τοπικοί φορείσ και ακτιβιςτζσ ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ υποςτθρίηοντασ  ότι ο τουριςμόσ με τα 
κρουαηιερόπλοια που φκάνει ςτθν Ράλμα ζχει αυξθκεί με τρόπο μθ βιϊςιμο και μθ επικυμθτό ( οι 
Βαλεαρίδεσ το 2019 δζχτθκαν περιςςότεροι από 2,6 εκ. τουρίςτεσ κρουαηιζρασ) και επζφερε ςοβαρζσ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και αυξανόμενεσ κοινωνικζσ.  Θ νζα ςυμφωνία εγκρίκθκε από τθν κυβζρνθςθ 
των Βαλεαρίδων, το ιςπανικό υπουργείο εξωτερικϊν  και τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ μετά από 
διαπραγματεφςεισ 2 ετϊν και ζχει διάρκεια 5 ζτθ. Θ πρωτεφουςα των Βαλεαρίδων γίνεται ζτςι ο πρϊτοσ 
ιςπανικόσ προοριςμόσ  που περιορίηει τον αρικμό των κρουαηιερόπλοιων. Το 2022 που είναι μεταβατικό 
ζτοσ θ πόλθ κα ζχει 14,5% μείωςθ ςτθν κρουαηιζρα  ςε ςχζςθ με το 2019.  

 

Το 2018, ζνα ρεκόρ 8,3 εκατομμυρίων τουριςτϊν επιςκζφκθκαν τθ Μπριη – αφξθςθ 900.000 από το 2017 με 
τθν πλειοψθφία (ζξι εκατομμφρια) να είναι τουρίςτεσ κρουαηιζρασ.  Λόγω των αντιδράςεων από τθν 
αλλοίωςθ τθσ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ ο Διμοσ μείωςε  τον αρικμό των κρουαηιερόπλοιων που 
ελλιμενίηονται από πζντε τθν θμζρα ςε μόλισ δφο ενϊ ςταμάτθςε και θ προϊκθςθ τθσ πόλθσ ωσ 
προοριςμόσ θμεριςιου ταξιδιοφ  

 

Από το 2018, θ Λιμενικι Αρχι του Ντουμπρόβνικ και θ Λιμενικι Αρχι τθσ Κομθτείασ, εφαρμόηουν τθ 
ςτρατθγικι 2+1  μειϊνοντασ τον αρικμό των κρουαηιερόπλοιων ςε δφο τθν θμζρα ςτο λιμάνι και ζνα ζξω 
από τθν παλιά πόλθ με όριο τουσ 5.000 τουρίςτεσ. Θ πόλθ τθσ Κροατίασ και θ Διεκνισ Ζνωςθ Κρουαηιζρων ( 
CLIA ) υπζγραψαν Μνθμόνιο Συνεννόθςθσ για τθν υπεφκυνθ διαχείριςθ του τουριςμοφ κρουαηιζρασ. Από 
το 2023, οι θμεριςιοι ταξιδιϊτεσ κα πρζπει επίςθσ να πλθρϊνουν τζλοσ ειςόδου ζωσ και 10 ευρϊ τθν 
θμζρα.   

 

Το 2019 το Άμςτερνταμ επζβαλε φόρο 8 ευρϊ ςτουσ θμεριςιουσ ταξιδιϊτεσ κρουαηιζρασ από τον 
Λανουάριο του 2019. Αυτό οδιγθςε ςε δφο γραμμζσ κρουαηιζρασ, τισ Cruise & Maritime Voyages (CMV) και 
τθν MSC Cruises να αφαιρζςουν τθν πόλθ από το δρομολόγιό τουσ.  

 

 

 

 


